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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka och analysera en grupp internationellt 

adopterades erfarenheter av att tala om sin adoption och det egna ursprungets 

betydelse. Studien syftar även till att undersöka de adopterades syn på 

möjligheten att inkluderas i adoptionsdebatten samt deras syn på samhällets 

kunskap om adoption. Vidare undersöks vilket eventuellt behov av stödinsatser 

de själva identifierar. Material har inhämtats via semistrukturerade intervjuer 

och frågeformulär från sex individer som blivit adopterade till Sverige. 

Resultatet visar att det finns en upplevelse av bristande kunskap kring adoption 

i samhället och att de stödinsatser som finns behöver kompletteras. Av 

resultatet syns indikationer på att det finns en känsla av bristande delaktighet i 

samhället gällande adoptionsfrågor. Det framkommer även att det biologiska 

ursprunget har en betydelse för majoriteten av studiens deltagare. Förutom att 

resultatet besvarar studiens syfte visar resultatet även att det icke vita utseendet 

har en stor betydelse för majoriteten av informanterna och att de adopterade kan 

känna en kluvenhet i sin identitet och grupptillhörighet. Slutsatsen är att det 

finns en viss problematik som adopterade utsätts till följd av positionen som 

adopterad.  
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1. Inledning 
I dokumentärfilmen “De ensamma - en film om adoption” (Karim & Holmberg-Karim, 2017) 

uttryckte två medverkande att adopterade inte blir inbjudna till att delta i debatter kring 

adoptionsfrågor. En av dessa medverkande uttryckte en önskan om att adopterade ska få ta 

mer plats när det gäller adoption och att de ska få prata om och kritisera adoption utan att bli 

tystade. Dessa uttalanden väckte vårt intresse för att undersöka ämnet.  

 

Det visade sig vara svårt att undersöka adopterades möjligheter att bli sedda och hörda i 

samhällsdebatten. Detta på grund av att majoriteten av målgruppen inte var engagerade i 

adoptionsfrågor på ett samhälleligt plan. Vi kunde under studiens förlopp utöver syftet med 

studien även identifiera andra ämnen som informanterna själva ansåg ha en stor betydelse. 

Dessa ämnen rör sådant som informanterna beskrev att många adopterade i större utsträckning 

erfar till följd av positionen som adopterad i Sverige. Studien berör därför betydelsen av det 

icke-vita utseendet, identitet och grupptillhörighet.  

 

1.1 Komplexitet och problemområde 

Det framkommer i en studie av Hübinette och Tigervall (2016) att vuxna adopterade inte når 

samma socioekonomiska nivå som de grupper som har jämförbara uppväxtvillkor. De är även 

överrepresenterade inom barn och ungdomspsykiatrin, psykiatrin samt i social dygnsvård 

(SCB, 2014). Bland adopterade finns dessutom en 4–5 gånger förhöjd risk för självmord 

jämfört med övriga befolkningen (SCB Välfärd, 2007). När det kommer till 

adoptionsforskning i Sverige har den hittills varit något begränsad (Hübinette & Tigervall, 

2016). Generellt har forskningen främst lagt fokus på familjen och uppväxten hos dem de som 

blivit adopterade till Sverige framför fokus på samhället och vuxenlivet hos de adopterade. 

Hübinette och Tigervall (2016) menar att det finns en brist på forskning kring adopterades 

erfarenheter av särbehandling och diskriminering från samhället. Statens offentliga 

utredningar (SOU, 2003) visar att det dessutom finns en kunskapslucka gällande vilka 

resurser som kan bidra till att de adopterade kan klara sig bra trots de olika riskfaktorer som 

finns. Det har även visat sig saknas forskning som analyserar effekterna av de stöd- och 

behandlingsinsatser som finns för adopterade och deras adoptivfamiljer.  

 

Adoption ska bidra till att barn får ett bättre liv och ska alltid ske i enlighet med barnets bästa 

(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2016). I en studie av Gordon-Decoteau & 

Ramsey (2018) uttryckte adopterade att den internationella adoptionen har bidragit till 

personlig tillväxt och självmedvetenhet. Adoption kan i många fall möjliggöra bättre 

levnadsvillkor för de som blir adopterade. Många tycks dock ställa sig kritiska till adoption 

och dess utfall. En kritiker som Lindqvist (2016) lyft i en artikel är en kvinna som själv blivit 

adopterad från Sydkorea till Danmark. Adoptionsindustrin beskrevs vara en stor inkomstkälla 

i Sydkorea och adoptionskritikern menade att det är mer lönsamt för staten att barnen 

adopteras internationellt än inom landet. Adoptionskritikern beskrev även att efterfrågan på 

barn är större än utbudet vilket leder till att adoptionsbyråer aktivt söker efter barn på bland 

annat förlossningsavdelningar. Hon ansåg därför att kritik bör riktas mot adoptionsindustrin. 
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En debatt som fått stort utrymme i media är de adoptioner som genomförts mellan Chile och 

Sverige under 70- och 80 talet. Sedan vintern 2017–2018 stod det klart att det ska ha pågått en 

stor utredning i Chile där en chilensk domare utrett ett stort antal fall av adoptioner som 

misstänks ha genomförts illegalt med förfalskade dokument. Ett antal adopterade har uppgett 

att de versioner som de biologiska mödrarna berättat gällande adoptionen, inte stämt överens 

med de berättelser de själva fått höra (Håkansson, 2018).  

 

1.2 Adoption i Sverige 

År 2013 fanns drygt 140 000 adopterade personer i Sverige, vilket utgjorde cirka 1.4% av 

befolkningen. Internationella adoptioner har stått för ca 85% av adoptionerna efter år 1970 

(Statistiska centralbyrån SCB, 2018). Det har skett en stor minskning av internationella 

adoptioner till Sverige och antalet adoptioner har inte varit så få som de är idag sedan 1960-

talet (Sjöholm, 2013). Anledningen till den minskade adoptionen förklaras främst med den 

ökade välfärden i världen. Vid internationell adoption ska ursprungsstaterna i enlighet med 

Haagkonventionen och Barnkonventionen först undersöka möjligheten att finna en lämplig 

familj i hemlandet för de barn som av någon anledning inte kan stanna kvar i sin 

ursprungsfamilj (Socialstyrelsen, 2014). Visar det sig att det inte finns möjlighet att finna en 

lämplig familj inom landet kan internationell adoption övervägas. I Sverige ansvarar 

Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) för frågor om internationell adoption.  

 

I Sverige har socialnämnden ansvar i flera olika skeden av adoptionsprocessen. Efter att 

barnet blivit adopterat till Sverige har socialnämnden ett fortsatt ansvar i att följa upp barnets 

situation i den nya familjen (Socialstyrelsen, 2014). Socialnämnden ansvarar även för en 

obligatorisk föräldrautbildning som är särskilt utformad för adoptivföräldrar. Ett 

adoptivföräldraskap och omställningen för det adopterade barnet kan innebära svårigheter 

vilket lägger ett ansvar på socialtjänsten gällande uppföljning, rådgivning, hjälp och stöd för 

att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt.  

 

Adopterade löper högre risk att drabbas av olika svårigheter än andra barn och den 

omvårdnad de får av sina adoptivföräldrar är en avgörande faktor i deras fortsatta utveckling 

(Socialstyrelsen, 2014). Många länder har därför en Post Adoption Service som arbetar med 

adoptivbarn och deras adoptivfamiljer med de svårigheter som kan uppstå efter en adoption. 

FN:s kommitté för barns rättigheter har påtalat att Sverige före år 1998 saknade ett system för 

att följa upp hur det går för internationellt adopterade barn. Därmed infördes år 1998 

Bestämmelsen om stöd och hjälp 5 kap 1§ SoL som tydliggjorde socialnämndens särskilda 

ansvar för adoptivbarn. Det har visat sig finnas ett behov av stöd under tonårstiden för 

adopterade eftersom många har en dubbelhet i sin livssituation på grund av dubbla 

uppsättningar föräldrar. De har därför en annan väg att gå i sin identitetsutveckling. Det har 

visat sig finnas ett behov för adopterade att få stöd och hjälp med att söka sitt ursprung då 

cirka 70 % har tankar på sitt ursprung, de biologiska föräldrarna och skälen till adoption.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och analysera en grupp vuxna internationellt adopterades 

erfarenheter av öppenhet avseende adoption och betydelsen av deras biologiska ursprung. 

Vidare är syftet att undersöka och analysera deras syn på delaktighet i adoptionsdebatten. 

Studien fokuserar även på de adopterades syn på kunskapsläget i samhället gällande 

adoptionsfrågor samt vilket eventuellt behov av stödinsatser de själva identifierar. 

 

• Hur beskriver informanterna kunskapsläget gällande adoption i samhället och 

möjligheten att inkluderas i debatten avseende adoptionsfrågor? 

• Hur beskriver informanterna betydelsen av sitt biologiska ursprung och sina 

erfarenheter av att tala öppet om att ha blivit adopterad?  

• Vilket stöd anser informanterna att internationellt adopterade har ett behov av?  
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1.4 Begreppsdefinition   
I detta avsnitt förtydligas relevanta begrepp som är återkommande i studien.  

 

1.4.1 Identitet 

Ett sätt att förstå identitet är genom de sociala processer som leder till konstruktionen av olika 

identitetskategorier så som ras, kön, sexualitet och funktionshinder. Identitetsformandet sker 

genom samspelet mellan individen och individens sociala omgivning (Irhammar, 1997). Det 

är dock inte enbart den sociala kontexten som har en inverkan på identitetsutvecklingen. 

Erfarenheter som individen bär med sig från uppväxten gällande den egna självbilden, den 

egna förmågan och relationer till vuxna och föräldrar har också en betydande roll i 

identitetsformandet. Dessa samspel och erfarenheter har en betydelse för hur individen 

kommer att hantera de frågor och livsområden som är aktuella. Slår vi upp ordet identitet i 

Svensk ordbok (Svenska Akademien, 2009) är förklaringen ”(medvetandet om) egen existens 

och särart”. När begreppet identitet benämns i denna studie syftar det till den egna 

uppfattningen och medvetenheten om sig själv och vem man är som person. 

 

1.4.2 Migrant 

Valet att använda begreppet migrant i studien var inte självklart. Vi ville använda ett begrepp 

som inkluderar alla typer av immigration, allt ifrån andragenerationsinvandrare och flyktingar 

till frivilliga migranter. Enligt Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR, 2016) 

definieras begreppet migrant som en individ som valt att flytta till ett annat land för att få 

bättre förutsättningar i livet. Migranter skiljer sig från flyktingar då de inte tvingats flytta på 

grund av hot eller förföljelse.  

 

Informanterna i vår studie använde sig ofta av ordet “invandrare”. Vi har valt att exkludera 

ordet när vi syftar till personer med annan etnisk härkomst. Detta på grund av den negativa 

bemärkelsen ordet kan innebära. Vi har därmed valt att byta ut ordet till migrant för att få en 

mer neutral betoning. Vi är medvetna om att begreppet migrant inte innefattar alla typer av 

immigration samt att det inte innefattar andragenerationsinvandrare. Trots detta har vi valt att 

använda oss av begreppet migrant då vi inte funnit ett begrepp som omfattar alla typer av 

immigranter. När vi använder ordet migrant i studien syftar vi till personer med annan etnisk 

bakgrund. 

 

1.4.3 Rasifiering  

Rasifiering är en process som innebär att individer tillskrivs en grupptillhörighet (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.). Denna grupptillhörighet tillskrivs genom bland annat 

individens yttre egenskaper. När rasifiering analyseras förutsätts det att ras och etnicitet 

förstås som sociala konstruktioner. Rasifieringsprocessen skapar grupperingar och skilda 

rasidentiteter vilket i sin tur skapar system och strukturer för diskriminering och förtryck. 

Rasifieringsprocessen följer en rashierarki och en vithetsnorm och utgör en ojämlik relation 

mellan människor. Rasifieringsprocessen är viktig att förstå för att tolka och analysera 

studiens empiri. 

 

1.5 Litteraturundersökning 
För att hitta relevant kunskap har vi använt oss av databaserna SocIndex, Swepub och Google 

Scholar med hjälp av sökorden adopterad, ursprung, betydelse, adoption, transnational, 

international, adoptees, experience, society, adopted, support, service, post-adoption i olika 

kombinationer. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel förklaras de teoretiska utgångspunkter som står till grund för vår teoretiska 

förankring av studiens empiri.  

2.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism utgår från ett synsätt på verkligheten som är föränderlig och bunden till 

sitt sammanhang (Lindgren, 2015). Det finns en kritisk inställning till kunskap som anses vara 

naturlig och självklar. Man menar att sociala och mänskliga intressen styr (Wenneberg, 2010). 

När någonting sker, exempelvis när en individ är ledsen och börjar gråta, ses gråten som 

någonting naturligt där kroppen styr oberoende av individens egna vilja. Däremot kan denna 

sorg och gråt ta sig olika uttryck beroende på sammanhanget. I vissa kulturer gråter man tyst 

medan man i andra kulturer skriker och sliter sitt hår av sorg. Dessa skillnader ses som 

beroende av sociala processer som skiljer sig åt mellan olika kulturer. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas och förändras den kulturella identiteten i relation till 

det sammanhang individen befinner sig i (Hammarén & Johansson, 2007). Man kan uppleva 

sig som migrant i ett sammanhang och som svensk i ett annat och ibland kan man uppleva sig 

som båda samtidigt. Den kulturella identiteten är relationell och kontextuell. Den skapas i 

relation till någonting annat, i ett specifikt sammanhang.  

 

2.2 Stigmateorin 

Enligt stigmateorin (Goffman, 1972) delas människor in i kategorier baserat på vilka 

egenskaper som uppfattas som vanliga och naturliga i det sammanhang man befinner sig i. 

