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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige har ungefär 49 000 barn adopterats internationellt sedan slutet av 1950-talet. Länder 

barnen kommer ifrån är Afrika, Asien, Europa samt Latinamerika och det kommer cirka 

åttahundra barn till Sverige per år (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2013). 

När ett barn adopteras innebär det inte bara att det bryts upp från dess livssituation, förflyttas 

från sitt hemland utan även att barnet får en ny familj och släkttillhörighet, såväl 

känslomässigt som juridiskt. En adoption är något som kommer att påverka både barnet och 

adoptivfamiljen genom hela livet och därför ställs höga krav på blivande adoptivföräldrar. 

Även samhället och socialtjänsten har ansvar för det adopterade barnet så fort de har kommit 

fram till Sverige, vilket innebär att barnet har samma rättigheter (samt skyldigheter som 

myndig) som alla svenska medborgare. För att få adoptera ett barn till Sverige blir blivande 

föräldrar utredda av socialtjänsten i syfte att få ett så kallat medgivande för adoption. 

Medgivandet är också en presentation av föräldern som skickas till det land man vill adoptera 

ifrån. När medgivandet är klart får man gå en föräldrautbildning som socialtjänsten anordnar 

för att föräldrar som tar emot barn ska vara så förberedda som möjligt (Myndigheten för 

internationella adoptionsfrågor, 2013). Adopterade barn kan som vuxna även få hjälp med att 

söka information om sitt ursprung och biologiskafamilj med stöd av socialtjänsten, samma 

sak gäller om adoptivfamiljen behöver stöd efter adoptionen (Socialstyrelsen, 2013). 

En aspekt som påverkar alla människors och även adopterades livssituation är identitet och 

identitetsskapande. När vi skapar vår identitet finns det sociala och kulturella faktorer som 

spelar in och för adopterade kan dessa aspekter vara komplexa (Irhammar & Cederblad, 

2006). Identitet är det som ger oss en föreställning om vem vi är innerst inne och tillsammans 

med andra vilket är något som forskare menar är en ständigt pågående process (Hammarén & 

Johansson, 2007). Upplevelsen av att inte höra hemma någonstans kan förekomma hos 

adopterade då de ofta växer upp i ett samhälle där majoriteten är vita individer (Hübinette & 

Tigervall 2008). Detta kan i sin tur leda till att adopterade lever med en självbild av att vara 

vit, även om andra personer kan uppfatta dem ha en annan etnicitet. Under barnets första år 

utvecklas relationen och anknytningen till föräldrar eller andra vårdgivare. Enligt 

anknytningsteorin är anknytning behovet av relationer till andra människor, det ett barn 

skapar till sina föräldrar/vårdgivare och det som vuxna skapar i sina sociala relationer 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander, 2006). Adopterades situation är komplex 
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och många dimensioner spelar in och är viktiga såsom livshistoria innan adoptionen, 

skillnader i utseende, relationen till adoptivföräldrar, etniska och kulturella rötter (Irhammar 

& Cederblad, 2006). En viktig utgångspunkt för socialt arbete är att få kunskap om och arbeta 

med människor i komplexa livssituationer. Vi vill därför ge möjlighet att belysa viktiga frågor 

ur adopterades livsbiografiska perspektiv för att bidra med vidare kunskap inom professionen 

socialt arbete. Vi vill även belysa dessa frågor till blivande adoptivföräldrar och adopterade.  

1.2 Problemområde och problemformulering  

Hübinette som är en stor forskare inom ämnet adoption har i sin artikel (2003) fått ett resultat 

som visar att adopterade är överrepresenterade inom vård för psykisk ohälsa, missbruk, 

självmordsförsök och självmord. Detta är ett resultat hans forskning delar med andra forskare 

som han nämner i sin artikel. Utifrån detta kommer denna undersökning att se på adoption 

utifrån tre vanliga begrepp etnicitet, identitet och anknytning, som ofta kopplas samman med 

adoption. 

 Det finns forskning som pekar på att adopterade kan uppleva sin identitet komplex och att 

frågor om etnicitet är centrala. Livssituationen kan präglas av upplevelsen av skillnader i 

jämförelse med andra (Hammarén & Johansson, 2007). En del adopterade har erfarenhet av 

omgivningens fördommar och frågor kring sitt ursprung, vilket kan leda till komplexitet i sin 

egen uppfattning om identitet och etnicitet (Hübinette & Tigervall, 2008). Vi har även valt att 

ta del av litteratur och forskning som påpekar hur betydelsefull anknytningen är i början av 

alla människors liv. Enligt anknytningsteorin påbörjas barns anknytning till sina föräldrar 

redan vid födseln och teorin menar att runt två års ålder kan det vara svårt för barn att anknyta 

till nya föräldrar/vårdgivare (Niemann & Weiss, 2011; Bowlby, 1997). Vidare belyser 

anknytningsteorin att det är viktigt hur väl anknytningen utformar sig i dessa tidiga år och att 

det har betydelse för hur barnet i framtiden kommer att fungera i nära relationer (Broberg, 

2010). Mot bakgrund av den komplexa identitetsprocess som adopterade barn upplever är det 

rimligt att anta att det även kan finnas en komplexitet i anknytningsprocessen (Lindblad, 

2004). 

En del av den forskning som finns är ofta ensidig, okritisk och den belyser en viss 

problematik utifrån anknytning, etnicitet och identitet kopplat till adoption. Därför har vi i vår 

undersökning valt att studera hur anknytning, etnicitet och identitet påverkar adopterades liv 

ur en subjektiv ståndpunkt. Detta är relevant för socialt arbete då många barn adopteras till 

Sverige och där socialarbetare arbetar med beslut om lämpliga adoptivföräldrar, hjälper till i 

adoptionsprocessen, är stöd för adoptivbarnen/föräldrarna samt kan komma i kontakt med 



 

3 

adopterade som kuratorer osv.  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sin 

livssituation samt hur livssituationen påverkas i relation till etnisk bakgrund, 

identitetskapande och anknytningsmönster.  

1.4 Frågeställningar   

 

• Hur uppfattar adopterade att deras etniska bakgrund påverkat deras livssituation? 

• Vilken betydelse har livet som adopterad för identitetsskapande? 

• Har livssituationen som adopterad påverkat sociala relationer och anknytningen i 

dessa?  

• Är det viktigt att som adopterad veta om sin historia?  

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vår studie till internationellt adopterade då detta är den vanligaste 

adoptionsformen i Sverige och därför mest relevant för dagens sociala arbete. Med 

internationellt adopterade menas barn som adopteras över landsgränserna. Barnet kommer 

inte ifrån samma land eller har samma etnicitet som adoptivfamiljen. Fokus är de adopterades 

perspektiv och uppfattningar om sitt liv utifrån anknytning, etnicitet och identitet då vi anser 

att den aspekten behöver belysas. Det finns en kritik som Frank Lindblad (2004) tar upp i sin 

bok Adoption som menar att mycket av den adoptivforskning som finns idag är gjord av 

adoptivföräldrar och fokuserar enbart på barnets förmåga till anknytning och anpassning. 

Därför har vi valt bort adoptiv- och biologiska föräldrars synpunkter och istället fokuserat på 

de vuxna barnens upplevelser av sina egna och sina föräldrars förmågor.   

2. Metod  

2.1 Urval  

I sökandet efter intervjupersoner som själva är adopterade började vi med att höra om 

personer i vår omgivning skulle kunde tänka sig att ställa upp. Det var på detta sätt vi fick tag 



 

4 

i två av intervjupersonerna, två kvinnor. De andra två kom vi i kontakt med genom bekantas 

bekanta, även dessa två var kvinnor. Vi använde oss av bekvämlighetsurval för att få tag på 

adopterade att intervjua, människor som verkligen ville vara med i vår intervju och 

adopterade som kände sig trygga i att prata om sin adoption med oss. Beslut om 

bekvämlighetsurval blev aktuellt då vi har en tidsvrist i vårt uppsatsskrivande. Alla som valt 

att delta i vår undersökning är kvinnor, men detta ser vi varken som något problem eller som 

något vi kommer att dra slutsatser utifrån, detta är endast ett resultat av vårt 

bekvämlighetsurval. 

2.2 Litteratursökning  

För att söka relevant litteratur kring kunskapsläget har vi sökt både svensk och internationell 

forskning inom ämnet. De databaser vi gjort våra sökningar i är: Primo, Academic Search 

Elite, Sociological Abstracts, Google sholar, Social Services Abstracts samt Artikelsök där vi 

använt oss av sökord som Anknytning, Etnicitet, Adoption och etnicitet, Adoption, Adoption 

and Attachment, Adoption and Identity, Adopted Development Attachment, Adoption 

Attachment, Adoption och Identitet. Vi valde ovanstående databaser då dessa gav oss flest 

träffar på ämnet vi valt, utifrån ett perspektiv inom socialt arbete. De utvalda söksidorna och 

sökorden gav oss många artiklar, vissa mer och vissa mindre relevanta för vår uppsats. För att 

besluta om en artikel var relevant för vår uppsats läste vi abstracten på många artiklar, vissa 

vilka vi valt att behandla och andra som valts bort. Det var med andra ord det som stod skrivet 

i abstracten vi baserade vårt urval på. Genom att endast använda oss av artiklar som är peer 

reviewed, vetenskapligt granskade, vill vi skapa hög trovärdighet i vår uppsats. Vi har valt att 

rikta in oss på ett fåtal artiklar med mycket omfattande och relevant innehåll, istället för att ha 

många artiklar men mindre användbart innehåll. Vi har även använt oss av litteratur vi funnit 

genom hänvisade referenser i tidigare forskning och genom dessa sökt upp originalkällan för 

ytterligare fördjupning.  

2.3 Den kvalitativa intervjun  

Vi har valt att göra en kvalitativt inriktad studie med betoning på adopterade. När vi 

sammanställde frågorna inför intervjutillfällena var vi noga med att behandla frågor relevanta 

för uppsatsen. Vi delade därför in frågorna i olika teman; biografisk information, anknytning, 

etnicitet, identitet. Dessa teman var inget vi hade fokus på vid själva intervjutillfället, eller 

redovisar i arbetet, utan användes endast som hjälpmedel för oss författare då vi ville 

säkerställa att alla delar behandlades under intervjun. Inför intervjutillfället mejlade vi ett 
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intervjubrev och intervjufrågorna till alla som valt att vara med, detta för att ge dem en inblick 

över frågor och upplägg (se bilaga 1 och 2). Både intervjubrev och frågor har utformats 

utifrån de etiska aspekterna, där vi bland annat upplyst intervjudeltagarna om vilka rättigheter 

de har, samt vilket syfte vi har (Se bilaga 1 och 2, samt kapitel 2.6 etiska aspekter).  

Vi har valt att göra fyra semistrukturerade intervjuer med öppna svar och betoning på 

intervjupersonernas berättelse, detta för att få intervjupersonernas perspektiv och upplevelser 

utifrån de frågor vi ställer (Bryman, 2011). Detta innebär att vi gärna vill ha våra 

intervjufrågor besvarade, men att intervjupersonerna själva väljer vart intervjun leder, vilka 

svar som ges och hur mycket som berättas. Att intervjupersonen själv leder sina svar ansåg vi 

viktigt då vi inte ville vinkla eller utesluta ämnen av vikt eftersom att vårt syfte är att förstå 

intervjupersonens upplevelser utifrån de perspektiv vi utgår ifrån i vår uppsats. Kvinnorna 

som intervjuats i vår uppsats har alla olika bakgrund vilket vi anser genererar i en bred bild av 

ämnet adoption i kontext med etnicitet, identitet samt anknytning. Alla våra intervjuer hölls 

på olika sätt, via telefon, skype, mail och en träff ansikte mot ansikte, med anledning av 

distans och vad respondenten själv önskade. Detta gör att förutsättningarna för vilka svar vi 

fått kan se olika ut och kan ha påverkat resultatet. Alla intervjuer var ungefär en timme långa 

med undantag för den via mail där vi inte vet hur lång tid respondenten la ner på att besvara 

frågorna.    

Efter intervjutillfället har vi transkriberat och kodat de insamlade materialet, med fokus på 

vad som verkligen har sagts och inte pauser, skratt eller tystnad då detta inte har någon 

betydelse i hur vi valt att redovisa vårt resultat. 

2.4 Tematisk analys 

Vi har använt oss av tematisk analysmetod för att bearbeta det insamlade materialet. I 

tematisk analys läggs fokus på vad som sägs och inte hur. Tematisk analys går ut på att läsa 

transkriberad text många gånger för att plocka ut återkommande teman (Bryman 2011). Vi 

började med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flertalet gånger för att få en 

översikt över vårt material och för att börja identifiera likheter. Vi har valt att se all insamlad 

data som ett material och inte som flera olika intervjuer. När vi parade ihop olika 

intervjupersoners kommentarer började teman att byggas upp. Utifrån vår intervju och de svar 

vi fått från våra fyra intervjupersoner har vi således byggt upp teman som vi sedan analyserat 

texten utifrån tillsammans med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. De teman vi sett i 

den transkriberade texten och valt att bearbeta vår analys utifrån är; att tillhöra, att vara en i 

familjen, att veta att man är adopterad, att fundera över det man är och det man varit, att tänka 
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på sitt biologiska ursprung.  

 

2.5  Metodproblem och felkällor 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativt inriktade forskare använder sig av nedanstående 

termer istället för reliabilitet och validitet för att säkerställa kvaliteten i sin forskning. De 

termer Bryman (2011) benämner är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att 

styrka och konfirmera, vilka även vi anser passar bättre för att säkerställa kvaliteten på vår 

kvalitativa forskning (Bryman, 2011). För att skapa trovärdighet har vi under handledning av 

docent vid mittuniversitetet, utformat undersökningen utifrån de regler som finns. Vi har för 

avsikt att sända den klara rapporten till intervjudeltagarna. Vi har arbetet med överförbarheten 

på så vis att resultatet vi fått fram är fylligt och välbeskrivet. Har även utifrån våra 

frågeställningar fångat upp mycket detaljer för att skapa en bred bild. Pålitligheten i uppsatsen 

får vi fram när vi utformat beskrivningar om tillvägagångssätt detaljerat, för att vår 

undersökning ska kunna göras av andra forskare. Svaren från intervjupersonerna kan variera 

när en annan forskare ställer samma frågor och resultatet skulle förmodat skilja sig från vårt. 

Till en viss del har forskningen god pålitlighet då vi varit noggranna i mätningen, men 

eftersom att vi endast har fyra intervjupersoner, ur ett bekvämlighetsurval, är alla grupper inte 

representerade. Genom hela uppsatsen har vi kritiskt granskat vårt innehåll för att undgå egna 

värderingar och vi har hela tiden förhållit oss till etiska aspekter. Detta ger möjlighet att styrka 

materialitet (Bryman, 2011). Vi har en medvetenhet gentemot vårt material och vet om att det 

finns kritik riktat mot våra teoretiska perspektiv samt att vår tidigare forskning är ensidig och 

endast belyser ena sidan av problematiken i många fall. Vi har kännedom om detta och har 

därför försökt arbete med det i vårt material för att den subjektiva upplevelsen ska komma 

fram. Vi är även medvetna om att den empiri som samlats in, genom intervjuer, kan vara ett 

svårt ämne att tala om. Det som kommer fram i intervjuerna kan vara en förskönad/försämrad 

version av berättelsen, vilket är något som vi och läsaren av uppsatsen bör ta hänsyn till.  

2.6 Etiska aspekter 

Etiska aspekter är centrala vid intervjustudier men det finns även mer övergripande hänsyn 

kring ämnets framställning att överväga. För att minimera risken för att skapa en skev vinkel 

av adoption har vi valt att diskutera utifrån etnicitet, identitet och anknytning med fokus på 

individens livsberättelse. Vi är medvetna om att vår uppsats bidrar till en viss bild av den som 

är adopterad, dock vill vi poängtera att alla människor är olika och det vi fått fram i vår 

uppsats har vi inte för avsikt att generalisera. Alla människor är unika individer som upplever, 
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känner och ställs inför olika situationer genom sin egen livsberättelse. Som uppsatsskribenter 

har vi en viktig roll att se till att det som publiceras i vårt resultat är korrekt och representativt 

inom ämnet vi skriver om, samt att det material vi samlat in genom intervjuer och tidigare 

forskning överensstämmer med vad källan säger. En annan viktig etisk aspekt är vid själva 

intervjutillfället då vi som forskare ska inta en professionell roll samt bygga upp ett samspel 

forskare och intervjuperson emellan. Som vi skrivit i tidigare avsnitt vet vi om att detta ämne 

kan vara problematisk att tala om vilket vi har förhållit oss till vid intervjutillfället. Då vi har 

en viss relation till våra intervjupersoner visste vi ungefär hur vi skulle förhålla oss till ämnet 

och till intervjupersonerna. Vi har även en viss kännedom om vilken relation våra 

intervjupersoner har till sin adoption och hur den bearbetats genom livet.  

Vi har även varit noggranna med att upplysa intervjupersonerna om följande:   

Informationskravet – innebär att vi har informerat våra intervjupersoner om vilket syfte vi har 

med uppsatsen samt redogjort vilka moment som kom att ingå i undersökningen. Vi upplyste 

intervjupersonerna om att det är de som bestämmer över sin medverkan, den är frivillig, och 

kan därför välja att avsluta den när de vill. Samtyckeskravet – De som valt att medverka i vår 

undersökning hade och har själva rätt att bestämma över sitt deltagande. Frågor 

intervjupersonerna känner att de inte vill svara på kan de välja att hoppa över, även efter 

sammanställd intervju.  

Konfidentialitetskravet – Alla som deltagit i vår undersökning är anonyma och vi kommer att 

behandlar intervjupersonernas personuppgifter med konfidentialitet, obehöriga kommer alltså 

inte ha tillgång till namn eller andra personuppgifter. Det är endast författarna, handledare och 

deltagarna själva som har tillgång till obearbetat material. Nyttjandekravet – All data vi samlat 

in användas endast för forskningsendamålet – uppsatsskrivandet (Bryman, 2011).  

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Etnicitet   

Ordet etnicitet kommer ursprungligen från Grekiskan och betyder utanförstående människor 

eller kulturella främlingar. Begreppet beskriver vilken grupp individen tillhör och skapar olika 

kulturella och/eller social avgränsningar mellan grupper ”vi och dem”, identitet, samhörighet, 

symbolgemenskap (Peterson & Hjerm, 2007). Adopterade är i många avseenden lika sina 

jämnåriga svenskfödda kamrater. Det som kan skilja sig åt är olikheter i utseende, vilket kan 

förknippas med en viss nationalitet eller kulturkrets (Lindblad, 2004).  

Det finns dock mycket oenigheter angående ordet etnicitet och dess betydelse. Matsson 
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(2010) menar att begreppet används allt oftare idag men det finns ingen tydlig betydelse av 

begreppet. Det Matsson (2010) vill lyfta fram som har betydelse för hur begreppet används är 

religion, språk, seder och bruk, samt kultur. Det man kan tänka är att kultur är de seder och 

bruk vi omger oss av och etniciteten är hur vi i förhållande till vår kultur skapar vår identitet 

och grupptillhörighet och hur vi upplever oss själva i förhållande till den (Matsson, 2010). 

Enligt Wikström (2009) och Matsson (2010) finns det tre ledande perspektiv inom etnicitet 

där essentialismen står för att vi föds med vårt etniska innehåll som är oföränderlig och 

förutbestämd av nationaliteten och den styr oss i de riktningar vi går i livet. Kritiken mot detta 

är att det låser människor till etniciteter som de möjligtvis inte likställer sig med (Wikström, 

2009). Socialkonstruktionism menar att människan som är en rörande och lärande varelse lär 

sig etnicitet och att den är föränderlig (Wikström, 2009).  Denna teori skapades utifrån att 

man ville koppla bort kulturen från etniciteten, att etnicitet och kultur inte föder varandra utan 

man gör ett aktivt val. Kultur ses som en skapelse av människan som föds utifrån språk, 

ritualer, materiella förhållanden, symboler och institutioner (Wikström, 2009). Den tredje är 

postkolonial teori och förespråkar att etnicitet är komplex, föränderlig och relationell men att 

begreppet etnicitet kategoriserar och låser in människor i enhetliga ”etniska grupper”. Man 

menar också att språket skapar en verklighet, vissa ord placerar folk i olika tillhörighetsfack 

på grund av ordets historiska betydelse (Wikström, 2009). Postkolonialismen fokuserar på 

relationen mellan identitet, kultur och nation. Särskilt ser de till kolonialismens roll på 

konstruktionen av ”vi och dem”.  Kunskapen har länge producerats av vita heterosexuella 

medelklassmän vilket skapat vissa föreställningar om världen som i sin tur skapat synen av 

olikheter mellan människor och synen på skillnaden mellan olika ”raser”. Rasbiologin må ha 

övergetts men det finns fortfarande en föreställning om olikheter hos människor som relateras 

till hudfärg och kropp (Matsson, 2010). Vilket skapar funderingar kring hur adopterade kan 

uppleva skillnader relaterat till hudfärg och kropp.  

Ahmed menar att ”ras”-uttrycket och rasismen fortfarande finns (Ahmed, 2004). 