När en individ dyker upp i ett nytt sammanhang kategoriseras denne baserat på det första 

intrycket. Individen får, till följd av sitt utseende och andra attribut, egenskaper tillskrivna så 

som social identitet, status och pålitlighet. Denna individ blir sedan bemött efter de normativa 

förväntningar som bygger på föreställningar om hur individen bör vara. När en individ 

besitter någon egenskap som ses som avvikande vid ett första möte som rör exempelvis 

etnicitet eller psykisk ohälsa, reduceras personen från en vanlig fullständig människa till en 

utstött människa. När en individ blir stämplad som avvikande på detta sätt innebär det att 

individen blivit stigmatiserad. Individen blir tillskriven en social identitet som inte stämmer 

överens med individens faktiska sociala identitet. Skillnaden mellan den sociala identiteten 

och individens faktiska identitet leder till ett utanförskap.  

 

Det finns en ambivalens i den stigmatiserade personens känsla av samhörighet med den 

stigmatiserade kategorin och identifikationen med de normala (Goffman, 1972). Den 

stigmatiserade individen har ofta en osäkerhet inför hur de normala, icke stigmatiserade 

kommer att kategorisera denna. Ett sätt att handskas med detta kan vara att söka sig till andra 

individer med gemensamma avvikelser för att känna en gemenskap och moraliskt stöd. Den 

stigmatiserade individen behöver då inte känna skam över sitt stigma och ses som normal 

inom den stigmatiserade gruppen. Det är också vanligt att den stigmatiserade gör stora 

ansträngningar att dölja sitt stigma i ett försök att passa in i den normala gruppen. 
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2.3 Essentialism 

Det essentialistiska perspektivet utgår ifrån människan som ett resultat av det biologiska arvet 

(Hammarén & Johansson, 2007). Människors beteende och identitet existerar redan från 

början. Man menar att människan har medfödda egenskaper och en identitet som är fast. 

Människan konstrueras av oföränderliga och inneboende egenskaper (Ritzer, 2009).  

 

Ur ett essentialistiskt perspektiv skapas människans kulturella identitet genom ett gemensamt 

ursprung (Hammarén & Johansson, 2007). Den kulturella identiteten är någonting som 

individen bär med sig under hela livet. En essentialistisk syn kan förklara kulturkrockar där 

migranter marginaliseras på grund av deras kultur. Föreställda nationella gemenskaper kan 

leda till en kulturell homogenisering av etniska grupper (Ålund, 2000). En homogenisering av 

etniska grupper kan leda till förtryck av kulturella minoriteter som ses som “de andra”. 

Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) hänvisar till Hall (1999) som menar att betydelsen 

essentialismen haft för förtryckta grupper inte ska underskattas. De förtryckta grupperna har 

med hjälp av essentialismen kunnat samla både politiska och sociala krav gällande deras 

gemensamma essens. Förtryckta grupper har på så vis kunnat göra sina röster hörda och fått 

möjlighet att lyfta tidigare osynliggjorda erfarenheter och historier. 

 

2.4 Sammankoppling av teori  
Det går att koppla samman socialkonstruktivism, stigmateorin och essentialism. Samtliga 

teorier förklarar hur identitet skapas och förändras utifrån olika perspektiv. De kan även 

förklara den kulturella identiteten och hur den kan upplevas. Socialkonstruktivism och 

stigmateorin är nära sammankopplade. Båda ser identitet som föränderlig och menar att 

identiteten varierar beroende på det sociala sammanhang individen befinner sig i. Dessa två 

teorier menar att upplevelsen av den egna identiteten kan vara delad. Individen kan ha två 

parallella upplevelser av den egna identiteten. Det finns vissa skillnader mellan 

socialkonstruktivism och stigmateorin. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt uppstår 

identiteten i den sociala kontexten där både omgivningen och individen själv kan påverka 

identiteten. Stigmateorin fokuserar däremot främst på hur omgivningen tillskriver individens 

identitet och hur den skiljer sig från individens uppfattning av den egna identiteten.  

 
Till skillnad från socialkonstruktivismen och stigmateorin som fokuserar på sociala aspekter 

kopplat till identitet, fokuserar det essentialistiska perspektivet på biologiska aspekter. En 

likhet som går att se mellan essentialismen och stigmateorin är att båda perspektiven kan 

förklara en kategorisering av människor. Denna kategorisering går att koppla till rasism. 

Rasism innebär att man kategoriserar individer utifrån bland annat utseende 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Stigmateorin kan förklara rasism utifrån den stigmatisering 

individer med ett icke-vitt utseende blir utsatta för. Essentialismen går att koppla till rasism 

genom att man marginaliserar kulturella minoriteter till “de andra”. Socialkonstruktivismen 

kan förklara att man blir bemött på olika sätt beroende på den sociala kontexten. I vissa 

kontexter kan individen få ett rasistiskt bemötande för att i andra sammanhang få ett icke-

rasistiskt bemötande.  
 
Samtliga perspektiv kan förklara identitet, kulturell identitet och rasism vilket är relevant för 

att analysera och förstå det resultat som uppkommit av den inhämtade empirin.  
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3. Tidigare kunskap 
I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning och kunskap om adoption. Först presenteras den 

rådande synen på adoption i samhället. Detta görs genom en bild av hur adoption 

representeras i media. Vi beskriver även vuxna adopterades egna erfarenheter av att leva som 

adopterad och vilken betydelse den adopterades ursprung och utseende tillskrivs. Slutligen 

lyfts adopterades identitet och vilka faktorer som påverkar den upplevda identiteten. Kapitlets 

underteman är utformade utifrån vad tidigare kunskap till stor del utgjorts av i kombination 

med vad som är relevant för studien. 

 

3.1 Adoption i media  

I syfte att jämföra medias bild av adoption och adopterades egna adoptionsberättelser har 

Martinell Barfoed (2008) analyserat utvalda artiklar i svensk dagspress mellan åren 2003-

2005. I studien framkommer att adoptivföräldrar och forskare under en lång tid fått stort 

utrymme i media. Adoptivföräldrars perspektiv förekommer nästan dubbelt så ofta som 

adopterades egna perspektiv. Dessa perspektiv har dock alltmer börjat utmanas av andra 

aktörer med en erfarenhetsbaserad kunskap. När adopterade själva fått ta plats i media har det 

oftast varit i situationer som handlat om återresor och självupplevda erfarenheter. När de tagit 

plats i media har det funnits en upplevelse av att ingen utom andra adopterade förstår. I media 

har adoption ofta kopplats samman med den adopterades psykosociala hälsa och adoption har 

framställts som ett strukturellt problem med utanförskap.   

 

I media händer det att möjligheten att få adoptera framställs som en mänsklig rättighet 

(Martinell Barfoed, 2008). Adoption ses som en lösning på adoptivföräldrarnas längtan efter 

barn och beskrivs som en sista utväg när den egna reproduktionsförmågan och 

reproduktionsteknologiska insatser inte fungerar. Det ses också som ett alternativt, 

normbrytande och säkert sätt att få barn. Adoption förklaras som en god sak och som en 

räddning av utsatta, föräldralösa barn. Adoptivbarn konstrueras som offer och adoptionen ses 

som en gåva till barnet. Adoptionen tillskrivs ofta likheter med ett biologiskt föräldraskap 

medan sociala aspekter får en mindre betydelse.  

 

I media finns även en kritik mot framställningen av adoption som lösningen på dessa sociala 

och reproduktiva problem (Martinell Barfoed, 2008). Denna kritik utgår främst ifrån vuxna 

internationellt adopterade. Här finns en intensiv debatt gällande adoption och dess 

konsekvenser. Internationell adoption ifrågasätts, ofta med argumentet att den adopterade ses 

som en handelsvara vilket framställs som omoraliskt. Adoption förklaras som en förbättring 

av adoptivfamiljens levnadsstandard där barnets bästa är sekundärt. 

 

3.2 Ursprungets betydelse 
Irhammar genomförde år 1997 en studie med syfte att studera vilken betydelse 

adoptivfamiljen och omgivningens bemötande har för de adopterades egna förhållningssätt 

och intresse till sitt biologiska ursprung. Studien visar att majoriteten av de adopterade i 

studien hade tankar på sin biologiska familj. Dessa tankar var dock i de flesta fall inte en stor 

livsfråga hos de adopterade. Trots att majoriteten av deltagarna i undersökningen ägnade 

tankar åt den biologiska familjen innebar det inte att alla var redo för att söka mer information 
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om sin bakgrund. Av undersökningen framkommer att det finns en koppling mellan intensiva 

tankar på den biologiska familjen och psykisk obalans i livet. Samtidigt finns det de som på 

grund av livsproblematik inte haft tid att lägga fokus på den biologiska familjen. Vissa 

individer hade accepterat att de var ovetande om sin bakgrund medan andra hade försökt 

förtränga tankarna på den biologiska familjen för att fly en känslomässig konflikt. Även om 

det existerade tankar om den biologiska familjen så var det inte en självklarhet att de talade 

öppet om det med adoptivföräldrarna eftersom de bland annat var rädda för att såra eller 

ifrågasätta adoptivföräldrarna.  

 

I en senare undersökning av Irhammar och Cederblad (2016) undersöktes internationellt 

adopterades psykiska ohälsa och identitet. Studiens resultat visar att det är vanligt bland 

adopterade att fundera över hur de biologiska föräldrarna ser ut och vem de själva liknar. De 

adopterade i studien beskrev att de saknade någon att jämföra sig med. Det fanns ett 

genomgående intresse för sitt ursprung och sin biologiska historia. Den främsta orsaken till 

intresset var att få mer kunskap om sitt ursprung och att bygga ihop sin livshistoria, snarare än 

att träffa och skapa en relation med de biologiska föräldrarna. I studien framkommer även att 

adoptivföräldrarna ofta visade ett intresse och ett engagemang för barnets ursprung och talade 

med barnen om detta när de var små. När de adopterade själva började intressera sig för sitt 

ursprung i tonåren hade intresset svalnat hos adoptivföräldrarna och det sågs som ett avslutat 

kapitel. Flera adopterade beskrev en vilja att finna sitt ursprung men att de inte påbörjat eller 

slutfört sökandet av olika anledningar. En orsak till att inte ha påbörjat eller slutfört sitt 

sökande efter information om ursprunget var en upplevd lojalitetskonflikt gentemot 

adoptivföräldrarna och en rädsla att såra dem. En annan orsak till att inte söka information om 

sitt ursprung var en rädsla att göra sig själv illa, en rädsla för ens egna reaktion samt en rädsla 

att fantasierna om sin historia skulle vara bättre än verkligheten.  

 

År 2011 genomförde Skinner-Draws, Wrobel, Grotevant och Von Korff en studie som visar 

att adoptivföräldrarnas inställning och öppenhet för informationssökande i tonårstiden är en 

viktig faktor för att den adopterade ska söka sitt ursprung. Om adoptivföräldrarna inte visar en 

öppen och flexibel kommunikation i sökandet redan under tonårstiden tenderar den 

adopterade att aldrig påbörja ett sökande efter sitt ursprung. Om adoptivföräldrarna istället 

visar en öppenhet och en acceptans för den adopterades ursprung är sannolikheten högre att 

den adopterade påbörjade ett sökande efter sitt ursprung och sin historia, även om detta kan 

ske senare i vuxen ålder. 

 

Inom adoptivfamiljer går det att se olika strategier som adoptivföräldrar använt sig av för att 

hantera olika frågor som rör adoptionen (Irhammar, 1997). En strategi är att i möjligaste mån 

försöka likna adoptivföräldraskapet med ett biologiskt föräldraskap, vilket kan innebära att 

frågor som rör adoptionen nonchaleras av föräldrarna. Om barnet upplever att det finns 

olikheter och dessa olikheter dessutom förnekas av omgivningen, så kan det resultera i att 

barnet får skuldkänslor för de tankar och fantasier som de har om de biologiska föräldrarna. 

Detta kan göra att barnet skjuter frågorna åt sidan. Irhammar (1997) hänvisar till Kirk (1959, 

1964, 1966, 1981) som menar att det finns två olika strategier adoptivföräldrar kan använda 

för att handskas med positionen de befinner sig i som adoptivföräldrar. De kan antingen 
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erkänna skillnader som föreligger mellan ett biologiskt föräldraskap som innebär att erfara 

graviditet och födsel, och adoptivföräldraskapet som saknar möjligheter till att föra vidare ett 

genetiskt arv till barnet. Det andra alternativet är att helt förneka skillnaderna mellan de olika 

föräldraskapen och tabubelägga barnets biologiska bakgrund och tillhörande faktorer. 

Adoptivföräldrarna kan även befinna sig någonstans mitt emellan dessa strategier.  

 

För att barnet ska få en harmonisk identitetsutveckling anser Kirk (1959, 1964, 1966, 1981) 

att öppen kommunikation om adoptionsförhållandena är grundläggande. Detta möjliggör 

utveckling till goda psykologiska relationer mellan förälder och barn. Hur öppna 

adoptivföräldrarna är när det kommer till barnets ursprung har betydelse för de adopterades 

intresse för sitt ursprung (Irhammar, 1997). Den egna öppenheten inför sitt ursprung är också 

av betydelse. Detta för att inte förneka någon del av sig själv. Irhammar (1997) menar att det 

inte finns några studier gällande specifika faktorer som är betydande för adopterades intresse 

för det egna ursprunget. Tre bidragande faktorer till intresset för det etniska ursprunget är den 

adopterades ankomstålder, ursprungskontinent och självskattat psykiskt välbefinnande.  