Rasbegreppet har en väldigt laddad innebörd i Norden sedan andra världskriget och dess 

följder (Matsson, 2010). Lindblad (2004) menar att det i Sverige sällan diskuteras kring 

begreppet ”ras”. Inte heller frågor och problematik kring olikheter i utseende mellan 

adopterade och dess adoptivföräldrar behandlas i samhällsdebatten (Lindblad, 2004). Ahmed 

menar dock att så länge rasismen och anti-rasism finns kan vi aldrig göra oss av med ”ras”-

begreppet. Hon menar att vi istället måste lära oss att förstå hur rasismen tar sitt uttryck 

istället för att bara vara emot den, vi har den historia vi har och den fortsätter att föda rasism 

så länge vi inte lär oss att se igenom den (Ahmed, 2004). Som adopterad kan man utsättas för 
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fördommar och negativa attityder kring det ”icke-svenska” utseendet (Lindblad, 2004). När 

man talar om etnicitet talar man också ofta om en uppdelning och en åtskillnad mellan 

känslan av ett vi och dem. Människan speglar sig i andra och jämför likheter och skillnader 

för att skapa sin egen person och identitet, och på så vis upprätthåller en gräns mellan sig själv 

till det andra. Att kategorisera människor är angeläget för individer för att kunna särskilja och 

göra lika mellan människor, samtidigt som det också hjälper skapandet av maktpositioner i 

samhället (Matsson, 2010).  

3.2 Identitet 

Identitet är det som ger dig en känsla av vem du är i sammanhang med övriga samhället 

(Hammarén & Johansson, 2007). Forskare menar att just vetandet om sig själv är ett 

grundläggande behov för oss människor. Förlorar vi vår föreställning av vem vi är kan vi bli 

deprimerade, få ångest, bli förvirrade och känna oss vilsna. Det är många delar i livet som 

påverkar vår identitet och uppfattningen av den, som att bli vuxen, flytta, gifta sig, separera, 

få barn och så vidare, stora händelser i livet. Forskare menar att identiteten är en ständigt 

pågående process, ett sätt att tackla det som sker genom livet genom sociala- kulturella 

faktorer och livserfarenheter (Hammarén & Johansson, 2007). I boken Adoption (2004) 

beskrivs ett problem som kan uppstå för adopterade vid identitetsskapande. När adopterade 

väl börjar anpassa sig i sin nya kontext kan det leda till att den tidigare identiteten kopplat till 

den tidigare etniciteten och kontexten avtar eller försvinner (Lindblad, 2004). 

Erikson (1968) som skapat ett inflytelsesrikt perspektiv inom identitetsteori menar att en 

betydande faktor i sitt identitetsutvecklande är att ställa frågor om sig själv, vart man kommer 

ifrån och vart man är på väg i livet (Erikson, 1968). Vare sig det finns ett intresse för den 

biologiska bakgrunden eller inte, är det som adopterad, en viktig del av identiteten hur mycket 

man vet och vill veta om sitt ursprung (Lindblad, 2004). Detta är viktigt för 

identitetsutvecklingen under ungdomsåren, tiden efter puberteten, då ungdomen testar sig 

fram i olika roller av sig själv och tillslut finna den som passar (Erikson, 1968). Med 

utgångspunkt i det Eriksson (1968) beskriver kan vi anta att identitetsskapande för adopterade 

kan vara komplext då man som adopterad inte alltid har vetskap om sin historia och kanske 

inte har möjlighet att få svar på sina frågor. Fortsatt menar Erikson (1968) att då barn 

utvecklar sin identitet görs detta i olika faser, kriser, både genom socialt samspel och 

biologisk utveckling. Dessa faser innefattar olika svårigheter för barnet vilket reds ut i 

samspel med omgivningen, men för barn som är internationellt adopterade förändas 

förutsättningar för detta sociala samspel. Dessa faser, processer, kan både vara positiva och 
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negativa, när faserna är positiva leder det till personlig styrka och en bra identitetskänsla. När 

processerna istället är negativa kan det hindra utvecklingen av identiteten, vilket leder till 

identitetsförvirring. Hur barnet går igenom dessa förvirrade faser kan bero på tidigare brister i 

omsorg, men oavsett tidigare upplevelser formas barnet genom hur dessa faser, kriser, 

hanteras. Lösningsstrategierna beror på hur barnet tas hand om av sin närmiljö, främst av 

omsorgspersoner, adoptivmamma och pappa (Erikson, 1968). Det finns kritik riktad mot 

Erikson som menar att denna teori saknar koppling till samhälle och kultur, vi har ändå valt 

att ta upp perspektivet då det anses vara inflytelserik (Hammarén, Johansson, 2007). 

Skillnader och jämförelse med andra är något som påverkar hur vi upplever oss själva, 

man/kvinna, kristen/muslim, svensk/finsk, tjock/smal. Identitet är även allt det vi anser att vi 

inte är, som exempel ’jag har mörk hy, är därför inte vit’(Hammarén & Johansson, 2007). 

Enligt Lindblad (2004) baseras adopterades förutsättningar för identitetsskapande i dessa 

olikheter och skillnader (Lindblad, 2004). Detta kan leda till konflikter och skapa en ”vi mot 

dem”-känsla, eller skapa en gemenskap och samhörighet. I Sverige kallar vi människor med 

utländsk bakgrund för ”invandrare” oavsett vart de kommer ifrån, vilket leder ofta leder till 

negativt förstärkning och utanförskap (Hammarén & Johansson, 2007). 

3.3 Anknytning 

Anknytningsteorin grundar sig från början i psykoanalytiskteori, John Bowbly utvecklade den 

tillsammans med Mary Ainsworth (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander, 2006). 

Anknytningsteorin behandlar vikten av att skapa en trygg och förutseende relation till sina 

barn för att barnet ska utvecklas till en individ som känner trygghet till sina föräldrar. 

Föräldrarna är de första relationer ett barn har och hur denna relation ter sig kan ha betydelse 

för hur barnet som vuxen kommer ha förmågan att känna tillit till sig själv och andra samt 

bygga nya anknytningsrelationer (Broberg, 2006). Vid en adoption används begreppet 

anknytning för att beskriva hur adoptivbarnet förhåller sig till adoptivföräldrarna samt 

adoptivföräldrarnas insats för att bygga upp en god relation (Lindblad, 2004). Om barn växer 

upp i en otrygg anknytning till sina föräldrar finns det en risk att barnet senare i livet har svårt 

att vara i nära relationer, släppa vänner in på livet eller tillåta sig att ta plats (Broberg, 2006). 

Broberg (2006) formulerar i sin bok hur Ainsworth och Bowlby beskriver anknytningen som 

ett speciellt band bland flera känslomässiga band man kan ha till personer. Det som gör en 

relation till en anknytningsrelation är att individen kan söka trygghet, tröst och beskydd hos 

sin anknytningsperson och bli besvarad (Broberg, 2006). Anknytningsteorin menar att det 

viktigaste i byggandet av en anknytningsrelation, från förälder till barn, är att barnets sökande 
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leder till att de får vad den behöver från sin vårdnadsgivare och att detta med ålder blir mindre 

centralt för barnet (Bowlby, 1997; Broberg, 2006; Lindblad, 2004). Adoptivföräldrar lever 

med samma krav som föräldrar till biologiska barn och måste tillgodose barnets behov, vara 

lyhörda och ha god sensibilitet för att kunna svara på barnets signaler (Lindblad, 2004).  

Anknytning menas vara en del av barnets inre arbetsmodell vilket är ett inlärningssätt för 

människor. Denna modells funktion är att hjälpa barnet förstå hur den ska agera, hantera och 

känna i olika situationer kopplade till anknytningspersonens känslor och beteenden (Broberg, 

2006). Enligt Bowbly har denna arbetsmodell betydelse för hur den blir uppbyggd under 

denna tid, för det kan beskriva hur barnet agerar och beter sig senare i livet i olika relationer 

(Broberg, 2006). Adoptivbarns utvecklingsnivåer kan vara i olika utvecklingsstadier 

samtidigt, vilket kan leda till svårigheter för adoptivföräldrarna och hur de på bästa sätt kan 

bemöta, hantera och sätta gränser i alla dessa nivåer (Lindblad, 2004). Anknytningsteorin 

beskriver att anknytning har olika mönster och att målet är en trygg anknytning förälder och 

barn emellan. Anknytningen kan dock utvecklas som otrygg av olika slag, otrygg – 

avvikande, otrygg – ambivalent och otrygg – desorganiserad, den sistnämna har kommit på 

senare år och är en ovanlig typ (Lindblad, 2004).  Otrygg - avvisande är när barnet värjer sig 

mot föräldern. Anknytningen otrygg – ambivalent är när ett barn både är kontaktsökande och 

avvisande och otrygg – desorganiserad är när barnet är svårförutsägbart (Lindblad, 2004; 

Payne, 2007). Det kan också vara så att barnet inte haft möjlighet att knyta an överhuvudtaget 

av olika anledningar (Payne, 2007). För adoptivbarn kan anknytningsprocessen börjat redan 

innan eller inte utvecklats alls före mötet med adoptivföräldrarna (Lindblad, 2004). Enligt 

Bowlby (1969, citerat ur Broberg 2007) är det första åren en känslig period och får inte barnet 

chans att anknyta till någon under denna tid så kommer barnet senare i livet inte kunna 

utveckla anknytningsrelationer (Broberg, 2006). Anknytningssystemet är som nämns tidigare 

något som fortsätter upp i vuxen ålder men man har då en mer jämlik relation där båda parter 

om vartannat agerar omvårdnadsperson och den som behöver ha sina behov tillgodosedda. 

Även parrelationer har olika faser de går igenom under utvecklingen av en 

anknytningsrelation och hur dessa utvecklanden ter sig hos vuxna individer har ofta en 

förklaring från hur individens anknytning i barndomen varit (Broberg, 2006).                       
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4. Tidigare forskning 

4.1 Adoption 

Globalisering påverkar människors liv och länders utveckling socialt, politiskt, kulturellt och 

ekonomiskt i allt högre grad. En av globaliseringens viktigaste aspekter är att människor kan 

flytta till och ta hjälp av andra länder, som exempel i samband med krig och svält, eller kärlek 

för den delen. Människor kan ha sina rötter och ursprung i ett land men vara bosatt i ett annat, 

detta leder till att människors identitet får andra förutsättningar, bland annat utifrån etniska 

och kulturella aspekter (Hammarén & Johansson, 2007). Om ordet adoptera översätts från 

latin betyder det att välja eller att önska, ordet adoption betyder att uppta som sin egen 

(Hübinette & Tigervall, 2008). Barn har genom tiderna förlorat sina föräldrar av olika 

anledningar och då har samhället löst detta på olika sätt, en av dessa lösningar är adoption 

(Vinnerljung & Sundell, 2007) Anledningarna till varför barn kan behöva en ny familj 

varierar, det kan bero på att barnet är föräldralöst, barnet har påträffats men inte dess 

föräldrar, barnet har omhändertagits av sociala myndigheter eller att föräldrarna har lämnat 

ifrån sig barnet och själva gett medgivande till adoption. När ett barn får en ny familj genom 

adoption har en grundlig utredning kring barnet historia gjorts i ursprungslandet 

(myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2012).  

Adoption behandlas i föräldrabalken 3 & 4 kapitlet och en adoption behandlas alltid av 

domstol. För att en adoption ska gå igenom måste adoptionen vara till fördel för barnet och 

det finns många bestämmelser på vem som får adoptera. Ålder, civilstånd, hälsotillstånd, 

livsåskådning, personlighet, arbete och utbildning är sådant som bedöms genom en utredning 

angående möjlighet att få adoptera (Socialstyrelsen, 2013). När adoptivföräldrar väljer att 

adoptera är tanken att barnet ska växa upp och fostras som sitt eget barn (Hübinette & 

Tigervall, 2008). I dagens samhälle beror adoptionerna oftast på social utsatthet, fattigdom, 

krig, politiska oroligheter och att ensamstående föräldrar som ”tvingas” ge upp sina barn. 

Fattiga barn från fattiga länder adopteras av barnlösa par från rika länder (Irhammar, 1997). I 

Sverige sker de flesta adoptioner över gränserna vilket gör de adopterade barnen till 

invandrare som integreras i det svenska samhället genom att leva i en svensk familj. De 

svenska familjerna upptar det adopterade barnet som sin egen men ändå tyder forskningen på 

att dessa barn diskrimineras i den svenska kulturen och samhället. När man belyser 

diskriminering kopplat till adopterade pratar man ofta om den etniska diskrimineringen på 

individnivå utifrån den utländska bakgrunden, man kan också diskutera den på strukturell 

nivå där samhället spelar in. Det svenska samhället idag är officiellt antirasistiskt och anser att 
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i Sverige spelar inte utseendet någon roll och få vill kännas vid att någon upplever 

diskriminering utifrån kroppens betydelse (Hübinette & Tigervall, 2008).  

Det finns mycket forskning om ämnet adoption utifrån adoptivföräldrar om adoptivbarn, dock 

nästan ingen forskning om de biologiska föräldrarna som gett upp sina barn (Irhammar, 

1997). Att man väljer att studera adoption utifrån ett föräldraperspektiv angående de 

adopterade barnen tror Hübinette och Tigervall (2008) beror på att adoptivföräldrarna är en 

priviligierad grupp och dessa forskar man sällan om utan man fokuserar på de utsatta och de 

som det är synd om. Dock förklarar inte denna tes varför forskning om de biologiska 

föräldrarna uteblivit.  

I uppsatsen har vi valt att inrikta oss på internationell adoption, vilket betyder att adoptionen 

sker över landsgränser. Adoptivföräldrarna bor alltså inte i samma land som barnet kommer 

ifrån. Internationell adoption är den vanligaste formen av adoption i Sverige (Lindblad, 2004). 

4.2 Etnicitet 

De flesta adopterade kan vittna om människors frågor angående var de kommer ifrån, om det 

är tacksamma över att de fick komma hit och om de trivs i Sverige, inklusive alla frågor 

angående landet man är född i, språket och kulturen där. Detta är en erfarenhet som 

adopterade delar med invandrare och migrantättlingar. En känsla av att aldrig höra hemma 

någonstans samtidigt som adopterade blivit uppfostrad som vit och svensk. Detta gör att 

adopterade har en självbild som vilken svensk som helst men som sedan stoppas upp av att de 

har en annan hudfärg och folk behandlar dem som någonting annat (Hübinette & Tigervall, 

2008; Lind, 2012). Att adopterade inte ser ut som majoriteten i mottagarlandet skapar 

utmaningar för de adopterade i deras egen uppfattning om vem de är (Lind, 2012). Fler 

adoptivbarn berättar hur de lärt sig en kort historia utantill om deras liv för att så fort som 

möjligt få slut på alla frågor om deras ursprung. De upplever sig ofta som överdrivet synliga i 

sammanhang med bara vita människor (Hübinette & Tigervall, 2008). 

I Irhammars (1997) bok nämner även hon känslan av att inte passa in, att adopterade upplever 

det som att deras landsmän känner sig svikna för att man som adopterad inte kan tala språket, 

medan svenskarna å andra sidan inte tycker att de passar in för att de har en annan hudfärg. 

Bara för att de inte passar in i den vita mallen ges de inte automatisk status i någon annan 

mall (Lind, 2012). Hübinette och Tigervall (2008) berättar i sin bok hur adopterade ofta 

upplever det som svårt med att de har svenska namn men att de utseendemässigt inte är 

”svenska”. De berättar dels om att när adopterade ska söka jobb och skriva jobbansökan kan 

en problematik uppstå huruvida de ska nämna att de är adopterade eller inte för att undvika 
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missförstånd när de väl kommer dit och ser ut på ett vis som inte var väntat.  

Enligt Hübinette (2008) är den icke-vita kroppen en stor del av de adopterades liv. De har 

hela sitt liv speglat sig i vita kroppar och ofta varit den enda som stått ut. När de väl börjar 

inse att de själva inte är vita kan de bli problematiskt och leda till en avsky mot sin egen 

kropp för resten av livet som dessa individer måste lära sig att leva med. Eftersom att det vita, 

västerländska idealet är det enda idealet de känner till blir det idealet även det adopterade 

följer och sörjer (Hübinette, 2008). Samtidigt som det hos vissa adopterade kan vara bra att 

uppmuntra stoltheten och accepterandet av sin bakgrund, kan de hos vissa istället vara viktigt 

att jobba med accepterandet av sitt utseende tillsammans med sin rätt till sin nuvarande 

nationalitet för att förberedas för kommande frågor och möten angående sin etnicitet (Lind, 

2012).  

Irhammar (1997) gör i sin bok en undersökning angående sökandet efter sin etnicitet och hon 

finner där att det är av vikt att visa intresse för sitt ursprungsland för att inte förneka den man 

är och hon finner främst tre faktorer som bidrar till att man har ett visst intresse för sitt etniska 

ursprung vilka är ursprungskontinent, ankomstålder och hur man själv uppskattar sitt psykiska 

mående (Irhammar, 1997). Tre vanliga orsaker till att man inte vill söka sitt ursprung är rädsla 

för att såra sina adoptivföräldrar, att göra illa sig själv och att de fantasier man hade om den 

biologiska familjen kändes viktigare än den riktiga (Irhammar & Cederblad, 2006). Att söka 

sitt eget ursprung kan vara ett känsligt ämne att hantera för adopterade med sina 

adoptivföräldrar, särskilt när de börjar bli äldre och frigör sig (Irhammar 1997). 

Irhammar (1997) fann ett samband mellan intresset för sitt ursprungsland och det psykiska 

välmående, att känna sig annorlunda och att inte kunna identifiera sig med adoptivfamiljen 

tenderade att öka ett intresse för sitt ursprungsland.  Hon fann också att intresset svalnade hos 

de vars föräldrar hade ett stort intresse av ursprungslandet och intresset ökade hos de vars 

föräldrar inte visade något intresse. Irhammar (1997) fann också att de flesta av de som ville 

åka tillbaka ville göra en turistresa för att få kunskap om landet och möjligtvis hälsa på sitt 

barnhem men det fanns ofta inget syfte att återförenas med sina biologiska föräldrar. 

Anledningen till att besöka sitt barnhem kan för många vara ett bekräftande på sin egen 

barndom. De deltagare som inte planerade en återresa hade ofta inga direkta anledningar till 

varför men många var öppna för en framtida resa samt att vissa helt bestämt sig för ett liv i 

Sverige.  

Att utforska sin etniska identitet kan tes av en normal utveckling för att hitta någonting att 

spegla sig i men det kan också vara en effekt av att man inte känner sig tillfreds i den 

livssituation man befinner sig i och man söker egentligen ett nytt liv (Irhammar, 1997). 



 

15 

Irhammar har tillsammans med Cederblad (2006) gjort en undersökning där man fann att de 

19 % som ville träffa sin biologiska familj hade en tydligt lägre självkänsla och psykiskt 

välbefinnande än resten av gruppen (Irhammar & Cederblad, 2006).  Stöd av adoptivfamiljen, 

den adopterades egen självkänsla och kunskap om det etniska ursprunget är alla viktiga delar 

för att kunna stå emot andras syn på andra etniska grupper säger Irhammar (1997). Precis som 

att adopterades känsla och stolthet över sitt ursprungsland skulle ökas i ett multikulturellt 

samhälle, måste deras tillhörighetskänsla stöttas av samhällen där tillhörighet ligger utanför 

gränsen av vilken hudfärg man har (Lind, 2012).   

Irhammar (1997) har gjort sin undersökning utifrån: ”vad den sociala omgivningen och 

egenskaper hos de adopterade betyder för utlandsfödda adopterades intresse för sitt ursprung 

under adolescensen” och kommenterar att man givetvis kan tänka sig att andra faktorer som 

identitet, personlighetsdrag och anknytning spelar in, som andra forskare fokuserar på.  

4.3 Identitet  

Identitetsskapande hos adopterade är komplex och många dimensioner räknas in i detta. 

Livshistoria innan adoptionen, skillnader i utseende jämfört med omgivning och 

adoptivföräldrar, etniska och kulturella rötter. En del i adopterades identitetsskapande kan 

innefatta tankar och funderingar över den biologiska familjen (Irhammar & Cederblad, 2006).  

Hur barnen hanterar sin adoption och sina biologiska föräldrar beror på deras kognitiva 

utvecklingsnivå samt deras preoperationella/förlogiska tänkande. Barn som går i förskolan 

kan berätta om sin adoption och att de har föräldrar i ett annat land utan att förstå den 

egentliga innebörden av vad det är. Från åtta till elva års ålder börjar barns förmåga att 

reflektera över olika fenomen fördjupas vilket leder till att de först då kan få en bättre 

uppfattning om adoption. Detta innebär att tankar, fantasier och funderingar kring att vara 

bortlämnad, övergiven och utvald kan komma att uppstå. Detta kan i sin tur leda till ilska över 

det som hänt och rädsla över saker som kan komma att ske i framtiden uppstår (Irhammar, 

1997; Brodzinsky et al., 1986).  

Irhammar och Cederblad (2006) skriver i sin undersökning där 42 internationellt adopterade 

medverkade att omkring 70 procent av deras intervjupersoner tänkte på sin biologiska familj, 

nio personer hade tankar kring den biologiska familjen minskat med åren och för ytterligare 

nio personer hade det varit tvärt om och tankar om biologiska familjen hade på senare tid 

börjat dyka upp. Fyra av intervjupersonerna uppgav att tankarna om den biologiska familjen 

uppkommit i samband med att de haft problem i relationen till adoptiv föräldrarna eller med 

sig själva, två av dem när de fick barn, ytterligare två då de rest till sitt ursprungsland och för 
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en deltagare fanns det inte någon särskild situation knuten till tankarna. Dock påvisade 

undersökningen att 80 % av deltagarna upplevde sig ha en svensk etnisk identitet (Irhammar 

& Cederblad, 2006).  