 

I intervjuer med 20 vuxna adopterade och en gruppintervju framkommer att ett centralt 

begrepp som kopplas ihop med den adopterades erfarenheter av adoption är övergivenhet. Det 

har visat sig finnas en inre övergivenhet och en förlust som adoptivföräldrarna inte kunnat 

kompensera för (Martinell Barfoed, 2008). De adopterade beskrev adoptionen som en livslång 

process som ständigt varit närvarande. De berättade om en längtan att få ihop sin 

livsberättelse, vilket de beskrev har medfört en känsla av ett tomrum inom sig. De adopterade 

vittnade även om positiva erfarenheter av att vara adopterad. De beskrev ett starkt 

engagemang hos föräldrarna och de såg sig själva som det önskade barnet. Adoptionen kunde 

ibland ses som en räddning. De adopterade beskrev adoptivfamiljen som en priviligierad 

familjeform fylld med kärlek, trygghet och stabilitet.  

 

Det fanns även adopterade som menade att adoptionen inte haft någon särskild betydelse och 

att tankar och information kring adoptionen inte varit aktuellt (Martinell Barfoed, 2008). Ett 

flertal adopterade beskrev att de överhuvudtaget inte reflekterat över sin position som 

adopterad och att de inte kategoriserat sig själva som adopterade. Denna grupp kritiserade 

kategoriseringen mellan adopterade och icke-adopterade synen på adoption som någonting 

negativt.  

 

3.3 Utseendets betydelse 

Någonting som ofta har beskrivits som problematiskt bland adopterade är deras utseende. De 

adopterade har ofta beskrivit sig själva som avvikande i förhållande till den traditionella 

familjen (Martinell Barfoed, 2008). De adopterade i studien menade att de inte kunde uppfylla 

de normativa krav som fanns i det svenska samhället. De beskrev att de inte sågs som 

svenskar och att de därmed inte kunde skapa en tillhörighet och gemenskap med den svenska 

gruppen i samhället. Detta samtidigt som de själva identifierade sig som svenskar. Hübinette 

och Tigervall publicerade år 2016 en kvalitativ studie som baserades på samtal med 20 vuxna 

adopterade och åtta adoptivföräldrar. Syftet med dessa samtal var att fånga de adopterades 
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erfarenheter av diskriminering utifrån att de har ett annorlunda utseende. Forskarna menar att 

de med hjälp av studien ville råda bot på osynliggörandet av den tystnad som råder kring 

diskriminering på grund av ett icke-vitt utseende. De menar att det icke-vita utseendet ständigt 

lokaliseras till ett visst geografiskt ursprung och att vissa egenskaper tillskrivs och anknyts till 

vissa nationaliteter. Detta trots det faktum att de som blivit adopterade till Sverige är etniskt-

kulturellt svenska och inte har någon erfarenhet eller minne av sin ursprungskultur. 

 

Skillnaden på den särbehandling som migranter och adopterade utsätts för är inte stor 

(Hübinette & Tigervall, 2016). Många adopterade har erfarit diskriminering när de befunnit 

sig på offentliga platser i form av bland annat särbehandling och glåpord. Diskriminering 

kopplat till ursprung är någonting som kan förekomma redan vid ung ålder. I barns skolmiljö 

har det hänt att adopterade barn fått kränkande kommentarer. Det framkommer i Hübinette 

och Tigervalls (2016) studie att adopterade blivit behandlade på ett annorlunda sätt under sin 

uppväxt. De har bland annat blivit utpekade för att de inte haft ett vitt utseende. Det 

förekommer även exempel på att vuxna på skolan, exempelvis lärare och annan skolpersonal 

särbehandlat dem. Ett exempel flera adopterade vittnat om är att lärare medvetet fört samman 

migrerade barn med adoptivbarn i klassen på grund av utseendet.  

Studien av Hübinette och Tigervall (2016) visar att det icke-vita utseendet hos de adopterade 

är utmärkande och att utseendet har en stor betydelse i Sverige. Det framkommer även att 

adoptivföräldrars föräldrar uttryckt sig rasistiskt eller diskriminerande. Äldre släktingar tycks 

ha en mer negativ attityd gentemot icke-vita personer. De adopterade blir ibland utpekade i 

hemmamiljöer. Detta sker exempelvis genom att familj och vänner drar jämförelser och 

paralleller mellan adoptivbarnet och andra personer med samma ursprung. Paralleller dras 

även till ursprungets kulturella företeelser trots att den adopterade inte har någon erfarenhet 

av, eller önskade att identifieras med sitt ursprung. En av intervjupersonerna i Hübinette och 

Tigervalls (2016) studie beskrev att barn och gamla var särskilt ifrågasättande kring dennes 

tillhörighet. Intervjupersonen upplevde sig nästan behöva ursäkta kontrasten mellan sitt 

utseende, namn och det flytande svenska språket hen talade. Studien visar indikationer på att 

många inte vill tala om det faktum att ett icke vitt utseende har betydelse för diskriminering. 

Resultatet visar även att det icke-vita utseendet hos de adopterade ständigt görs signifikant i 

vardagen. 

 

Det finns studier som riktar viss kritik mot internationella adoptioner där det är synligt att 

barnen är adopterade (Irhammar, 1997). Dessa kritiker menar att barn som adopteras till vita 

familjer inte får kunskap gällande hur de ska hantera mötet med samhällets rasism. Irhammar 

hänvisar till Small (1984, 1986) som är en kritiker mot denna typ av adoption. Small menar 

att vissa föräldrar tror att barnet kan fara illa av att prata om sitt ursprung. Small menar dock 

att en ett sådant förhållningssätt istället kan resultera i att barnet får en negativ självbild. Han 

menar att det är viktigt att adoptivföräldrarna ska få hjälp att kunna förbereda barnen i hur de 

ska handskas med rasism.  
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3.4 Psykisk hälsa 

Någonting Hübinette & Tigervall (2016) lyfter fram i sin studie är att det i och med den nya 

adoptionsforskningen har framkommit att de som blivit adopterade mår sämre och inte klarar 

sig lika bra som majoritets- och invandrarbefolkningen. En forskningssammanställning av 

adoption och adopterades livssituation genomförd av SOU (2003) visar en överrepresentation 

gällande adoptivbarn inom barn- och ungdomspsykiatrin. Denna överrepresentation gäller 

både nationellt och internationellt. Någonting som ofta går att se hos adoptivbarn är 

hyperaktivitet, asociala beteenden, aggressivitet och trots. Tankar om självmord, depressiva 

symtom och suicidhandlingar är i högre utsträckning förekommande bland adopterade än 

bland de som inte är adopterade. Denna överrepresentation återfinns även i 

missbruksproblematik, psykiska sjukdomar samt kriminalitet. En förklaring till denna 

problematik kan vara händelser som adoptivbarnen varit med om innan adoptionen ägde rum. 

De kan ha varit med om olika nivåer av traumatiska händelser före adoptionen så som 

vanvård, misshandel eller undernäring.  

 

3.5 Identitetsformande och stöd för adopterade 

År 2013 undersökte Hoffman & Pena den etniska identiteten bland 12 vuxna adopterade. 

Etnisk identitet beskrivs som en ständigt pågående process under den adopterades livstid. De 

centrala delar som anses påverka den adopterades identitet är bland annat miljön, stöd och 

läkande. Ett återkommande tema bland de adopterade var känslan av att antingen identifiera 

sig som vit eller att önska sig vara vit och passa in i samhället de lever i. Adoptivföräldrar och 

andra viktiga personer runtomkring sågs som viktiga i det etniska identitetsskapandet. Flera 

av de som medverkade i studien beskrev att de hade sökt sig till arenor där de kunnat möta 

andra individer med samma ursprung eller andra adopterade. De adopterade beskrev dessa 

arenor som en motivation till att utforska sin etniska och kulturella identitet. Flera adopterade 

upplevde att de saknade vissa delar av sitt ursprung då de inte haft tillgång till sin egen 

historia. De saknade sjukhusjournaler och hade ingen kunskap om varken den biologiska 

familjen eller sin ursprungskultur. Flera adopterade beskrev sökandet efter sitt ursprung, både 

i form av information eller sökande efter biologisk släkt, som ett stöd i att forma sin identitet. 

Irhammar (1997) menar att utforskandet av det etniska ursprunget kan ses som en normal 

identitetsutveckling som inkluderar sökandet av bilder att spegla sig i. Sökandet kan även vara 

ett yttre tecken för en livssituation som är otillfredsställd.  

Irhammar (1997) menar att det saknas kunskap om utvecklingen av den etniska identiteten. I 

Irhammars undersökning framkommer dock att majoriteten av deltagarna upplevde sig som 

svenska. De som upplevde sig själva som svenska mådde bättre psykiskt än de som inte hade 

en svensk självidentitet. En självidentitet som svensk innebär inte att man behöver förneka det 

etniska ursprunget. En svensk självidentitet behöver inte vara ett problem i sig. Däremot 

riskerar de med icke etniskt svenskt utseende att utsättas för negativa attityder som finns i 

samhället gentemot personer tillhörande en annan etnisk grupp. De kan i och med detta 

behöva ta till strategier för att bemöta dessa attityder.  

I en studie av Randolph och Holtzman (2010) undersöks betydelsen av Heritage Camps som 

är ett sorts läger där adopterade barn och deras familjer får träffa andra adopterade barn. I 
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intervjuer med fem vuxna som blivit adopterade från Korea till USA och deras 

adoptivföräldrar framkommer att adoptivföräldrarna la ett större värde i denna sorts träffar än 

vad barnen själva gjorde. De vuxna adopterade menade att dessa träffar inte bidrog till någon 

skillnad i deras identitetsskapande eftersom fokus låg på att träffa, umgås och leka med andra 

adopterade. De uttryckte att adopterade istället skulle behöva stödinsatser med större fokus på 

de fördomar och den rasism som de behöver hjälp med att hantera i vardagen.  
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4. Metod 
Nedan följer en redogörelse för den förförståelse vi gått in med i studien. Den kvalitativa 

metod som använts beskrivs och kopplas samman med urvalsmetod, datainsamling och 

analysmetod. Vi redogör även för de bedömningsinstrument som används vid kvalitativ 

forskning. Avslutningsvis framförs en metoddiskussion och en etisk reflektion för att på ett 

tydligt sätt motivera och kritiskt granska de val som gjorts under studiens gång. Vi har valt att 

integrera vårt tillvägagångssätt i de olika avsnitten som följer.  

 

4.1 Förförståelse 

Genomförandet av en studie med en kvalitativ utgångspunkt kan innebära vissa svårigheter. 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att den tenderar att bli mer subjektiv än kvantitativ 

forskning (Bryman, 2011). Resultatet i en studie kan påverkas av forskarens förförståelse och 

uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Varje individ som utför forskning har en 

egen förförståelse som påverkar sättet att se på saker. Det är därför viktigt att som forskare 

vara medveten om och kritiskt reflektera över sin egna förförståelse. En av oss har anhöriga 

som är adopterade och har därmed tänkt på och reflekterat kring adoption men inte lagt någon 

större värdering i det. Den andra har ingen personlig erfarenhet av adoption och har främst 

tänkt på adoption som en enskild handling i relation till adoptionsprocessen. Vi har dock båda 

under en kort tid före studien fått en större medvetenhet om den psykiska ohälsa många 

adopterade besitter. Vi har även uppmärksammat adoptionsdebatten och det faktum att denna 

debatt ofta utgörs av andra parter än de adopterade själva. Då vi läst på om tidigare 

adoptionsforskning har vi uppfattat att det verkar finnas ett behov av stödinsatser för personer 

som blivit adopterade till Sverige. Den förförståelse som följt med under studiens process har 

medfört en noggrannhet i att låta informanterna så fritt som möjligt berätta om sina 

erfarenheter och upplevelse utan påverkan av vår egna förförståelse. Formuleringen av 

intervjufrågor har tagit lång tid eftersom vi ville ställa så öppna frågor som möjligt samtidigt 

som frågorna skulle besvara studiens syfte. Materialet har granskats ett flertal gånger av oss 

båda oberoende av varandra. Syftet med detta var att minimera risken att den egna 

förförståelsen skulle påverka vilket material studien baseras på.  

 

Fokus har lagts på en kritisk reflektion av den egna förförståelsen i varje moment som ingått i 

studien. Den förförståelse som följt med oss genom arbetet har inte bara varit till en nackdel. 

Den har hjälpt oss att formulera relevanta intervjufrågor, ställa följdfrågor och att granska det 

material som inkommit. Vår förförståelse har även lett till att arbetet har blivit mer effektivt. 

Detta eftersom vi haft viss kunskap om adoptionsprocessen och delvis om vad det kan 

innebära att vara adopterad vilket har gjort att vi enklare kunnat sätta oss in i det 

informanterna talat om. Vi anser att materialet är representativt för informanternas utsagor 

och att det inte medvetet påverkats av vår egna förförståelse. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Studien baseras på en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren vill 

fånga den subjektiva upplevelsen hos undersökningspersonerna och förstå situationen på 

samma sätt som denne (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning är intervjuer ett vanligt 
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förekommande tillvägagångssätt. Vi har valt att använda oss av intervjuer med en 

semistrukturerad karaktär som rymmer en hög flexibilitet. Inom denna typ av forskning kan 

begrepp och teorier uppstå på ett induktivt sätt utifrån de data som samlas in. Detta gör att det 

är enkelt att ändra riktning och fokus under undersökningens förlopp. Utgångspunkten är 

deltagarnas perspektiv och forskaren inom det kvalitativa området strävar efter en nära 

relation till undersökningspersonerna. Relationen är viktig för att forskaren ska kunna få en 

förståelse för deras perspektiv och uppfatta upplevelser på samma sätt som dem. Forskaren 

försöker se världen genom forskningspersonernas perspektiv. Resultaten av kvalitativa studier 

är ofta svåra att generalisera utöver just den situation som resultaten baseras på. Istället för 

generaliserbarhet eftersträvar kvalitativa forskare en förståelse av beteenden, åsikter och 

värderingar i relation till den kontext undersökningen genomförs i.  

 

4.3 Urval och bortfall 

Studiens målgrupp är personer som blivit internationellt adopterade till Sverige och som är i 

åldrarna 18–50 år. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till etiska aspekter gällande 

samtycke och en vilja att fånga erfarenheter som är aktuella i nutid. Vi har valt att använda 

oss av ett bekvämlighetsurval som är en form utav icke-sannolikhetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att personerna i studien är sådana som för tillfället funnits 

tillgängliga för studiens syfte (Bryman, 2011). Vi har med hjälp av olika Facebookgrupper 

försökt nå ut till studiens målgrupp. Via Messengerfunktionen på Facebook fick vi kontakt 

med två administratörer för två olika grupper. Vi gavs möjlighet att genom administratörerna 

för respektive grupp bifoga information till ett inlägg som administratörerna kunde publicera i 

grupperna. Inlägget bestod av information om studien gällande syfte, målgrupp och 

tillvägagångssätt. Detta inlägg möjliggjorde att de som var intresserade av att medverka i 

studien kunde kontakta oss via mail för mer detaljerad information om studien. Vi har även 

vänt oss till bekanta för att hitta deltagare till studien.  

 

Från början var totalt åtta personer intresserade av att delta i studien och det slutgiltiga antalet 

som deltog var sex personer. Vi fick alltså ett bortfall på två personer. Bortfall i en studie 

innebär att en eller flera av undersökningspersonerna av någon anledning inte längre kan eller 

vill medverka i studien (Bryman, 2011). Anledningar till ett bortfall kan vara exempelvis en 

oförmåga att lämna ut den information man vill få fram på grund av exempelvis svårigheter 

att skriva, prata eller att man besitter en psykisk funktionsnedsättning. För att minska risken 

för bortfall har vi formulerat ett tydligt informationsbrev och skickat ut påminnelser till de 

som visat intresse för att delta i studien. Intervjufrågorna är formulerade så att de frågor som 

kan upplevas mer personliga och intressanta kom först. Bryman (2011) menar att detta kan 

bidra till att väcka ett intresse hos informanterna. De intervjupersoner som inte skickade in 

sina svar till studien hade i förväg fått intervjufrågorna skickade till sig. Resultatet kan alltså 

ha påverkats om de till följd av frågornas formulering eller inriktning valt att inte delta. De 

två som inte deltog i studien uppgav dock att de valde att hoppa av studien på grund 

personliga skäl som gjorde att de inte längre hade möjlighet att delta. Med anledning av detta 

bör bortfallen inte ha medfört någon större påverkan på studiens resultat. 
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4.4 Datainsamling 

För att samla in material till studien har vi använt oss av både telefonintervjuer och 

frågeformulär via mail. De telefonintervjuer som genomförts är två kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett antal 

frågor där ordningsföljden på frågorna varierar. Frågorna är till skillnad från strukturerade 

intervjuer mer allmänt formulerade och intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). Intervjuprocessen är flexibel. I semistrukturerade 

intervjuer använder intervjuaren en lista med specifika teman eller frågor som ska beröras. 

Frågorna behöver inte tas upp i en specifik ordning och följdfrågor och frågor som inte utgör 

en del av frågeguiden kan också ställas. En annan karaktäristisk företeelse hos 

semistrukturerade intervjuer är att respondenten har möjlighet att utforma sina svar på ett fritt 

sätt. Längden på studiens intervjuer var mellan 45 min och 1h och 20 min. Det är vanligt att 

längden på intervjuerna varierar vid genomförandet av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011).  

 

De informanter som inte deltog via telefonintervju medverkade genom att besvara ett 

frågeformulär som utformades med hänsyn till att informanternas deltagande skulle vara så 

anonymt som möjligt. Formuläret besvarades av fyra informanter och bestod av sex öppna 

frågor som berörde de teman vi använt oss av i intervjuguiden. Informanterna gavs möjlighet 

att svara fritt på frågorna och de avgjorde själva hur långa svar de ville bidra med inom 

riktlinjerna mellan en halv och fem A4. Sättet att ställa frågor har betydelse. Huruvida 

frågorna som ska ställas är öppna eller slutna är någonting som många forskare ser som en 

viktig frågeställning (Bryman, 2011). Detta är någonting som blir relevant vid både 

utformningen av enkäter och intervjuer. Öppna frågor möjliggör för informanten att ge ett fritt 

svar och informantens tankar blir inte styrda i någon direkt riktning. En sluten fråga gör att 

sättet att svara begränsas markant. Det finns både för- och nackdelar med båda typer av 

frågor. Öppna frågor kan innebära vissa svårigheter då det bland annat tenderar att ta längre 

tid vid bearbetningen. Öppna frågor möjliggör dock för informanten att uttrycka sig med sina 

egna ord. 

 

Anledningen till valet att använda både telefonintervjuer och frågeformulär via mail var för 

att utvidga informanternas möjlighet och intresse till att delta. Det rör sig om en relativt 

begränsad målgrupp som är utspridd över hela landet och som vi själva inte har någon direkt 

kontaktväg till. Vår inställning var därför att anpassa tillvägagångssättet för att få så många 

som möjligt inom målgruppen att intressera sig för att delta i studien. Alla individer har olika 

preferenser och vissa föredrar att uttrycka sig i skrift medan andra föredrar att uttrycka sig 

verbalt. Valet att använda två insamlingsmetoder medför en större chans att potentiella 

medverkande finner något av alternativen som ett tilltalande sätt att delta på (Bryman, 2011). 

Hade vi uteslutit möjligheten att medverka i studien via ett frågeformulär och endast använt 

oss av semistrukturerade intervjuer, skulle informanterna inte haft möjlighet att vara lika 

anonyma. Vi anser att det är viktigt att informanterna har möjlighet att vara så anonyma som 

möjligt då vårt syfte inte kräver någon ingående information om individen gällande annat än 

det som rör de olika temana kring adoption. Den enda information om sig själv som 

informanterna behövde lämna vid ett deltagande via frågeformulär var en mailadress.  
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4.5 Analysmetod 

De två genomförda intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Kvalitativa intervjuer 

spelas ofta in för att lättare kunna se vad intervjupersonerna säger och på vilket sätt de säger 

det (Bryman, 2011). Vår analysmetod är inspirerad av Brymans (2011) tematiska analys. 

Denna metod beskrivs som ett sökande efter centrala ämnen som hittas genom noggrann 

genomläsning av materialet. Dessa ämnen organiseras sedan i teman och underteman. För att 

hitta teman i det inhämtade materialet söker man efter återkommande innebörder, uttryck som 

används på ett ovanligt sätt, metaforer, språkliga kopplingar samt likheter och skillnader 

mellan informanternas berättelser. Vi började analysera materialet genom att läsa 

berättelserna och intervjuerna självständigt var för sig och strök under det som besvarade de 

färdigformulerade frågorna. Vi sökte även efter sådant som var gemensamt återkommande 

teman bland informanterna samt efter utstickande svar. Därefter valde vi att tillsammans se 

över vad vi båda uppmärksammat. Efter detta påbörjade vi utformningen av olika koder som 

sedan kategoriserades i olika underteman. Vissa underteman bestod av material som 

besvarade de färdigformulerade frågorna, medan andra underteman innehöll gemensamt 

återkommande ämnen hos informanterna. Slutligen placerades dessa teman i tre olika 

huvudteman.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

För att bedöma tillförlitligheten i kvalitativ forskning används fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011). Trovärdighet i forskning 

innebär att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med forskningens regler. 

Trovärdighet innebär också att resultaten rapporteras till de personer som på något sätt varit 

en del av forskningen. De som deltagit i forskningen ska bekräfta att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. I syfte att uppfylla kriteriet om trovärdighet har vi erbjudit de 

informanter som medverkat via telefonintervju att få ta del av det transkriberade materialet 

och komma med synpunkter. När studien är slutförd kommer studien att sändas till 

informanterna. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultaten är överförbara i en annan kontext eller situation 

alternativt i samma kontext vid en senare tidpunkt. Det handlar även om hur brukbart 

resultatet är i andra miljöer eller situationer (Bryman, 2011). Överförbarheten är begränsad i 

denna studie då det inte går att säkerställa att informanternas upplevelser och erfarenheter går 

att applicera på andra sammanhang. Materialet baseras på sex olika individers subjektiva 

erfarenheter och upplevelser vilket gör det svårt att generalisera resultatet. För att öka studiens 

överförbarhet har urvalsgruppen och resultatet beskrivits så utförligt som möjligt, för att 

läsaren ska kunna göra en egen bedömning. Vi har gjort ett etiskt ställningstagande för att 

skydda informanternas integritet. Detta genom att undanhålla viss information om 

informanterna och urvalet. Denna information hade dock kunnat styrka studiens 

överförbarhet. Vi har försökt beskriva informanternas svar så detaljrikt och specifikt som 

möjligt och lyft fram det som är väsentligt för att sedan tolka och analysera detta. Resultatet 

överensstämmer till stor del med tidigare forskning vilket kan ge indikationer på att innehållet 

i de olika temana till viss del kan vara överförbart i andra sammanhang. 
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Det som styr forskningens pålitlighet är forskarens förmåga till att utföra forskningen med ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Forskaren ska beskriva detta med en fullständig redogörelse av alla 

faser i forskningsprocessen. Detta för att forskningen sedan ska kunna genomföra en liknande 

studie med jämförbara resultat (Bryman, 2011). För att stärka pålitligheten i studien har 

tillvägagångssättet beskrivits så specifikt och utförligt som möjligt för att möjliggöra ett 

återskapande av studien. Ett etiskt ställningstagande har gjorts gällande informanternas 

integritet och mer specifik information om urvalsgrupp har eliminerats till följd av detta. 

 

Det sista kriteriet att ta hänsyn till inom kvalitativ forskning för att uppnå tillförlitlighet är 

konfirmering. Konfirmering innebär att forskaren ska ha insikt i att det inte är möjligt att 

uppnå fullständig objektivitet. Forskaren ska även säkerställa att hen agerat i god tro och inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet eller 

slutsatserna i en undersökning (Bryman, 2011). Det är omöjligt som forskare att inte påverka 

studien i någon riktning vilket vi varit medvetna om. Ett val som har gjorts delvis för att 

stärka studiens konformitet är användandet av skriftliga svar istället för enbart intervjuer. 

Detta eftersom man som forskare har större risk att påverka intervjupersonen och studiens 

resultat vid en intervju (Bryman, 2011).  

 

4.7 Metoddiskussion 

Vår första tanke var att kontakta adoptionsorganisationer för att nå ut till eventuella 

informanter. En risk vi såg med detta var att resultatet hade kunnat bli mer riktat. Detta då 

medlemmar i den typen av organisation eventuellt tenderar att ha en likriktad syn på adoption. 

Vi tänkte att individer som är medlemmar i en organisation har ett större engagemang för 

adoptionsfrågor och att de förmodligen inte representerar majoriteten av målgruppen. Detta då 

de flesta som blivit adopterade troligtvis inte är engagerade på den nivån. Den främsta 

anledningen till valet att använda oss av Facebookgrupper var för att nå så många adopterade 

som möjligt med olika erfarenheter och intressen. Vi ville även fånga så många som möjligt 

med olika inställningar och synpunkter på adoption. Det kvarstår en viss risk för att resultatet 

kan vara riktat trots att vi vände oss till målgruppen via Facebookgrupper då vi inte vet vilket 

klimat och vilka åsikter som kretsade kring adoption i dessa grupper. Vi valde dock att göra 

ett antagande om att medlemmarna i Facebookgrupperna utgjorde en mindre risk för att ge ett 

vinklat resultat än medlemmar i adoptionsorganisationer. 

 

Istället för att låta informanterna besvara ett frågeformulär via mail hade vi kunnat skapa ett 

internetbaserat frågeformulär. Informanterna hade då kunnat fylla i sina svar direkt via en 

länk på internet. Informanterna hade då inte själva behövt kontakta oss för att visa sitt intresse 

och skicka in sina svar. De hade dessutom blivit anonyma för oss eftersom de inte behövt dela 

med sig av sin mailadress. Risken med att publicera ett sådant formulär hade varit att vi 

kanske fått fler svar än vi haft möjlighet att bearbeta.  

 

Genomförande av intervjuer via internet medför en större risk att informanten ska välja att 

avsluta intervjun i förtid då det tenderar att ta längre tid (Bryman, 2011). Fördelarna med 
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denna sorts intervju är att informanterna får möjlighet att tänka igenom och reflektera över 

sina svar. Däremot gör detta även att spontana reaktioner på frågor försvinner. Bryman (2011) 

menar att ett problem med att låta intervjupersonerna få alla frågor på en gång är att de kan 

läsa alla frågor innan de svarar. De kan sedan välja att endast besvara de frågor som verkar 

vara viktiga och intressanta, eller som de anser sig själva kunna ge ett bra svar på. Vi ville 

lyfta de aspekter som informanterna själva ansåg vara betydelsefulla. Därför var det viktigt 

för oss att informanterna själva gavs möjlighet till att välja vilka frågor de ville besvara. De 

gavs även möjlighet att tillägga ytterligare information de själva ansåg vara relevant.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning föreligger det fyra forskningsetiska 

krav. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om 

studien och villkor för deltagandet. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna ska ge sitt 

samtycke till medverkan i studien. Konfidentialitetskravet är till för att deltagarna ska bli 

behandlade med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar om att den 

inhämtade informationen om deltagarna endast ska användas för forskningsändamål.  