De flesta av intervjupersonerna kunde sätta sig in i det beslut de biologiska föräldrarna tagit 

vid valet av adoption, medan en del av dem inte hade någon medkänsla för detta. Några av 

dem hade funderingar kring hur deras liv kunde sett ut idag om dem inte blivit adopterade, 

samt hur deras biologiska föräldrar levde idag. Bland de intervjupersonerna som nu hade egna 

barn hade frågor om genetiskt arv, som sjukdomar, väckts i samband med graviditeten. Att ha 

tankar om sin biologiska bakgrund är sunt enligt Irhammar och Cederblad (2006) som inte 

kunde finna något samband till psykisk ohälsa. De som valt att söka mer information om sin 

bakgrund gjorde detta för få mer information om sig själv och sitt ursprung, lägga till fler 

pusselbitar i sitt livspussel. De intervjupersoner som valt att inte forska i sitt förflutna avstod 

oftast av dessa tre anledningar; var rädda för vad adoptivföräldrarna skulle tycka, ville inte 

såra adoptivföräldrarna samt att de blivit bortadopterade av en anledning (Irhammar & 

Cederblad, 2006).  Irhammar och Cederblad (2006) fann dock att de flesta i deras 

undersökning växt upp med en öppenhet kring deras adoption och att det då upplevs 

förvånande att vara rädd för vad adoptivföräldrar ska känna inför en återförening med 

biologiska föräldrar. Det framkom också i undersökningen att föräldrarna ofta var angelägna 

om att prata om adoptionen när barnen var små vilket gjorde att när barnen blev stora och 

själva intresserade skedde en krock eftersom att föräldrarna då lämnat adoptionen bakom sig 

(Irhammar & Cederblad, 2006). 

4.4 Anknytning  

Den svenska forskning som gjorts angående adoption kopplat till anknytning finns i Frank 

Lindblads bok Adoption. Han menar att barn som adopteras redan kan ha startat sin 

anknytningsprocess med någon annan innan adoptivföräldrarna har chans att knyta an till 

barnet (Lindblad, 2004). Medan det å andra sidan kan vara så att barnet inte har kunnat 

utveckla någon anknytning alls och det kan då bli kämpigare för barnet och 

adoptivföräldrarna att skapa anknytning. Adoptivföräldrarna kan då få en utmaning att lyssna 

och svara på barnets signaler för att kunna forma nytt hopp om att bli tröstad och lyssnad på 

hos det barnet som blivit kan ha blivit van att avvisas (Lindblad, 2004). Cederblad (1984) 

fann i sin forskning att de flesta föräldrar var förberedda och medvetna om de problem som 

kunde dyka upp men att när barnen väl kom så var det inga problem med att knyta. De hon 

såg hos de adopterade barnen var sådant som snabbt försvann och som hon anser var en 
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neutral reaktion för barnen på att leva hos nya människor. Chisholm (1998) påvisar i sin 

artikel att barn som vistas länge på barnhem utan någon att knyta an till kan skapa stora 

problem. Chisholm (1998) kunde se i sin undersökning på ett rumänskt barnhem att de barn 

som vistats länge ofta uppvisade avvikande anknytningsbeteenden och dessa beteenden har 

forskare utmålat som riskfaktorer för psykiska problem i framtiden (Chisholm, 1998). 

Cederblad (1984) gjorde en undersökning på barn som kommit till Sverige efter tre års ålder 

och fann däremot att den större delen anpassade sig bra efter adoptionen, endast fyra av 27 

barn led fortfarande av känslomässiga störningar efter ett år. Vid den studie som gjorts på 

Rumänska barnhemsbarn fann man att barn som vid ca 1 ½ års ålder blivit adopterade, oftare 

uppvisade ett otryggt anknytningsmönster än de grupper med barn som inte var adopterade 

eller de barn som adopterats innan fyra månaders ålder. Man kunde också se hur dessa barn 

visade tecken på distanslöshet och ett desorganiserat anknytningsmönster (Chisholm, 1998). 

Att adopterade barn kan ha en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar är något som 

Fenney, Passmore & Petersson (2007) artikel också påvisar. Lindblad (2004) säger att det 

ibland kan underlätta att adoptera ett barn som är sjukt och behöver mycket omsorg för att 

anknytningen kan lättare byggas upp genom all omvårdnad föräldrarna ger barnet. Barnen 

som adopterats innan fyra månaders ålder från det rumänska barnhemmet uppvisade ingen 

skillnad på anknytningsmönstret från den grupp som var icke-adopterade (Chisholm, 1998). 

Det man också kunde se i studien var att de barn som hade tryggare anknytning levde i bättre 

socioekonomiska familjer och man fann ett samband för barn med otrygg-anknytning, stress 

hos föräldrarna och sämre socioekonomisk status (Chisholm, 1998). I Cederblads (1984) 

studie fanns endast familjer som antingen var akademiker eller yrkesutbildade och 17 av 

familjerna bodde i villa eller radhus och 10 i lägenhet. Studier har också sett ett samband 

mellan att barn med sämre anknytningsmönster oftare än andra barn upplever rädsla och 

ångest (Feeney, Candida & Peterson, 2007) vilket kan kopplas till Chisholms (1998) studie 

med stress och socioekonomiska problem hos familjen. Det finns en kritik angående att det 

finns så mycket forskning om adoptivbarns anknytningsmönster och så lite om 

adoptivföräldrarnas ansvar i anknytningen. Man lyfter också fram i kritiken att detta troligtvis 

beror på att en stor del av adoptionsforskningen görs utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv 

och blir på så vis inte neutral (Lindblad, 2004). 
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5. Resultat  
Respondenterna i vår undersökning kallas vid fingerade namn istället för deras egna namn, då 

vi har valt att hålla deras identitet anonym. Vi har skrivit ut deltagarnas ålder när de 

adopterades och ursprungsland då vi anser att detta har betydelse för analysens utformning.     

 

Anna – 4 år, Indien. Anna är tjugotre år och hennes barndom har spenderats i en större stad i 

Norrland tillsammans med mamma. Anna har ett halvsyskon (på pappas sida) som hon inte 

har någon kontakt med idag och säger att kusinerna känns mer som syskon. Det är i sin 

barndomsstad hon har sin bas, med egen lägenhet och familj, men då hon arbetar på ett 

kryssningsfartyg och har sin partner på annan ort spenderas mycket av tiden där. 

 

Bettan – 9 månader, England. Bettan har vuxit upp i en tätort i Norrland tillsammans med 

sina två systrar, mamma och pappa. Systrarna är adoptivföräldrarnas biologiska barn och 

adoptivpappan är hennes biologiska mammas halvbror. Hon är idag tjugotre år, studerar på 

folkhögskola i Svealand där hon även är bosatt tillsammans med sin partner. 

 

Cattis – 2 ½ månad, Sydkorea. Cattis är tjugosju år och uppvuxen i Götaland med mamma, 

pappa och lillasyster, som även hon är adopterad. Just nu studerar hon till psykolog i en 

storstad där hon tror att hon kommer vilja stanna även efter utbildningen. Hon lever inte i ett 

förhållande just nu, men har haft två längre relationer de senaste sju åren.  

 

Diana – 6 månader, Sydkorea. Diana är trettiofyra år, utbildad till och arbetar som 

förskollärare på en småbarnsavdelning. Hon har vuxit upp i en storstad i Götaland 

tillsammans med mamma, pappa och lillebror. Lillebror är också adopterad från Sydkorea. 

Diana bor kvar i den stora staden hon vuxit upp i och har inga planer på att flytta. För tillfället 

är Diana singel då hon just avslutat ett långt förhållande.  

5.1 Att tillhöra 

Social tillhörighet och samhörighet till en viss grupp med kulturella likheter betecknas som 

etnicitet. Forskare anser att etnicitet beskriver vilken grupp av individer den enskilda 

individen tillhör genom kulturella och sociala avgränsningar (Peterson & Hjerm, 2007). 

Tankar kring om hur etnicitet skapas har tre olika inriktningar, där essentialismen står för att 

vi föds med vårt etniska innehåll. Socialkonstruktionismen menar att etniciteten är föränderlig 

och skapas hela tiden i nya kontexter. Postkolonial teori anser också att etnicitet är 
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föränderligt, men att begreppet etnicitet till viss del låser in människor i olika grupper 

(Wikström, 2009). Respondenterna fick besvara frågan om hur de tänkte kring ordet etnicitet. 

Ingen av respondenterna kopplar ordet till sig själv, men flera av dem har tankar kring ordet. 

Respondent Anna vet om att hon själv kommer från Indien och har ett indiskt utseende, men 

känner inte att hon tillhör den etniska gruppen utan till samma etiska grupp som sina 

adoptivföräldrar. Vare sig Anna möter en person med indiskt eller svenskt utseende, så 

reflekterar hon inte över skillnader, utan ser dem på samma sätt. När Anna var på semester i 

Indien, tillsammans med sin mor, kände hon sig som en turist på besök i ett främmande land.  

”Jag var tillbaka till Indien med min mamma på semester, inte dit där jag är ifrån, ett annat 

ställe..  Jag kände mig som en vit människa, en turist när jag var där. Att jag var där med en 

vit människa, att jag gick i bikini och att jag inte pratade deras språk tyckte de va konstigt.. 

De var också hänsynslösa mot mig, tog, klämde och kände. De glodde och betedde sig väldigt 

ohyfsat.”  

De flesta människorna hon mötte i Indien tyckte att det var konstigt att hon befann sig i landet 

tillsammans med en vit kvinna, att hon inte talade språket och badade iförd endast bikini. 

Anna upplevde även människorna i landet som hänsynslösa samt ohyfsade mot henne, då det 

tog, klämde och stirrade på henne. Adopterade upplever sig ofta överdrivet synliga i 

sammanhang med många vita människor (Hübinette & Tigervall 2008). I Indien kände sig 

Anna, i motsats till forskningen, väldigt synlig då hon var i en kontext med människor av 

samma etnicitet och utseende. Känslan av att inte passa in är vanligt bland adopterade, de 

upplever att dem inte passar in varken i sitt födelseland eller i sitt nuvarande hemland 

(Irhammar, 1997). Bettan berättar om känslan av att känna sig för mörk för att vara svensk 

och för ljus för att vara kenyan, som hennes adoptivpappa är. Bettan förklarar att hon inte 

upplever sig speciellt svensk och att hon känner sig mer hemma i Kenya. Dock kommer hon 

inte ifrån sina svenska värderingar och tankar, vilket hon märker av då hon är utomlands. 