 

Följande information beskriver hur vi förhållit oss till dessa forskningsetiska krav. I inlägget 

som publicerades på respektive Facebookgrupp tilldelades medlemmarna information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt samt deras roll i studien. I syfte att uppfylla 

informationskravet blev studiens deltagare tilldelade ett informationsbrev i samband med 

deras första kontakt med oss. I informationsbrevet fick deltagarna mer ingående information 

om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt rätten till att avbryta medverkan. De blev 

även informerade om vilken information vi eftersträvade samt hur vi skulle hantera dessa 

uppgifter.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna som besvarade frågeformuläret ombads att 

svara ja eller nej på ett påstående om huruvida de samtyckte till att informationen de angivit 

används i studien. De som deltog via telefonintervju gav sitt samtycke i samband med 

genomförandet av intervjuerna. Det informerade samtycket är till för att skydda deltagarna i 

en studie från skada (Svedmark, 2012). Med skada syftas på ett flertal olika aspekter såsom 

fysisk skada och psykisk skada, exempelvis sämre självkänsla eller stress (Bryman, 2011). 

Samtycke innebär även att deltagarna själva får ta ställning till om de bör eller vill delta i 

studien (Svedmark, 2012). Det är en skyldighet att som forskare informera de som är tänkbara 

deltagare i studien om studiens syfte och sedan få ett svar som är tydligt gällande om de vill 

delta i studien eller inte. Gällande studier som innebär interaktion med människor så ska 

denna typ av samtycke i princip alltid sökas. 

 

Hos de informanter som deltog via telefonintervju inhämtades samtycke, som tidigare nämnt, 

i början av telefonintervjun. Dessa informanter hade endast tilldelats information om vilka 

ämnen som skulle komma att diskuteras under telefonintervjun. De visste därmed inte vilka 

specifika frågor som skulle ställas vilket krävde en noggrannhet gällande samtycket. Under 
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telefonintervjun informerades därför informanterna att de när som helst under samtalet kunde 

välja att hoppa över de frågor de inte ville eller kunde besvara.  

 

I studien anges inte informanternas namn, kön, ålder eller ursprungsland. Vi har även valt att 

inte använda oss av citat som är avslöjande för individen bakom citatet. Vi uppger inte heller 

vilka Facebookgrupper vi använt oss av för att få kontakt med informanterna. På så sätt har 

deltagarna avidentifierats och vi har förhållit oss till konfidentialitetskravet. Informanterna 

fick kontakta oss istället för att gå via administratören för respektive Facebookgrupp. Detta i 

syfte att inte röja information om deltagandet i studien till andra medlemmar i grupperna. 

Trots att informanterna hade möjlighet att vara helt anonyma gick det att koppla majoriteten 

av informanternas till deras mailadresser, vilket medfört att informanterna inte varit helt 

anonyma för oss.  

 

Informanterna blev informerade om att vår förhoppning med studien var att den skulle bidra 

till större förståelse och kunskap om hur det är att leva som internationellt adopterad i 

Sverige. Vi gav information om vad materialet skulle användas till och har i och med detta 

även förhållit oss till nyttjandekravet.  

 

Vi informerade inte deltagarna om de risker som eventuellt kunde uppkomma i samband med 

deras medverkan i studien. En eventuell risk vi reflekterade kring var främst den psykiska 

påfrestningen som skulle kunna uppdagats hos informanterna. De frågor som ställdes till 

informanterna kunde eventuellt upplevas som emotionellt laddade. Informanterna fick själva 

identifiera och ta ställning till dessa risker med hjälp av den information de tilldelades inför 

sin medverkan. De kunde dessutom själva välja hur detaljerad och djupgående information de 

ville dela med sig av.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redogör vi för den empiri som inhämtats i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. I kapitlet lyfts även aspekter som de adopterade själva ansåg vara av stor 

betydelse. Kapitlet har delats upp i teman och underteman i syfte att underlätta bearbetningen 

av data och för att tydliggöra för läsaren.  

 

5.1 Historiens utrymme i livet 

Avsnittet beskriver det biologiska ursprungets betydelse för de adopterade och vikten av att 

ha kontakt med sitt biologiska ursprung. Vi redogör även för adopterades erfarenheter av att 

tala öppet om att ha blivit adopterad och vilken värdering informanterna lade i detta. 

 

5.1.1 Ursprungets betydelse för individen 

Det biologiska ursprunget hade en betydelse för majoriteten av informanterna, men 

betydelsen varierade. Majoriteten av informanterna uttryckte att det biologiska ursprunget 

hade en stor betydelse vid tiden för intervjun. Kontakten med den biologiska familjen och 

ursprungslandet såg dock olika ut. Av de sex informanter som svarat var det endast en som 

nämnde en existerande kontakt med de biologiska föräldrarna. Några informanter uttryckte att 

de hade kunskap om sitt biologiska ursprung och upplevde det som viktigt att ha en viss 

kunskap och information om det biologiska ursprunget.    

 

Mitt ursprung för mitt liv idag har stor betydelse idag eftersom det är i X jag är född 

och har mina gener. Får en speciell känsla i kroppen när man reser dit för på något 

sätt känns det som att komma hem.  

 

För andra hade det biologiska ursprunget inte lika stor betydelse. En informant uttryckte att 

det nästintill inte hade någon betydelse alls. En annan informant menade att hen själv inte 

varit jätteintresserad av att söka sina biologiska föräldrar men att hen på senare år börjat 

fundera mer på det. Informanten hade inte gjort någonting konkret för att ta tag i sökandet. Än 

så länge var det inget mer än tankar och funderingar. Vid intervjutillfället ansåg hen inte att 

sökandet var jätteviktigt men att hen en dag kanske kommer att känna annorlunda.  

 

Det är människor som har haft väldigt stor betydelse i ens liv eftersom de har faktiskt 

satt en till jorden men det är väl inte mer än så egentligen, fast det är ett väldigt 

viktigt faktum.  

 

En annan av informanterna uttryckte att hen hade funderat mycket på att åka tillbaka till 

ursprungslandet. Informanten menade att det fanns vissa svårigheter och hinder att ta sig över. 

 

Ja alltså jag är ju jättenyfiken på att leta, åka dit och liksom dels å besöka 

barnhemmet men dels också åka dit och försöka hitta någon form av biologisk släkt, 

men jag har inte riktigt kommit dit än…  

 

Tanken på att besöka ursprungslandet var någonting som upplevdes emotionellt påfrestande. 
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Hen nämnde att hen ett antal gånger fått möjligheten att åka och besöka landet men uttryckte 

att det var någonting som stoppade hen till att göra den sista ansträngningen. Trots att det är 

emotionellt laddat och tar emot så fanns ändå tankarna då det förelåg en nyfikenhet som 

triggade igång dessa tankar och funderingar. Hen uttryckte att hen hade ett mål att få ett avslut 

på adoptionen och känna sig tillfreds med att en gång varit tillbaka och fått se hur det kunde 

ha blivit. Detta för att sedan acceptera det och kunna gå vidare. Det emotionella var inte det 

enda som gjorde att det tog emot utan hen beskrev även en rädsla att såra adoptivföräldrarna.  

 

Det är okej att vara nyfiken, det är okej att vilja fundera och liksom söka tillbaka för 

det har också varit lite såhär respekt mot mina föräldrar. Tänk om de blir ledsna om 

jag börjar rota i det. 

 

Någonting vi observerade var att hos majoriteten av informanterna gick det att se ett samband 

mellan det biologiska ursprungets betydelse och familjesituationen. För några av de som 

tidigare i livet inte varit intresserade av sitt biologiska ursprung, ökade intresset när de själva 

bildade familj och det biologiska ursprunget fick en mer betydande roll. 

 

… nu börjar jag förstå att det är viktigare och viktigare nu när jag själv väntar barn, 

med ursprung, jag blir mer nyfiken i alla fall.  

 

Bildandet av en egen familj med allt vad det innebär verkade ha en påverkan på upplevelsen 

av det biologiska ursprungets relevans samt den egna adoptionens betydelse. 

 

5.1.2 Adoption som ett naturligt samtalsämne 

Samtliga informanter har kunnat tala öppet om adoptionen inom familjen. De har under 

uppväxten varit medvetna om det faktum att de inte har sina rötter i Sverige. I de flesta fall 

har det varit uppenbart att adoption föreligger då de ursprungligen kommer från helt andra 

världsdelar, vilket gör att utseendet blir avslöjande.  

 

Det är så uppenbart att det… Det är någonting som skiljer en åt så pass tidigt och då 

man förstår ganska, ganska mycket ändå som barn att det är att, det är, det är 

någonting som skiljer oss åt, och att vi, vi är familj men vi är ändå inte det helt och 

hållet. 

 

En av informanterna berättade att adoption som samtalsämne inom familjen alltid varit ett 

naturligt ämne att tala om och någonting adoptivföräldrarna alltid varit väldigt öppna kring. 

Adoption som samtalsämne tycks vara någonting som varit vanligt förekommande i yngre 

ålder och har sedan ju äldre de blivit fått allt mindre utrymme i vardagen.  

 

Och nej men i mitt hem så öppet ändå att prata om det som barn... Men just att tänka 

kring det faktum att jag har varit adopterad det har de gjort, det har vi gjort mycket. 

Nu gör man ju inte det så mycket kanske men som barn så absolut. 
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Samtliga informanter har kunnat tala öppet om adoptionen med familj och den nära 

omgivningen. Några informanter menade dock att även om de kunnat tala om adoptionen så 

kunde det ibland upplevas som obekvämt.  

 

För min del har jag alltid vetat att jag varit adopterad ända sedan jag var mycket 

liten. Det har varit helt öppet att prata om med i princip alla, men sen hur bekvämt det 

varit det är en annan sak. 

 

En av informanterna berättade att hen som yngre upplevde att det var jobbigt och nästintill 

pinsamt att tala om det faktum att hen kom från ett annat land. En annan informant menade att 

det kunde upplevas vara obekvämt att inom familjen tala om adoptionen på grund av en rädsla 

att adoptivföräldrarna skulle bli obekväma. Det kunde upplevas som obekvämt att prata om 

adoptionen i adoptivföräldrarnas närvaro medan det inte behövde upplevas som ett problem 

när man talar med andra om ämnet.  

 

Svårigheten att tala om ämnet beskrevs förekomma på grund av en rädsla att såra 

adoptivföräldrarna. En av informanterna berättade att hen valt att inte berätta för 

adoptivföräldrarna om de kommentarer hen fått på grund av sitt utseende, eller om incidenter 

som inträffat under uppväxten. Informanten berättar att möjligheten funnits men att det fanns 

en känsla av skam och en rädsla att göra adoptivföräldrarna ledsna genom att berätta vad hen 

blivit utsatt för. En faktor som verkade påverka upplevelsen av att öppet kunna tala om sin 

adoption var den sociala kontexten, alltså vilka människor som fanns i omgivningen. För 

somliga upplevdes det inte som ett problem att som vuxen tala öppet om sitt biologiska 

ursprung och det faktum att vara adopterad. Det kunde snarare upplevas givande även om det 

kanske inte alltid varit så.  

 

Jag kan ju prata med dig här och nu om det. Men om de skulle suttit här, mina 

föräldrar, då skulle jag nog inte kunna säga mycket, det skulle jag nog inte. Eller jag 

hade valt att inte göra det kanske.  

 

Trots att det i samtliga fall förelåg en öppenhet gällande att tala om adoptionen varierade det 

hur djupt samtalsämnena sträckte sig. En informant pratade aldrig med adoptivföräldrarna om 

de biologiska föräldrarna, trots att hen och adoptivföräldrarna hade en god relation. Negativa 

känslor överlag som rörde adoptionen var någonting hen till stor del valde att utelämna. 

Informanten beskrev en rädsla av att adoptivföräldrarna kanske skulle bli rädda om hen skulle 

tala om känslorna av att ha blivit adopterad.  

 

Jag tror att de hade blivit lite rädda faktiskt. De är lite så. De hade blivit oroliga att 

jag ska ta och åka iväg och hitta mina riktiga föräldrar och att de inte är så 

betydelsefulla och det utgör ett hot för dem tror jag. Mot en trygg verklighet. 

 

Hen upplevde även att adoptivföräldrarna inte varit särskilt öppna gällande det faktum att hen 

en dag eventuellt kan komma att vilja resa tillbaka för att hitta sina biologiska föräldrar. 
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Gällande att söka sina rötter trodde hen inte att det var någonting som skulle ske medan 

adoptivföräldrarna finns i livet på grund av en rädsla för att såra dem.  

 

En annan informant var till en början också orolig över att trampa adoptivföräldrarna på tårna 

innan hen tog upp frågor om sitt biologiska ursprung. Adoptionen beskrevs dock som väldigt 

naturlig för adoptivföräldrarna och de har visat en förståelse för att dagen kan komma då hen 

vill veta mer om sitt biologiska ursprung. De har delat med sig av information och papper 

gällande adoptionen och besvarat frågor som uppstått hos hen. När hen var liten brukade de 

fira ankomstdagen som en extra födelsedag. Adoptivföräldrarna har varit måna om att det inte 

skulle vara någon konstig grej gällande adoptionen utan att det skulle vara naturligt i 

vardagen. För att öka förståelsen hos omgivningen har de även varit med och informerat om 

hens bakgrund till omgivningen.  

 

5.1.3 Tacksamhet som en skuld 

Tacksamhet är ett återkommande begrepp hos ett par av informanterna. En av informanterna 

menade att oavsett om man är adopterad eller inte adopterad har man olika tur gällande vilken 

familj man hamnar i. Hen beskrev även att man som adopterad ibland förväntas vara tacksam.  

 

Ibland, dock mer sällan, kan man få höra att man ska vara tacksam för att man blev 

adopterad och inte kvarblev i ens ofta ekonomiskt utsatta biologiska miljö. 

 

En annan av informanterna uttryckte att man som adopterad ofta har förväntningar från 

omgivningen att man ska känna tacksamhet. Hen menade att omgivningen ofta anser att man 

som adopterad bör vara tacksam över att ha fått chansen att komma hit till Sverige och på så 

vis slippa misär i ursprungslandet. Informanten menade dock att det inte riktigt är så man 

känner. Ofta kommer man som adopterad hit som liten och har därmed inget eget val. 