Cattis besvarade frågan om hur hon tänker kring ordet etnicitet på följande vis ”För mig 

handlar etnicitet mer om en subjektiv upplevelse än en etikettering på utseende, härkomst 

eller födelseland. För mig är etnicitet ett begrepp som är intimt förknippat med kultur, vilken 

jag tror är något som snarare skapas i samspel med den miljö som man verkar i, än den 

kultur som man råkade födas i.”   

När vi ställde samma fråga till Diana behövde frågan förtydligas och den kompletterade 

frågeställningen var: hur hon upplever ordet etnicitet och om hon kopplar det till sig själv. 

Svaret Diana gav då var att hon inte kopplar det till sig själv, mer att hon kopplar det till 

människor som invandrat till Sverige av andra anledningar än adoption. Människor som anser 
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sig tillhöra ett annat land och bakgrund, som inte känner samma tillhörighet till Sverige som 

hon tänker att hon gör.  

5.2 Att vara en i familjen 

Anknytning och anknytningsteori har sitt fokus på hur föräldrar eller vårdnadshavare skapar 

relation med sitt barn (Broberg, 2006). Forskningen säger att adopterade barn oftare kan 

uppvisa ett otryggt anknytningsmönster jämfört med barn som växer upp med sina biologiska 

föräldrar (Chisholm, 1998). Vår undersökning styrker inte detta då våra respondenter 

upplever en god anknytning till adoptiv förälder. Vid fråga om tillhörighet till adoptivfamilj 

säger alla våra respondenter att de känner en stark tillhörighet till sin adoptivfamilj och att de 

är en i familjen dock pekar fler av våra respondenter på det faktum att de inte vet något annan 

eller har någon annan. Bettan är den ända som berättar om stunder hon tvivlat på sin känsla 

om att tillhöra sin familj, men vet att det kommer ifrån hennes behov av att bli bekräftad. 

Anna och Diana säger båda att de alltid känt sig som en del i familjen. Anna berättar att hon 

aldrig känt sig mer eller mindre speciell i sin familj utan att alla varit på samma nivå. För att 

förtydliga vad Cattis förmedlade väljer vi att citera henne ”Absolut! Jag känner en stark 

känslomässig tillhörighet. Det som jag ibland kan slås av är dock det faktum att jag har ett 

väldigt annorlunda temperament än mina föräldrar och syster, vilket möjligtvis kan förklaras 

med att vi har olika genetiska dispositioner. Jag kan se våra olikheter, trots att vi alla har 

verkat i samma sociala kontext. Detta kan eventuellt också förklaras av att jag just nu 

upplever att jag gör en socioekonomisk klassresa. Genom min utbildning och i de rum som 

jag snart kommer verka i. Jag kan ibland känna en mindre tillhörighet till min familj när det 

kommer till vad man exempelvis talar om, vad man prioriterar och uppskattar osv. Men som 

sagt, den känslomässiga tillhörigheten är emellertid robust och jag hyser inga tvivel på att 

den upplevelsen kommer att hålla sig oförändrad. Jag är starkt övertygad om att vi alla fyra 

känner en stor trygghet i varandra och att vi kommer finnas för varandra livet ut.”  

5.3 Att skapa relationer 

Broberg (2006) talar om vikten att skapa en trygg anknytning till sitt barn för att barnet ska 

kunna utvecklas och känna trygghet i relationer. Detta kommer i framtiden även påverka hur 

barnet skapar och fungerar i alla sina relationer (Broberg, 2006). Vi har tagit reda på hur våra 

respondenter upplever det att vara i en relation. Alla respondenter upplever sig själva som 

sociala människor som har lätt för att ta kontakt och skaffa nya bekanta. Diana berättar att 

vissa av hennes vänner anser henne vara hemlig och att hon är svår att komma nära inpå. 
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Detta är något som Diana själv vet om men anser inte att det har med adoptionen att göra utan 

att det är hennes personlighetstyp. Cattis säger däremot såhär ”Jag skulle vilja påstå att jag är 

väldigt öppen och att jag gärna bjuder in människor till att dela mitt känsloliv. Jag är inte 

rädd för att uttrycka mina känslor, eller kanske rättare sagt jag har svårt att dölja dem. 

Överlag är jag nyfiken på att lära känna andra människor, så varför skulle jag inte då vilja 

delge av mig? Jag lever mestadels efter mottot att det är i mötet med andra som man själv 

växer och då tror jag att det finns många fördelar med att bjuda på sig själv. Ibland kan jag 

kanske vara på gränsen till godtrogen och naiv, men hellre den egenskapen är sluten och 

cynisk.”  

Tjej- och killkompis relationer har aldrig varit något problem anser Anna, dock har det varit 

svårare när det gäller kärleksrelationer. Hon har ofta fått höra av killar att de vill ha samlag 

med henne på grund av hennes etnicitet, vilket gjort att hon känner sig osäker på killarnas 

egentliga motiv: ”är du med mig för en exotisk sak eller?”. Anna upplever sig som av samma 

etnicitet som killarna ända tills de börjar visa ett djupare och mer partnerinriktat intresse för 

henne. Detta har påverkat hennes relationer då hon kunnat bli anklagande mot sin partner och 

ifrågasatt hans intresse som: ”varför gör du så, vill du hellre ha en vit tjej?”. Bettan uppger 

att hon alltid har haft svårt för kärleksrelationer och haft mycket tankar kring dem. Det är 

ingenting som kommer naturligt för henne berättar hon. Bettan upplever att hon känner 

känslor men att själva relationen alltid har varit ansträngande. Även Bettan, liksom Anna 

upplever att hon har svårt att tro på vad killarna säger och deras motiv. ”Jag har alltid letat 

trygghet i killar men aldrig släppt in dem till mig, det enda jag gett dem är sex, tidigare, nu 

går det mycket bättre men det har varit svårt”.  

Cattis uppger att hon trivs bra med att vara i en kärleksrelation och tycker om att vara nära 

både psykiskt och fysiskt. Hon uppskattar att få älska och bli älskad. Det hon själv tar upp 

som en nackdel när hon är i förhållanden är att hon tenderar att bli mindre självständig och 

låter partnern ta hand om henne i situationer hon själv kan klara av. Hon är medveten om 

denna problematik och har förhoppningar att hon i nästa relation ska kunna hantera detta 

bättre. Ingen av respondenterna tror att adoptionen har påverkat deras val i relationer. De 

flesta utrycker att det till största del handlat om den familj, omgivning och miljö de vuxit upp 

i. Anna känner sig ibland äldre än vad hennes egentliga ålder är och att människor hon möter 

inte alls är på samma nivå som henne själv. Hon berättar att hon är trygg i sig själv och i sina 

relationer, därför har hon inget behov av att kontinuerligt träffa sina vänner för att bli 

bekräftad. Hon uttrycker ”…av den erfarenhet jag har så är jag inte lika dömande och kräver 
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inte så mycket av andra. Jag är absolut inte ytlig och det värsta jag vet är falska människor 

som tror att de är nått...”  

5.4 Att veta att man är adopterad   

Många delar i en människas liv påverkar oss och vår identitet, att veta vem vi är anses som en 

viktig del av oss. Identitet ger oss en känsla av vem vi är i oss själva och tillsammans med 

andra. Forskning visar att identitetsskapande är en ständigt pågående process, ett samspel 

mellan sociala och kulturella faktorer samt livserfarenheter (Erikson, 1968). När vi söker oss 

själva i identitetsutvecklingen är det viktigt att ställa frågor om sig själv, vem jag har varit, 

vart jag kommer ifrån och vem jag vill vara (Irhammar, 1997). För att ta reda på mer om våra 

respondenter och deras livserfarenheter ställde vi frågor om vilket land dem adopterats ifrån 

och hur de förstod att de var adopterad. Anna svarade att hon alltid har vetat att hon är 

adopterad och att hon sett bilder samt filmklipp från tiden innan adoptionen. Hon minns tiden 

från barnhemmet, lukter, allra helst lukten från ris och gången då hennes adoptivföräldrar 

kom och hämtade henne.” Jag minns när mina adoptivföräldrar kom och hämtade mig och 

hur jag skulle göra mig fin. Men sen när dom kom sprang jag där ifrån för jag var så busig 

när jag var liten. Jag minns också när jag kom till Sverige och inte kunde prata svenska och 

hur ingen förstod när jag pratade hindi. Jag minns hur jag skrek i mammas öra för att hon 

inte förstod vad jag sa. När jag var typ 6 år och kom ner i trappan och sa god natt (på 

svenska) till mamma, då började hon gråta…” 

Identitetsskapande för adopterade kan vara komplex och innefattar funderingar över den 

biologiska familjen (Irhammar & Cederblad, 2006).  Alla våra respondenter har vetat om sin 

adoption, det är en naturlig del av deras liv och deras föräldrar har alltid varit öppna och 

tydliga med att de har biologiska föräldrar. Det här berättar Cattis ”ändå sedan jag kan 

minnas så har jag vetat om att jag är adopterad och det har verkligen varit en naturlig sak för 

mig. Jag har idag uppfattningen om att mina föräldrar alltid har velat inge känslan om att det 

inte föreligger några konstigheter med det och att det inte heller ska vara en företeelse att 

hymla om. Ända sedan jag var liten har mina föräldrar berättat påtaliga gånger om min 

adoption, om deras resa till Sydkorea för att hämta mig, varför mina biologiska föräldrar inte 

kunde ta hand om mig osv. Många diabilder har visats från vårt första möte, på min 

fostermamma och på Seoul som stad. Min adoption är en välintegrerad del av min livshistoria 

som alltid har känts självklar och naturlig.”  

Diana hade en pärm, hemma i barndomshemmet, med information om adoptionen och bilder 

från barnhemstiden som Diana alltid kunnat titta i när hon velat. Adoptionen har aldrig varit 
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något konstigt eller ett problem, dock berättar Diana om en händelse som hon fått återberättat 

av sin mamma. En gång när Diana var tre fick hon ett utbrott där hon skrek till sin mor att hon 

inte var hennes riktiga mamma. Mamman tog kontakt med en psykolog för vägledning, 

psykologen sa till mamman att hon skulle berätta om adoptionen och Dianas tidigare 

livshistoria, vilket mamman gjorde och sedan dess har detta inte varit något problem. 

5.5 Att fundera över den man är och den man varit 

Identitet utvecklas i olika faser, positiva eller negativa, och dessa faser innefattar olika 

svårigheter vilket reds ut i samspel med omgivningen. Är det en positiv fas leder det till en 

personlig styrka och god identitetskänsla (Erikson, 1968). Anna berättar att hennes biologiska 

familj och bakgrund har präglat henne väldigt mycket, men poängterar att det är hennes 

adoptivmamma som har format henne, funnits där samt gjort henne till den hon är idag. I vår 

intervju med Anna framkom det att hon haft perioder då hon tänkt mer på sin adoption, bland 

annat i puberteten. Det hon funderade över var om hon ärvt sin längd, utseende och 

sjukdomar från de biologiska föräldrarna. ”Jag minns när jag var liten och gick på kalas, när 

alla barn åt tårta utom jag eftersom att jag var allergisk mot laktos, som alla andra i Indien”. 