Anledningen till att hen blivit adopterad är för att adoptivföräldrarna själva inte kunde få egna 

barn, om de hade kunnat det så hade hen antagligen inte varit här idag.  

 

Tacksamhet är fel ord egentligen eftersom man inte har något val.  

 

Tacksamhetsskuld är ett ord en annan informant använde. Informanten menar att det är en 

skuld som hen tror många adopterade känner men som ingen egentligen ska lägga på sig själv, 

vilket hen beskriver att hen själv gjorde när hen var ung. Informanten beskrev att av alla barn 

på barnhemmet blev just hen vald och fick chansen att komma hit till Sverige. Känslan av att 

ha blivit utvald har haft en stor påverkan på tillvaron och har inneburit en slags motivation i 

livet till att göra bra val där hen kan ge tillbaka till samhället.  

 

Det är nog det som är själva grejen att jag hela tiden behöver stå och brottas med att 

jag behöver göra smarta val för att kunna ge tillbaks till samhället.  
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5.2 När utseendet blir avgörande 

I detta avsnitt beskrivs adopterades erfarenheter av samhällets bemötande och känslan av 

grupptillhörighet. Vi lyfter även utseendets betydelse för de adopterades livssituation och hur 

det biologiska ursprunget kan kopplas samman med skapandet av den egna identiteten.  

 

5.2.1 Omgivningens bemötande 

En återkommande företeelse som beskrevs av majoriteten av informanterna är omgivningens 

bemötande. En informant beskrev att man som adopterad blir bemött på ett visst sätt på grund 

av utseendet och att det förändras då det hörs att man är svensk. 

 

En av de saker som man märker som adopterad är att man oftast får olika mottagande 

före och efter att man öppnar sin mun, och omgivningen hör att man talar klingande 

svenska. Särskilt äldre, märker man, känner sig väsentligt säkrare omkring en när de 

hör att man är svensk.  

 

Någonting en annan informant hade erfarenhet av, var att man som adopterad ofta får 

kommentarer som kan uppfattas som märkliga. Informanten menade att vissa människor har 

svårt att förstå och kan bli väldigt ifrågasättande och tar sig rätten till att fritt ställa frågor som 

upplevs vara ganska personliga.  

 

… många etniska svenskar är ju också åh gud vad jag hatar att dra alla över en kam 

men många är väl försiktiga, alltså jag tänker såhär tanterna som jag träffade ute på 

stan. De är ju inte rasister, men däremot så kan de kläcka ur sig så korkade saker. “Ja 

men du är ju mörkhyad så du är ju inte svensk”, eller så, åh jag vet ju att det är ju inte 

det de menar. Utan de, ja, de menar ju bara att man är adopterad egentligen.  

 

Det förekom även erfarenheter av att omgivningen talat i termer om riktiga föräldrar och 

syftade då till de biologiska föräldrarna. Någon enstaka bland informanterna upplevde 

omgivningens bemötande som en katastrof, främst från obekanta. Hen menade att människor 

vill väl och är nyfikna men att vi har en tendens till att vilja kategorisera människor utifrån det 

biologiska ursprunget. Hen berättade att hen fått höra frågor som “Var kommer du ifrån?”, 

“Men vad kommer du egentligen ifrån?”.  

 

Men jag ser ju på dig att du inte är från Sverige”, och man ba men vad får dig att 

kunna säga det, alltså vad får dig som okänd människa att kunna aa”. Och det där 

har hänt så många gånger. Eller aa, det är fascinerande över vilken rätt människor 

tar sig och i grunden är det för att de är nyfikna på var jag kommer, alltså att jag 

kommer från X.  

 

Människor är nyfikna på var hen kommer ifrån, samtidigt som hen inte hade någon mer 

uppfattning av sitt ursprungsland än vad de som frågade hade, eftersom hen menade att hen 

inte har något kulturellt arv. Hen menade att folk inte verkar förstå det och det blir en 

påfrestning att varje gång få dessa frågor. Samtidigt beskrev informanten en förståelse för 
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människors nyfikenhet, i synnerhet på grund av just utseendet och hudfärgen samtidigt som 

de egentligen inte menar någonting illa. En informant menade att på grund av att man som 

adopterad ofta kan se ut på ett annat sätt förväntar sig folk saker och dömer människor utifrån 

utseendet. En annan informant nämnde att i samband med att ha blivit äldre så hade hen blivit 

mer restriktiv till att prata om adoptionen med främlingar. Inom familj och släkt var 

bemötandet inte ett problem utan det var någonting som blev påtagligt i relation till 

främlingar. 

 

5.2.2 Känsla av samhörighet 

Ett återkommande ämne bland informanterna var den ensamhet som beskrevs. Det fanns en 

genomgående känsla av att vara ensam i sin position som adopterad, både i förhållande till 

omgivningen och den egna familjen. Som adopterad tycks man inte få en självklar position i 

ett sammanhang på samma sätt som andra människor i samhället får. En informant beskrev 

det som att man står helt ensam i sin position som adopterad och att man inte riktigt hör 

hemma någonstans. Ett flertal informanter hade erfarenheter av att umgås med andra personer 

som blivit adopterade, vilket de flesta fann ett stöd i.  

 

Ja, när jag har blivit äldre så har jag hittat. Då har jag vänner runt omkring som 

också är adopterade. Och sen så dessa grupperna på Facebook är ju fantastiska. Där 

kan man också se att det inte bara är jag som har funderingar över olika saker utan 

det är andra också. Och då känner inte jag mig lika ensam i alla fall.  

 

En informant beskrev dock att det ofta var för stora olikheter och erfarenheter mellan varje 

adopterad individ och att utbytet mellan adopterade inte riktigt räcker till mot känslan av 

ensamhet.  

 

Man är väldigt ensam, man är ensam i sig själv och det är... Jag kan känna att jag är 

ensam även om jag pratar med andra adopterade för deras erfarenheter skiljer sig ju 

från mina naturligtvis så som allas erfarenheter skiljer sig från varandra. 

 

Trots det lade samtliga informanter som talar om ämnet, ett värde i att utbyta tankar och 

erfarenheter med andra adopterade. En informant beskrev att det fanns en större förståelse 

bland adopterade och att man inte får frågor om sin adoption på samma sätt som när man 

möter människor som inte är adopterade. Det beskrevs som en trygg plats för den adopterade.  

 

Någonting som framkom bland informanterna var att det rådde en kluvenhet gällande 

positionen som adopterad och huruvida de var migranter eller svenskar.  

 

När man pratar med svenskar, folk som är svenskasvenska så säger de att “ja men du 

är ju svensk och du tillhör ju egentligen den svenska gruppen” men när man pratar 

med invandrare säger de att “ja men du är ju inte född här du är egentligen inte 

svensk, du kommer från någon annanstans.” Så det egentligen känner man sig ju inte 

hemma i någon utav de grupperna, det är ingen som passar in egentligen.  
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Ett flertal informanter jämförde positionen som adopterad med positionen som migrant. En 

stor skillnad som beskrevs var att migranter ofta har en annan bakgrund där de är en del av en 

annan kultur medan den adopterade oftast bara har erfarenhet av den svenska kulturen. Några 

få bland informanterna beskrev att de själva upplevde sig som svenska, men att den upplevda 

identiteten ofta kunde krocka med omgivningens syn på en. Flera informanter beskrev att 

adopterade ofta blir bemötta som migranter samtidigt som den nära omgivningen ser dem som 

svenskar. Trots att informanterna beskrev att deras egna upplevelse var att de är svenskar, så 

beskrev en informant att hen inte kunde acceptera fullt ut att hen förväntas vara helt svensk. 

 

En informant beskrev att man som adopterad inte har någonting att luta sig mot, då familjen 

och andra i omgivningen ofta ser typiskt svenska ut och inte delar de erfarenheter som ofta 

genomsyrar den adopterades liv. Informanten beskrev att utseendet haft en stor betydelse för 

den egna identiteten och den grupp hen känner samhörighet med. Hen menade att om 

adoptivföräldrarna hade sett likadana ut som hen själv så hade hen haft en bakgrund att vila 

emot och ta stöd i, istället för att stå ensam i den upplevelsen. En annan informant menade att 

känslan av tillhörighet är viktig.  

 

5.2.3 En identitetskrock 

Känslan och uppfattningen av den egna identiteten var ett återkommande ämne i 

berättelserna. En stor del i detta är den kluvenhet som beskrevs av ett antal informanter. 

 

Nu när jag berättar för dig försöker jag komma på händelser och jag märker hur 

splittrad jag är egentligen. Jag säger en sak och sen säger jag emot mig själv. Men det 

är kanske lite det också med att vara adopterad. Man är inte helt, man är väldigt 

splittrad i allting. Jag känner mig som svensk men ändå inte och ändå så gör jag det. 

Det är väldigt mycket så, jag märker det när jag pratar nu. Men det är faktiskt så det 

är och det är så jag känner det.  

 

En informant beskrev det som att hen varit någon annan före adoptionen till Sverige för att 

sedan ha blivit en annan person med ett nytt namn, en ny kultur och ett nytt sätt att leva på 

som inte överensstämmer med individens biologiska ursprung. Hen beskrev att andra 

människor i omgivningen har försökt forma hens identitet och att man som adopterad kan bli 

tilldelad en roll man inte nödvändigtvis valt själv och känner sig bekväm i.  

 

Jag har ju någon gång varit någon annan, jag är ju inte som nu, jag heter XX, men 

jag är ju inte född som det, jag har ju varit någon annan, jag är ju född som någon 

annan.  

 

Samtliga informanter som talade om sin identitet kopplade identiteten till adoptionen och 

menar att adoptionen haft en stor och viktig del i deras egna identitetsskapande och att dessa 

frågor var någonting som följt med från barndomen till vuxenlivet. En informant beskrev att 

känslorna gällande adoptionen och identiteten inte förändrats särskilt mycket från tonårstiden. 

Samtidigt påpekade informanten att det fanns en större möjlighet att påverka sin identitet i 

vuxenlivet. Ett sätt att påverka sin identitet beskrevs vara att ta del av en annan kultur än den 
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svenska. Några informanter beskrev att kontakt med sin ursprungskultur har varit en viktig 

faktor medan en informant funnit stöd i sin partners kultur snarare än sin egen 

ursprungskultur.  

 

Majoriteten av informanterna talade mycket om utseendets betydelse. Flera informanter 

beskrev förhållandet mellan den egna identiteten kontra utseendet. De beskrev att man på 

insidan är svensk, med svenska värderingar, ett svenskt språk och en svensk kultur medan 

utsidan speglar någonting annat.  

 

Jag tror att utseende har varit väldigt jobbigt för mig, att se annorlunda ut och att 

skilja mig från mängden. Men ändå att man på insidan tänker och känner likadant 

som de som inte ser ut som mig.  

 

5.3 Adopterades plats i samhället 

Avsnittet berör huvudsakligen adopterades syn på allmänhetens kunskap och medvetenhet 

beträffande adoption. Det berör även den aktuella adoptionsdebatten och adopterades 

erfarenheter av den. Avslutningsvis lyfts tankar om vilken form av stöd och hjälp som önskas 

till de som blivit adopterade till Sverige samt vikten av det. 

 

5.3.1 Synen på samhällets medvetenhet 

Majoriteten av informanterna som besvarade en fråga gällande kunskapsläget kring adoption i 

samhället beskrev en brist på kunskap och insikt i adoption och vad adoption kan innebära för 

den adopterade individen. En informant hade aldrig tänkt på hur kunskapsläget ser ut. 

Erfarenheten var att adoption är ett ämne som sällan berörs och som man inte pratar om i 

någon större utsträckning. En annan informant menade att medvetenheten och förståelsen för 

adoption ofta påverkas av människors personliga erfarenheter.  

 

Sverige är uppdelat i två läger i denna frågan: Dels de som känner till och förstår vad 

adoption är, oftast genom att de känner personer som är adopterade, dels de som inte 

förstår vad det innebär riktigt, och sällan känner adopterade. 

 

Den samlade bilden var att allmänheten behöver få en större förståelse för adoption och att det 

behöver bli mindre tabubelagt att prata om. Ett flertal informanter uttryckte en tacksamhet att 

studien utförs. Ett par informanter ansåg att kunskapsläget kring adoption har utvecklats 

under senare år. Ytterligare någon enstaka informant beskrev den tidigare bilden av adoption 

som förenklad. Informanten beskrev dock att hen uppmärksammat en större reflektion 

gällande adoption i samhället idag och att det skett en utveckling i medvetenheten om 

adoption. 

 

Jag tror att det är först nu på senare år som folk har börjat fundera kring det här med 

adoption och att det inte är så enkelt som de kanske hade velat att det var. Tanken 

kanske var, iallafall när jag kom hit, nu kommer ett barn hit och det barnet kommer få 

det jättebra i sitt nya hem och då är allt tiptop. Men alla de här känslorna som följer 
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med, det kanske är först nu på senare år som folk har börjat fundera och tänka att det 

kanske inte är så enkelt som de hade velat att det var och som de trodde att det skulle 

bli.  

 

5.3.2 Adopterades delaktighet i adoptionsdebatten 

Den enhetliga bild som framkom i informanternas berättelser var att adoptionsfrågor inte är 

en aktualiserad del av dagens politiska debatt. Ett flertal informanter beskrev att de inte fått 

någon möjlighet att få sina röster hörda och att de inte fått ta plats i frågor som rör adoption.  

 

Man faller lite mellan stolarna där, det är ofta debatter sker ofta över huvudet på 

adopterade.  

 

En informant förklarade att hen aktivt valt att försöka ta plats i ett bredare forum medan en 

annan beskrev att hen inte haft någon större kunskap om den politiska debatten. Ytterligare en 

informant hade inte reflekterat över den aktuella debatten men menade att det fanns möjlighet 

för hen att vara delaktig i frågor som rör adoption. Informanten hade dock valt att inte vara 

delaktig. Några informanter beskrev ett intresse att lära sig mer om debatten. En informant 

hade en tro på att det kommer att bli en större debatt om adoption i framtiden och att 

adopterade då även kommer att ta större plats i debatten. 