Att Anna funderat över detta är en del av hennes identitetsskapande, tankar kring livshistoria, 

biologiska föräldrar, etniska och kulturella rötter är det som gjort henne till den hon är idag 

(Irhammar & Cederblad, 2006). I tonåren tänkte hon även på att ha relationer med killar, hon 

var orolig för att de inte skulle vilja vara tillsammans med någon som inte har sitt biologiska 

ursprung här och att de skulle känna sig obekväma med det. Under tonåren testar sig 

ungdomen fram i olika roller för att försöka finna sig själv, vilket är en viktig del av 

identitetsutvecklingen (Irhammar, 1997). När Anna nu befinner sig i en relation med en kille, 

känner hon det inte alls på samma sätt, men resan hit har varit lång. Anna beskriver det som 

att hon har hittat sig själv och att killar vill vara med henne för den hon är. När Cattis var 

tonåring gjorde hon revolt, vilket ledde till vissa duster med hennes föräldrar. Detta är även 

något som Bettan vittnar om under sin ungdomstid, då hon varit tuff mot sina föräldrar och 

slängde sig med uttryck som ”dom tycker inte om mig, dom skulle aldrig adopterat mig, 

kommer aldrig att älska mig som sina egna barn.” Hon tror inte att dessa uttryck hade någon 

egentlig grund, utan bara tankar som uppstod i henne på grund av den stereotypen av 

adopterade som visas i media. När vi ställer frågan om huruvida Cattis funderat kring sin 

adoption säger hon ”Det händer ytterst sällan, men visst, möjligtvis brukar jag reflektera en 

kort stund på mina födelsedagar huruvida min biologiska mamma tänker på att idag är det X 
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antal år sedan hon födde mig, liksom om hon då samtidigt sitter och funderar på vad det blev 

av den knodd som hon gav liv till.” 

5.6 Att tänka på sitt biologiska ursprung 

Anna älskar sitt ursprungsland det som lockar är färgerna, maten och landet och ser sig gärna 

åka tillbaka. Hon önskar även att återvända till det barnhem hon bodde på i början av sitt liv 

och tänker ofta på sin biologiska familj. Anna förklarar att det inte går en dag utan att frågor 

kring födelselandet och den biologiska familjen uppkommer, tankar kring om hon har syskon, 

hur de biologiskaföräldrarna ser ut, hur gamla de är och om de någonsin kommer att träffas är 

tankar som finns med henne. I forskning har det uppmärkasammats att det är viktigt att visa 

intresse för sitt ursprungsland för att acceptera den man är och vilken historia man kommer 

ifrån (Irnhammar, 1997). Ingen av de andra respondenterna upplever något större behov av att 

ta reda på mer om sin bakgrund. Irhammar (1997) har funnit det vanligt att intresset för 

urspungslandet minskar då föräldrarnas interesse är stort, vilket vi kan se bland våra 

intervjudeltagare.  

”Jag tänker nog inget särskilt om Sydkorea, mer ett land som alla andra. När jag var mindre 

så hejade jag kanske lite extra på Sydkorea i idrottssammanhang eller liknande men annars 

har jag inget särskilt intresse för landet. Det är möjligt att jag på senare dagar har börjat 

uppskatta deras mat, men det är nog snarare en följd att av att koreansk mat har blivit 

"trendigt", än att det skulle vara rotat i att jag är adopterad just från Sydkorea.”  

Men Cattis berättar om sina föräldrars starka relation till Sydkorea, framförallt pappan som 

har stort intresse för kulturen i Korea. Hon berättar också om att hennes pappa alltid velat 

besöka Korea tillsammans med Cattis och övrig familj, vilket dem även gjorde. Cattis tror 

dock att denna resa var viktigare för hennes far än sig själv, då hon vid tidpunkten inte var 

tillräckligt intresserad. Bettan har redan viss information om sina biologiska föräldrar och 

utifrån det känner hon viss rädsla för vad hon skulle kunna möta. Hon refererar till tvprogram 

där adopterade söker sitt ursprung och där mötet med den biologiska familjen känns 

självklart. Detta är något hon själv inte kan förstå eller sätta sig in i. Diana har även hon 

information om sin biologiska familj, hennes mor var väldigt ung när hon födde Diana och 

ingen pappa finns registrerad. Hon tänker inte så mycket på sitt ursprung idag då hennes 

familj i Sverige är den hon har, därför har hon varken sökt eller har något behov av att söka 

sin biologiska familj. Diana säger att hon skulle tycka det var konstigt att söka upp sin familj 

eftersom att de inte har någon relation till varandra ”vad ska jag säga till dem, Hej mamma 

här är jag, eller vadå?”. Men Diana skulle gärna vilja besöka Korea för att upptäcka landet, 
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men såklart funderar hon nu över dessa hot som Korea utsöndrar om att släppa bomber, och 

att det kan påverka Koreaners rykte. ”Lite som muslimers dåliga rykte världen över, så vill 

inte jag ha det som Korean”.   

5.7 Att vara annorlunda  

Anna uttrycker att hon inte stött på speciellt mycket fördomar om indier och asiater utan mest 

Afrikaner. Men människor skämtar ibland med henne när de tillagar mat med ris och kyckling 

eller när det är många indier på samma plats kan de säga ”nu är din familj här”. Bettan 

berättar om sin arbetslöshet trots ett bra CV och tror att orsaken ligger i hennes efternamn, 

något hon är förundrad över eftersom att hon bodde i en liten stad där alla kände alla och att 

hon tidigare inte stött på fördomar på grund av sitt efternamn eller utseende. Adopterade 

upplever det ofta som ett problem att skriva arbetsansökan huruvida de ska nämna att de är 

adopterade eller inte. Då namn och utseende inte passar ihop kan det skapa förvirring för 

arbetsgivaren (Hübinette & Tigervall, 2007).   

Diana berättar om en annan sorts förvirring som kan uppstå när hon besöker restauranger som 

serverar kinesisk, koreansk eller japansk mat. Fördommar om att hon pratar respektive språk 

är vanligt förekommande eller att hon skulle kunna äta med pinnar istället för bestick, bara för 

att hon har koreanskt utseende. Liknande situationer uppstår när hon möter turister och de 

börjar prata på sitt språk med henne. ”...En fördom är i och för sig när jag käkar på kina-

restaurang och personalen börjar prata kinesiska med mig. Då måste jag alltid avstyra och 

förklara att jag inte kan kinesiska. Då frågar dom ”Korea, Japan, Kina..” (Men kinesisk 

dialekt) Nej, nej, nej, jag är adopterad och pratar bara svenska. Då ser de lite ledsna ut och 

går där ifrån. Haha! Eller när det är mycket turister i stan kan det komma fram kineser och 

fråga mig saker, vid båda dom här tillfällena måste jag förklara att jag är adopterad. 

Jätteirriterande ju.. Eller som fördomen att jag skulle kunna äta med pinnar istället för 

bestick bara för att jag är från Korea.” 

Cattis blir påmind om sitt Asiatiska utseende, som hon annars inte reflekterar speciellt mycket 

över, när hon är i situationer då människor antar henne för att inte kunna svenska. Hon 

berättar om gånger då hon varit på sitt universitet och människor har kommit fram till henne 

och börjat prata engelska för att de trott att hon är en utbytesstudent. ”Åh fan, just det glömde 

bort den lilla detaljen att jag har ett Asiatiskt utseende.” Cattis förklarar att hon identifierar 

sig själv med ett nordiskt utseende och ser väldigt sällan sitt asiatiska påbrå då hon tittar sig 

själv i spegeln. Även Bettan utrycker sitt sätt att se på sig själv på liknade vis och glömmer 

ofta bort det faktum att hon är adopterad. I forskning skrivs det om att adopterade kan har en 
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självbild som vilken svensk som helst, men att de blir påminda om sin adoption när någon 

särbehandlar dem på grund av deras etnicitet (Hübinette & Tigervall 2006; Lind, 2012). 

Vilket beskrivs av både Bettan och Cattis.  

5.8 Att själv adoptera 

Världen blir allt mer sammanlänkad och länder emellan påverkar varandra i allt större 

utsträckning. Vi möter människor från andra länder och kulturer, människor flyttar till och tar 

hjälp av andra länder. Det blir allt vanligare att människor har sina rötter i ett land men är 

bosatt i ett annat, bland annat genom in och utvandring och adoption (Hammarén & 

Johansson, 2007). Irhammar och Cederblad (2006) har i sin studie fått fram att större delen av 

respondenterna kunde sätta sig in de biologiska föräldrarnas val att adoptera bort sina barn. 

Det fann också bland sina respondenter att många haft funderingar kring hur deras liv sett ut 

om de inte blivit adopterade (Irhammar & Cederblad, 2006). Detta är inget vi funnit bland 

våra respondenter, flera av dem har istället uttryckt tacksamhet utifrån den situation deras 

biologiska föräldrar då befann sig i, kanske är det därför just tre av våra respondenter själva 

kan tänka sig att adoptera. För Anna är det jätte viktigt och hon berättar att hon tänker göra 

allt som står i hennes makt för att en adoption ska vara möjlig. För Diana och Cattis är det inte 

lika viktigt att adoptera utan de uppger båda att de i första hand vill ha biologiska barn. Anna 

anser att det är dumt att skaffa biologiska barn då det redan finns så många barn som behöver 

en förälder. Bettan är den av våra respondenter som inte vill adoptera ”Nej det tror jag inte. 

Hade det hänt mina syskon något hade jag självklart tagit ansvar om deras barn. Men jag 

hade aldrig adopterat från ett land jag själv inte har någon koppling till. Jag har i alla fall 

haft möjlighet att söka mitt ursprung men jag vill inte utsätta någon för att inte kunna leta 

efter sina rötter.” 
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6. Diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sin 

livssituation samt hur den påverkas i relation till etnisk bakgrund, identitetskapande och 

anknytningsmönster. Det våra respondenter berättat för oss är att de själva inte tycker sig 

uppleva problem utifrån sin adoption. Det som de gått igenom i livet tror de själva inte har 

något med adoptionen att göra utan är slumpmässiga händelser. Detta är i motsats till vad den 

forskningen vi fått fram säger. Den hävdar att adoptionen kan ha stor betydelse i adopterades 

liv som i anknytningsmönster, identitetsskapande samt etnisk tillhörighet. Det vi får fram 

utifrån vårt resultat är att de adopterade kanske faktiskt blir påverkade av sin adoption, 

omedvetet. I en del av intervjun ber vi våra respondenter berätta om de upplevt fördommar 

eller åsikter som har med deras adoption att göra, vilket alla svarar att de inte har. Samtidigt 

kan vi utifrån allas fullständiga intervjuer tyda tecken på fördomar och åsikter som våra 

respondenter fått uppleva genom livet. Två av respondenterna har flertal gånger blivit 

tilltalade på engelska, fördomar kring att dem skulle kunna tala ett visst språk eller äta på ett 

visst sätt. Detta tänker vi kan ha något att göra med det Hübinette och Tigervall (2008) säger, 

att man som adopterad är uppväxt i en kontext där man inte gör skillnad mellan sig själv och 

andra och att man därför inte ser det man faktiskt utsätts för. Det vi vill belysa med detta fynd 

är att vi kan se tendenser till fördommar kring etnicitet och adoption. Utifrån detta frågar vi 

oss själva vad som är en fördom och vem bestämmer det? Vi anser det som vi får berättat för 

oss som fördommar, medan respondenterna själva inte gör det. Vi fick också berättat för oss 

att en av respondenterna hade svårt att vara i en kärleksrelation för hon inte visste om killen 

ville vara med henne på grund av hennes etniska ursprung eller hennes personlighet. Hon 

berättar att hon många gånger varit med om att killar umgåtts med henne med anledning av 

hennes ”exsotiska” (som hon själv benämner det) utseende. Detta är något vi har som 

frågeställning i uppsatsen, om adoptionen påverkat sociala relationer och anknytningen till 

dessa – vilket vi kan se i just denna livsberättelse. Det som respondenten också tog upp kring 

denna fråga var om någon skulle orka vara tillsammans med henne som inte vet eller kan 

något om sitt ursprung. Det handlar alltså mer om etnicitetsperspektivet än själva 

anknytningen till en annan människa. Det som forskningen påpekat om problematiken kring 
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anknytning vid adoption är inte något vi funnit i vårt resultat, däremot har vi funnit att 

etniciteten kan spela in på olika sätt.  

Sambandet mellan respondenterna i vår undersökning är att alla känner en stark tillhörighet 

till sin (adoptiv)familj. Respondenterna berättar att adoptivfamiljen är den enda familj de har 

och vill vara en del av. Deras ursprung är inte något som de funderar över vilket vi ser som ett 

samband utifrån att de känner en stark tillhörighet och trygghet till sin familj. Den enda som 

uttrycker intresse för sin biologiska familj är Anna, hon är också den enda som minns sin tid 

från sitt ursprungsland och hon var hela fyra år vid adoptionen. Detta tror vi har en koppling 

både utifrån forskningen som säger just det att ju äldre barnet är vid adoptionstillfället ju 

svårare har de att släppa sitt ursprung men också utifrån vårt resultat. Anna berättar om 

minnen av bilder, händelser, människor och sitt ursprungsspråk vilket ingen av de andra 

respondenterna gör. Detta tror vi speglar hennes funderingar om biologiskt ursprung eftersom 

att det är en del av hennes minnesbilder och den första tiden i hennes liv. Hennes första 

minnen utspelar sig i Indien till skillnad från våra andra respondenters första minnen som 

utspelar sig här, i den kontext som de fortfarande lever i. En annan gemensam nämnare är att 

alla, från så länge de kan minnas, har vetat om att de är adopterade och detta är en del av vem 

dem är nu och en del av deras livshistoria. Det har även alltid funnits ett stort intresse i våra 

respondenters familjer för deras ursprung. Vi som författare tänker att detta stämmer överens 

med det vi fått fram, vad forskningen säger och vad vi själva anser. Pratar man om något i 

hemmiljön blir detta en naturlig del i ens liv och vardag, därför är detta en viktig del i 

accepterandet av sig själv och sin identitet. Forskningen menar att det är mycket som kan gå 

fel vid en adoption bland annat för att man inte är öppen med och pratar om adoptionen. 

Annat som forskningen också påvisar som problematiskt är anknytningsmönster mellan barn 

och (adoptiv)förälder, identitetsskapande och funderingar kring etnicitet. Det vi i vårt resultat 

kommit fram till är att det finns tendenser av denna problematik men det är inget som våra 

respondenter själva anser sig ha. De upplever inte att adoptionen har skapat problem eller 

svårigheter i deras liv, de är istället tacksamma för den familj och de liv de har. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Arbetsfördelningen genom arbetets gång har varit jämnfördelat och vi har arbetat igenom alla 

delar tillsammans. Till en början samlade vi in tidigare forskning och litteratur till de 

teoretiska begreppen på varsitt håll, för att sedan sammanställa detta gemensamt. Vi valde 

även att göra alla förberedelser och framtagandet av matereal till intervjuerna tillsammans, 
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men det föll sig så att vi var tvungna att dela upp intervjutillfälle och respondenter emellan 

oss. Transkriberingen gjordes även den på varsitt håll men bearbetade materialet gemensamt.   

Vi anser att samarbetet har fungerat mycket bra, båda har varit engagerade och delaktiga 

genom hela processen.  

Vi är medvetna om att det finns mycket kritik riktat mot våra olika teoretiska perspektiv, allra 

helst mot anknytningsteorin. Vi har gått in med en öppen syn av det som tas upp i 

anknytningsteorin och bara beskrivit den, inte värderat eller lagt in egna åsikter. Eftersom att 

anknytningsteorin är en mycket omdiskuterad och använd teori inom adoptionsforskning var 

det självklart att ta med den. Vi tycker därför att det är väldigt spännande att använda oss av 

den i vår forskning och vi var väldigt nyfikna på vad vårt resultat skulle visa. Vi anser just 

därför att det har relevans för uppsatsen och för socialt arbete. Även Erikssons teori kring 

identitetsskapande är omdebatterad, men på samma sätt som anknytningsteorin, är den 

ledande inom sitt område.  

För att stärka vår studie hade det varit till vår fördel att använda oss av fler intervjupersoner, 

men våra respondenter gav oss mycket bra empiriskt material. Då vi använde oss av 

semistrukturerade intervjufrågor minskade risken för vinklade svar. Tematiskanalysmetod 

valde vi då vi ville ge ytterligare styrka och verkligen få fram det som respondenterna 

berättade för oss.  

Vår studie kan användas av de som arbetar med adoptionsfrågor, adopterade, adoptivföräldrar 

och blivande adoptivföräldrar. Alla människor är olika och i vår studie är det fyra stycken 

subjektiva berättelser som berättas. Dessa behöver inte stämma överens med vad andra 

berättar, känner och tycker, men så här kan det vara att vara adopterad. Vidare skulle vi gärna 

se forskning kring både internationellt och nationellt adopterade, hur skiljer sig dessa 

adoptioner åt?  
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Bilaga 1 

 

Information inför kommande intervju om upplevelser av att vara adopterad 

Vi vill börja med att tacka dig för att just du vill ställa upp i vår intervju till vår uppsats. 
Tack! I detta brev vill vi informera dig om vad det innebär att delta i intervjun, vilket syfte vi 
har med den samt vad vi ska använda den till.   
 
Vi som skriver uppsatsen heter Sanne Flink och Therese Silfverplatz, vi är socionomstudenter 
på Mittuniversitetet i Östersund. Uppsatsen skrivs under handledning av docent Mona 
Livholts, institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. 
 
Det är oss, Sanne och Therese du kommer att träffa vid intervjutillfället och vi kommer då att 
ställa frågor kring din adoption, dina relationer, upplevelser och uppfattningar om ditt liv som 
adopterad. Som en förberedelse inför intervjun har vi valt att skicka intervjufrågorna till dig, 
men du bestämmer själv om du vill läsa dem innan eller inte. Du behöver inte förbereda dig 
på något vis eller ha någon kunskap om ämnet mer än dig egen upplevelse.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida anknytning, etnicitet och identitet påverkar 
adopterades liv. Syftet med intervjun är att få material och underlag till vår undersökning. 

o Det är du som har makten över intervjun:  

Det är du som ger tillstånd till intervjun genom ditt samtycke 
Vill du inte svara på någon fråga behöver du inte det.  
Samma sak gäller om du vill avbryta intervjun eller din medverkan i uppsatsen, 
så gör du det när du vill utan att ange någon förklaring 
 

o Vi kommer att avidentifiera dig i vår uppsats, vilket betyder att du kommer att vara 
helt anonym. 
 

o Det du berättar för oss stannar mellan oss och vår uppsatshandledare. Vårt material 
kommer att förvaras säkert så att obehöriga ej har tillgång till det.  

 
o Under intervjun kommer vi att dokumentera, det du inte vill att vi ska dokumentera 

dokumenterar vi inte. Om det är okej med dig kommer vi att spela in intervjun för att 
det underlättar vårt arbete.   

 
 
Om det är något du funderar över, tveka då inte på att höra av dig till oss!  
Therese Silfverplatz 0739 79 37 05 thsi1100@student.miun.se 
Sanne Flink   0733 91 61 74 safl1001@student.miun.se 
 
 
Med Vänliga Hälsningar,  
Sanne Flink & Therese Silfverplatz 
 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta lite om dig själv som ålder, sysselsättning, civilstatus 

 

• Vart är du född och hur gammal var du när du adopterades? 

 

• När och hur förstod du att du var adopterad? Vem berättade och hur kände du? 

 

• Skulle du själv kunna tänka dig att adoptera? 

 

• Hur har relationen till dina adoptivföräldrar och eventuella syskon sett ut och hur är 

relationen idag? 

 

• Har du lätt eller svårt för att släppa in människor i ditt liv? 

 

• Hur upplever du det att vara i en kärleksrelation? 

 

• Känner du tillhörighet till din familj? 

 

• På vilket vis tror du att din adoption har påverkat ditt val av 

vänskaps/kärleksrelationer?  

 

• Hur tänker du kring ordet etnicitet? Hur förhåller du dig själv till det ordet? 

 

• Hur tänker du kring ditt födelseland och biologiska föräldrar? Hur upplever du att dina 

föräldrar ser på ditt ursprungsland och biologiska föräldrar.  

 

• Hur upplever du att dina adoptivföräldrar och släktingar förhållit sig till att du är 

adopterad?  

 

• Hur upplever du dina föräldrars förmåga att möta dig i dina etniska funderingar? 

 



 

 

• Har du stött på åsikter/fördomar som har med din adoption att göra?  

 

•  Har du sökt efter din biologiska familj och din bakgrund? Av vilken anledning?  

 

• Om du sökt hur reagerade din omgivning? / Hur tror du att de skulle reagera? Hur har 

ni samtalat om detta? 

• Har din biologiska familj och bakgrund någon plats i ditt liv? 

 

• Finns det situationer i din vardag då du tänker på att du är adopterad? Hur kan dessa se 

ut i sådana fall? 

 

• Finns det perioder i ditt liv då du tänkt mer på din adoption, hur har dessa perioder gett 

sig uttryck? 

 

• Har du några tankar, reflektioner eller synpunker angående intervjun? 

 

• Hur upplevde du att det var att bli intervjuad? 

 

 

 

 

 