 

Jag tänker att det kommer nog att öka mer och mer ju mer vi som är lite äldre gör vår 

röst hörd och tar plats. Hittills så tycker jag inte vi har getts så många möjligheter.  

 

En annan informant ansåg att den ensidiga bild av adoption som hittills varit mest 

framträdande verkar ha blivit utmanad på senare år. Samtidigt kritiserade hen den 

polariserade bilden av adoption som synts i svensk media där adoption antingen framställts 

som någonting starkt positivt eller någonting starkt negativt.  

 

… det jag kom på med den här allmänna debatten det jag har sett är väl det här 

chilenska sydamerikanska som blev adopterade på åttiotalet eller vad det nu är. Det 

är väl det som jag har sett i den allmänna debatten. Och det tycker jag eeh jag tycker 

det är väldigt tragiskt men jag tror i inte det är så för alla och då blir det också en 

ganska så skev bild av adoption. Att alla adopterade skulle vara snatchade, det mm, 

det tror ja inte på.  

 

5.3.3 Adopterades tankar om samhällets stöd 

Ett flertal informanter identifierade ett behov av stöd för personer som blivit adopterade till 

Sverige. En informant menade däremot att de stöd och hjälpinsatser som finns för psykisk 

ohälsa är tillräckliga och att det inte behövs något ytterligare stöd för adopterade. En 

informant vittnade om erfarenheter av psykisk ohälsa vilket hen delvis kopplade till 

adoptionen. Informanten berättade att hen fått stöd i detta men att det bör finnas stödinsatser 

tidigare för de som blivit adopterade. 
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Alltså jag tycker någonstans, alltså om det är så vanligt att många adopterade 

utvecklar någon form av psykisk ohälsa, då bör ju det finnas stödinsatser tidigare.  

 

Informanterna som såg ett behov av stödinsatser beskrev att behovet av stöd ofta uppkommer 

i skolåldern och tonåren och att preventiva stödinsatser bör sättas in tidigt. En informant 

ansåg att det bör finnas mycket stöd och hjälp för adopterade. Detta framförallt inom 

kommunen och skolan. Ett par informanter menade att det kan uppstå frågor och funderingar 

redan i unga år som kan följa med en hela livet. Några belyste det faktum att man som 

adopterad ofta måste klara sig själv när dessa frågor och funderingar uppstår och att man som 

adopterad inte vet vart man kan vända sig. De beskrev att det inte finns något naturligt forum. 

Flera informanter beskrev ett behov av stödinsatser för att förebygga den psykiska ohälsa 

många adopterade lider av. 

 

… alltså någonstans kanske jag hade önskat att det fanns mera tidigare vägledning 

om hur man kan, ja men åka tillbaka, vad man kan få för stöd. Alltså psykolog eller 

psykiskt så. Men det är ju sådant som man, jag vet inte riktigt vem jag skulle prata 

med det om. 

 

Flera informanter ansåg att det bör finnas någon typ av naturlig arena för adopterade där de 

kan ges möjlighet att ventilera och prata om att vara adopterad med andra adopterade i ett 

säkert forum. Flera informanter berättade att de har tagit del av liknande forum i verkligheten 

eller på nätet i vuxen ålder, men att det hade behövts tidigare.  

 

Aa, nej. Alltså för min egen del så tror jag att jag hade nog mått bra av att umgås med 

andra som är från X eller från, som är adopterade. För att kunna ventilera, kunna 

ställa ja men såhär bara kunna prata om själva grejen med att vara adopterad. I ett 

säkert forum där man inte blir dömd utav det. Och där man inte får de här konstiga 

frågorna “ja men din riktiga familj” nej men den är här, här i Sverige. 

 

En informant menade dock att hen själv troligtvis inte hade tagit del av ett sådant forum som 

barn eller tonåring utan att det snarare hade blivit aktuellt först i vuxen ålder. Detta delvis 

eftersom att det är först som vuxen hen varit beredd att erkänna för sig själv att hen är 

adopterad, vilket hen menar var vanligt förekommande även bland bekanta adopterade. Några 

informanter uttryckte även att det bör finnas något sorts stöd eller ekonomiskt bidrag för att 

kunna resa tillbaka till sitt ursprungsland.  

 

Sen så är det där här med ursprungslandet, till slut så kommer de flesta av oss till en 

punkt där vi vill närma oss vårt ursprungsland. Där tycker jag det finns väldigt lite 

hjälp och stöd att få. Här tycker jag man får tänka på att vi mer eller mindre ensamma 

får styra upp resan tillbaka, där vi är många som får lägga ner mycket ekonomiska 

resurser på att få till det överhuvudtaget. 
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6. Analys  
I kapitlet som följer analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorier, tidigare 

forskning och annan kunskap som tidigare redogjorts för i studien. För att göra det enklare för 

läsaren och för att underlätta analysering av empirin delas kapitlet in i avsnitt på samma sätt 

som i resultatkapitlet. 

6.1 Historiens utrymme i livet 

Samtliga informanter uttryckte att de kunde tala öppet om adoptionen med familj och bekanta. 

Någonting som synts i både tidigare kunskap och bland informanterna är tendensen att bli mer 

intresserad av sitt ursprung i tonåren (se t.ex. Irhammar & Cederblad, 2016). Bland 

informanterna upplevdes intresset öka när de själva bildade familj och fick egna barn. 

  

Ett besök i ursprungslandet kunde ge en av informanterna känslan av att komma hem trots att 

informanten inte hade någon större anknytning till ursprungslandet i övrigt. Den upplevda 

känslan av att komma hem kan kopplas samman med den kulturella identiteten som enligt det 

essentialistiska perspektivet är någonting man bär med sig under hela livet (Hammarén & 

Johansson, 2007). Det essentialistiska perspektivet kan också förklara känslan som ett flertal 

informanter beskrev av att inte vara svensk, trots att de endast har erfarenhet av den svenska 

kulturen. Dessa informanter kan baserat på vår tolkning av det essentialistiska perspektivet 

bära med sig ursprungskulturen redan från födseln. Utifrån detta synsätt kommer deras 

identitet alltid till viss del att utgöras av ursprungskulturen. Känslan av en kluvenhet mellan 

den svenska kulturen och ursprungskulturen som ett flertal informanter beskrev kan även 

förklaras ur det socialkonstruktivistiska perspektivet. Enligt detta perspektiv förändras den 

kulturella identiteten och känslan av samhörighet med olika kulturer beroende på 

sammanhanget individen befinner sig i (Hammarén & Johansson, 2007). Detta gör att 

informanterna kan känna sig som svenska i en kontext, som adopterade i en annan och som 

migranter i en tredje.  

  

Den informant som talade om en nyfikenhet och hade tankar på att besöka sitt ursprungsland, 

beskrev även en osäkerhet på varför hen inte påbörjat ett sökande. Någonting Hübinette och 

Cederblad (2016) tar upp i sin studie är att det kan finnas en rädsla för att råka göra sig själv 

illa i och med sökandet och att fantasierna om sin historia är bättre än verkligheten. Det är inte 

orimligt att detta kan vara känslor som föreligger även hos informanten. Utöver denna rädsla 

så är det även ett flertal informanter i vår studie som tagit upp rädslan av att såra 

adoptivföräldrarna om de skulle söka sina biologiska rötter. Detta är någonting som bekräftar 

Irhammars (1997) studie som hävdar att trots att tankar på den biologiska familjen kan 

existera så är det inte en självklarhet att de adopterade talar öppet om det med 

adoptivföräldrarna. Detta på grund av en rädsla för att såra eller ifrågasätta dem.  

  

En av informanterna i vår undersökning som hade mycket tankar och funderingar på att söka 

sitt ursprung uttryckte att adoption alltid varit ett öppet och naturligt samtalsämne inom 

familjen. Adoptivföräldrarna har varit öppna i tanken om att hen en dag kan vilja besöka sitt 

ursprungsland. Studien av Skinner-Draws, Wrobel, Grotevant och Von Korff (2011) visar att 

adoptivföräldrars inställning och öppenhet gällande adoptivbarnets ursprung under tonårstiden 

är viktigt i frågan om den adopterade kommer att söka sitt biologiska ursprung. En visad 

acceptans och öppenhet utgör en större sannolikhet för att den adopterade påbörjar ett 

sökande, antingen tidigare i livet eller i vuxen ålder. Den informant som uttryckte att de inom 

familjen aldrig talade om de biologiska föräldrarna och att adoptivföräldrarna kanske till och 

med skulle bli oroliga att hen skulle åka och besöka de biologiska föräldrarna, uttryckte även 
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att hen troligtvis inte kommer att besöka sitt ursprungsland så länge adoptivföräldrarna är vid 

liv. Informanten menade dock att hen själv inte alltid varit särskilt intresserad av söka sitt 

ursprung utan att hen blivit mer intresserad på senare tid. Informanten uttryckte även att hen 

inte upplevt att adoptivföräldrarna varit öppna gällande att hen en dag kan komma att vilja 

söka sitt ursprung. Det går alltså att se tendenser på att adoptivföräldrars öppenhet kring 

adoptionen har betydelse för huruvida den som blivit adopterad visar ett intresse för att ta upp 

sitt sökande av det biologiska ursprunget.  

  

En forskare som stärker aspekterna kring betydelsen av adoptivföräldrars öppenhet gällande 

adoptionen är Irhammar (1997). Författaren menar att öppenheten hos adoptivföräldrarna 

även är avgörande för de adopterades intresse för sitt ursprung. Trots att samtliga informanter 

uttryckte att de har kunnat tala öppet om adoptionen går det inte att bortse från det faktum att 

det idag endast är en av informanterna som har kontakt med sina biologiska föräldrar. Jämför 

vi de två informanternas olika erfarenheter av öppenhet inom adoptivfamiljen, där den ena 

upplevde en stor öppenhet och acceptans och den andra upplevde mindre acceptans och 

öppenhet, så går det att se indikationer på att det som Irhammar (1997) påstår kan stämma. 

Den informant som erfarit mer öppenhet visade ett större intresse för sökandet av sitt ursprung 

och uttryckte att hen väldigt gärna ville åka tillbaka. Den andra informanten uppgav att hen 

vid tiden för medverkandet i studien, endast hade tankar och funderingar men inget större 

intresse av att ta upp sökandet.   

 

6.2 När utseendet blir avgörande 

Ett återkommande ämne som gick att identifiera hos majoriteten av informanterna är att de 

bemöts på liknande sätt av omgivningen. Den stigmatiserade individen bemöts av 

omgivningen utifrån de normativa förväntningar som samhället har på individen (Goffman, 

1972). En informant uppgav att hen får olika mottaganden före och efter hen pratar och 

därmed visar att hen talar flytande svenska. Detta går att likna det intervjupersonen i 

Hübinette och Tigervalls (2016) studie upplevde, där intervjupersonen hade känslan av att 

behöva ursäkta sig över att språket inte överensstämde med utseendet. De förväntningar som 

samhället hade på individerna i och med stigmatiseringen stämde inte överens. Därmed 

kolliderar de språkliga förväntningarna som omgivningen har på individen i och med 

individens etniska utseende.  

 

Det icke svenska utseendet passerar inte förbi obemärkt och omgivningen tenderar att 

kommentera detta. Omgivningen kommer med påståenden om att de inte är svenska på grund 

av utseendet. Här kan vi ytterligare se hur utseendet blir stigmatiserande då omgivningen 

kategoriserar individer till att inte vara svenska på grund av det icke svenska utseendet. 

Utseendet lokaliseras till ett geografiskt ursprung och individen tillskrivs egenskaper utifrån 

detta (Hübinette & Tigervall, 2016).  

 

En informant uttryckte att vi människor tenderar att kategorisera varandra utifrån den etniska 

bakgrunden. Detta påstående kan förstås på flera olika sätt. Det kan dels förklaras med hjälp 

av essentialismen som menar att föreställda nationella gemenskaper, exempelvis utseende, 

kan leda till en homogenisering av etniska grupper. Kategoriseringen av människor kan även 

kopplas samman med rasifieringsprocessen som skapar grupperingar baserat på yttre 

egenskaper (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.). Dessa grupperingar kan leda till 

diskriminering och förtryck, vilket Hübinette och Tigervalls (2016) studie visar att adopterade 

utsätts för.  
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Studiens resultat visar att adoptionen hade en stor betydelse för informanterna i det egna 

identitetsskapandet. Det förekom en upplevelse av att andra människor försöker forma 

adopterades identitet och att man blir tilldelad en roll som man själv inte valt eller känner sig 

bekväm i. Detta kan kopplas till stigmateorin som förklarar att när individen ses som 

avvikande blir individen tilldelad en social identitet som inte överensstämmer med individens 

egna upplevelse av sin sociala identitet (Goffman, 1972). Den sociala identiteten och 

individens faktiska sociala identitet krockar även i studien av Martinell Barfoed (2008) som 

visar att många adopterade inte ses som svenskar trots att de själva identifierar sig som 

svenskar.  

  

I vår studie var det en informant som utmärkte sig då informanten ansåg att adoptionen inte 

haft någon betydelse för dennes liv. Detta kan förklaras på olika sätt. Utifrån stigmateorin kan 

det förklaras genom att individen kan ha varit välkommen i den svenska gruppen och därmed 

inte upplevt stigmatisering. Anledningen till detta kan vara att individen haft ett utseende eller 

andra egenskaper som låtit denne passera som normal (Goffman, 1972). En annan förklaring 

kan vara att informanten blivit medveten om sitt stigma och dolt samt förminskat betydelsen 

av det för att kunna passera som normal. Enligt Martinell Barfoed (2008) är det många 

adopterade som inte kategoriserar sig själva som adopterade och som aldrig reflekterar över 

det faktum att de är adopterade. Detta kan kopplas samman med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som menar att identiteten och den kulturella identiteten skapas genom sociala 

processer (Hammarén & Johansson, 2007). De adopterade som inte benämner sig själva som 

adopterade kan alltså ha en självidentifikation som svensk. Självidentifikationen kan vara ett 

resultat av ett socialt sammanhang som påverkar individen till en kulturell identifikation som 

svensk.  

  

Några av informanterna beskrev att de som adopterade inte får en självklar position i ett 

sammanhang på samma sätt som andra människor i samhället får. De upplevde att man som 

adopterad inte riktigt hör hemma någonstans. Ett flertal informanter beskrev att de sökt sig till 

migranter snarare än etniska svenskar. Detta kan förstås med hjälp av stigmateorin som 

förklarar att de kan få en chans att ses som normala inom den stigmatiserade gruppen 

(Goffman, 1972). Det framkom även att några informanter hade vänner som är adopterade 

och att det upplevdes som en trygghet att vistas bland andra i samma situation. Den 

stigmatiserade individen kan ibland uppleva en osäkerhet gällande hur de icke stigmatiserade 

skall kategorisera denne (Goffman, 1972). En strategi för att handskas med osäkerheten kan 

vara att söka sig till individer med avvikelser av likartad karaktär för att få uppleva 

gemenskap och känna ett moraliskt stöd. Ett par informanter menade dock att de inte kände en 

identifikation fullt ut med varken den svenska gruppen eller med de som migrerat till Sverige.  

 

6.3 Adopterades plats i samhället 

Enligt ett antal informanter bjuds de adopterade sällan in när det rör frågor om adoption i 

bland annat media och övriga samhället. Ett flertal informanter beskrev att de inte hade någon 

större erfarenhet av adoptionsdebatten i samhället. Samtidigt uppgav de att de ville lära sig 

mer och ta större plats i debatten. Anledningen till denna motsättning kan ta stöd i Goffmans 

(1972) stigmateori. De adopterade kan i tidigare sammanhang ha blivit stigmatiserade och 

vågar därför inte ta plats i ett nytt okänt sammanhang där de inte vet hur de kommer att bli 

bemötta och kan riskera att bli ytterligare stigmatiserade. Däremot visar Martinell Barfoeds 

(2008) studie att adopterade själva fått större plats i media under senare år. Detta skulle 

eventuellt kunna leda till en avstigmatisering av de adopterade, vilket kan medföra en större 

debatt i samhället där fler aktörer kan ta plats.  
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Majoriteten av informanterna ansåg att det finns en kunskapsbrist när det gäller adoption. 

Bilden vi fått är att adopterade inte kan prata på samma sätt med icke-adopterade i samhället 

eftersom det finns en okunskap och en bristande förståelse. Detta är någonting som även syns 

i studien av Martinell Barfoed (2008) som menar att adopterade ofta kan prata om sin 

adoption men att ingen förutom andra adopterade egentligen kan förstå.  

  

När det kommer till stödinsatser uttryckte de flesta informanter att det finns ett särskilt behov 

av stöd. En informant ansåg däremot att det stöd som finns för psykisk ohälsa idag är 

tillräckligt. Denna informant kritiserade synen på att adoptionen har betydelse för individens 

liv. Informantens upplevelse av adoption som någonting oproblematiskt och betydelselöst kan 

grunda sig i att denna individ fått stöd i sitt identitetsskapande och haft möjlighet att 

identifiera sig med omgivningen. Detta grundas i det Hoffman och Vallejo Pena (2013) 

beskriver som viktiga faktorer i det etniska identitetsskapandet. 

 

Enligt Irhammar (1997) finns ett behov för adopterade att hitta strategier för att bemöta 

omgivningens attityder. De adopterade i studien uttryckte ett behov av stödinsatser som 

fokuserar på vardagliga problem som adopterade måste tampas med gällande diskriminering 

och rasism. Den sammantagna bilden är att det finns ett behov av välutformade stödinsatser 

som är särskilt riktade för adopterade.  

 

6.4 Övergripande slutsats 

Resultatet i denna studie tyder på att det finns en viss vardaglig problematik som adopterade 

utsätts av till följd av positionen som adopterad. Det icke-vita utseendet kan påverka 

omgivningens bemötande och det finns en upplevelse av att samhället besitter en bristande 

kunskap och resurser till de som blivit adopterade. Det tycks finnas en brist på känsla av 

delaktighet i samhället gällande frågor som rör adoption. Resultatet ger indikationer på att det 

finns en känsla av kluvenhet gällande identitet och tillhörighet bland adopterade. Ursprunget 

har en betydelse för majoriteten av studiens deltagare. Denna betydelse kan variera beroende 

på den sociala kontext som individen befunnit sig i genom livet. Det går att identifiera ett 

behov av stödinsatser riktade till adopterade personer. Varje individ kan ha olika upplevelser 

och erfarenheter som formar den subjektiva upplevelsen av att vara adopterad. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet och de slutsatser vi dragit. Vi tar även upp våra egna 

tankar och idéer samt beskriver hur resultatet motsvarar studiens syfte. 
 

Grundtanken med vår uppsats var att undersöka adopterades erfarenheter av att tala öppet om 

adoption. Vidare ville vi undersöka hur de adopterade själva beskriver ursprungets betydelse, 

kunskapsläget gällande adoption, den aktuella adoptionsdebatten och synen på stödinsatser 

för adopterade. Allteftersom intervjuerna genomfördes och frågeformulär skickades in förstod 

vi att de adopterade lägger ett större värde i andra frågor som rör deras vardag som 

adopterade. En del av resultatet utgörs av information vi fick utöver direkta svar på de frågor 

vi ställde. Denna information handlade om de aspekter som de adopterade själva ansåg vara 

betydelsefulla. Då vi sett en brist på forskning där adopterade själva får ta plats med sina egna 

berättelser ansåg vi att de adopterade ska få möjlighet att få sina röster hörda i denna studie. 

Av informanternas intervjusvar kan vi utläsa att det som verkar ha stor betydelse för dem är 

adoptionens betydelse för det vardagliga livet i form av bland annat utseende och 

omgivningens bemötande. Vi kan även se att de adopterades erfarenheter skiljer sig åt 

samtidigt som stora delar är gemensamma både bland informanterna och i tidigare forskning. 

 

Studien har bekräftat att utseendet har en stor betydelse i relation till omgivningens 

bemötande. I dagens samhälle är utseende någonting som är viktigt för många människor 

oberoende av var man kommer ifrån. Det blir extra svårt när en individ har ett utseende som 

är utmärkande. Människor tenderar att bemöta och döma individen baserat på det yttre istället 

för att ta hänsyn till individens personliga egenskaper. Vi anser att det finns ett problem 

gällande samhällets normer och utseendemässiga ideal. Dessa normer och ideal är någonting 

vi anser påverka individens självuppfattning på ett negativt sätt. För adopterade blir det extra 

svårt att förhålla sig till sitt utseende då de ofta känner sig som svenska medan omgivningen 

tenderar att bemöta dem som icke-svenska baserat på deras yttre. Det blir en kluvenhet i den 

etniska och kulturella identiteten när omgivningens definition inte stämmer överens med den 

självupplevda identiteten. Detta försvårar upplevelsen av att känna grupptillhörighet. 

Samhällets bemötande kan resultera i att den enskilda individen stigmatiserar sig själv och 

upplever sig som avvikande. Detta kan även ske i situationer där omgivningen inte 

nödvändigtvis stämplar individen som avvikande (Goffman, 1972). Individen blir präglad av 

samhällets bemötande vilket påverkar individens självuppfattning. Detta kan i sin tur försvåra 

känslan av att känna sig som normal. 

 

Ytterligare en problematisk aspekt kopplat till utseende är när individer kategoriseras till följd 

av yttre egenskaper. Den kategorisering som beskrivits både bland informanterna och i 

tidigare kunskap bidrar till en rasifieringsprocess som medför att individer och grupper blir 

förtryckta i samhället (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.). Vi anser att 

rasifieringen bidrar till en syn på människor som olika mycket värda. Kategoriseringen av 

människor är ett mönster som är svårt att bryta. Det går dock inte att se förbi detta problem 

som många människor både i Sverige och i andra länder drabbas av. För att lösa problemet 

anser vi att det måste benämnas och uppmärksammas. Problemet behöver angripas från flera 

olika samhällsaktörer. Vi anser att det är viktigt att samhället präglas av ett synsätt som 

främjar människors lika värde oberoende av exempelvis etnisk bakgrund och utseende. Både 

staten, kommuner, landsting och enskilda individer har ett ansvar i att motarbeta den rasism 

som många utsätts för i vardagen. Vi anser att det måste forskas vidare kring rasism och 

rasifiering för att minska förekomsten av rasism i världen.  
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De adopterades erfarenheter av kunskapsläget, debatten och stödinsatser är begränsade vilket 

delvis kan förklaras med att dessa områden inte har ett stort utrymme i samhället. Tidigare 

forskning visar att adopterade själva är underrepresenterade i media samt att det endast är en 

begränsad del av befolkningen som engagerar sig i sådana frågor (Se t.ex. Martinell Barfoed, 

2008). Vi upplever att det finns en brist på kunskap om adoption och vad adoptionen kan 

innebära för den adopterade. Vid sökning efter tidigare forskning om adoption 

uppmärksammade vi att tidigare forskning till stor del utgörs av studier som lagt fokus på 

adopterades psykiska ohälsa. Samtidigt beskrev majoriteten av informanterna i vår studie en 

brist gällande stödinsatser för adopterade. 

 

Trots att resultatet inte är generaliserbart går det att utifrån resultaten i studien se indikationer 

på att det finns ett behov av att lyfta de adopterades egna erfarenheter och tankar kring 

adoption både i forskning och i media. Vidare kan vi se ett behov av att närmare undersöka 

adopterades erfarenheter av stödinsatser och vilken typ av stöd som bör riktas till adopterade i 

Sverige. Gällande stödinsatser har socialnämnden ett vidare ansvar för stödinsatser utifrån att 

informanterna i studien beskriver ett bristande stöd i samhället trots det förtydligade ansvaret 

som infördes år 2003 enligt 5 kap 1§ SoL som infördes efter FN:s kritik (Socialstyrelsen, 

2014). Vi tänker oss även att landstinget har ett ansvar utifrån den psykiska ohälsa som 

tidigare beskrivits att många adopterade erfar. Utifrån den information vi fått av 

informanterna samt tidigare kunskap ser vi att det finns ett behov av stöd i tidig ålder till de 

som blivit adopterade. Vi tänker att dessa insatser skulle kunna erbjudas i form av 

samordnade insatser som socialnämnden och landstinget ansvarar för. Detta genom 

exempelvis en särskild kompetens inom adoptionsområdet som bör erbjudas på redan 

befintliga familjecentraler (se t.ex. www.familjecentraler.se). Vi anser att en familjecentral är 

lämpligt utifrån att det redan finns samlade yrkesgrupper med specifik kunskap inom olika 

områden som rör både sociala, psykiska och fysiska insatser. 

 

Informanterna uttryckte att de kunde tala öppet om sin adoption med adoptivföräldrarna. De 

menade dock att de själva valt att inte tala om de biologiska föräldrarna på grund av en rädsla 

att såra adoptivföräldrarna. Detta är någonting vi upplever vara problematiskt. Vi anser att det 

är viktigt att adoptivföräldrar ska kunna bemöta de adopterade i frågor som rör de biologiska 

föräldrarna. Därför bör adoptivföräldrarna förberedas inför dessa frågor. Ett förslag är att de i 

den obligatoriska föräldrautbildningen även ska förberedas i hur de kan handskas med den 

rasism som de adopterade kan komma att utsättas för. Vi anser att det är viktigt att 

adoptivbarnen inte ska behöva möta dessa frågor ensamma. Det bör finnas vissa insatser för 

de adopterade i vuxen ålder. Några informanter i vår studie talar mycket om att finna trygghet 

och gemenskap bland andra adopterade. Vi tänker att samhället bör underlätta för kontakten 

mellan adopterade. Det skulle exempelvis kunna ske i form av forum på både internet och i 

fysisk form. När frågor om ursprung och biologisk släkt uppstår bör det finnas insatser som 

underlättar för de adopterade som vill hitta information eller påbörja ett sökande. En av dessa 

insatser bör vara någon form av ekonomiskt bidrag som underlättar för de adopterade som vill 

ta kontakt med sitt ursprung. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! Sara och Johanna heter vi och går termin 6 av 7 på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Detta innebär att det blivit dags för oss att skriva vår 

kandidatuppsats/examensarbete. Vi planerar att skriva om transnationell adoption till Sverige. 

Detta då vi följt debatten kring adoption och blivit uppmärksammade på att det kan finnas en 

viss problematik. Vi har förstått att den samhälleliga debatten och tidigare forskning i hög 

utsträckning utgörs utav andra parter än de individer som själva blivit adopterade. Vi har 

uppfattat att det kan finnas en känsla av oacceptans kring att prata om att man blivit 

adopterad. Istället tystas man och tycks inte erbjudas möjlighet att delta i debatter kring 

adoption. Det verkar finnas en bristande förståelse från omgivningen och samhället. Vi vill 

med vår studie lyfta rösterna hos dem som blivit adopterade till Sverige. Vår studie kommer 

att baseras på berättelser kring erfarenheter av att ha blivit adopterad till Sverige från ett annat 

land. Vi hoppas att med vårt examensarbete kunna bidra med större förståelse och kunskap 

kring hur det är att ha blivit transnationellt adopterad. 

 

Vi söker dig som blivit adopterad och som i dag är någonstans mellan 18–50 år. Vi vill gärna 

ta del av berättelser kring erfarenheter av att växa upp och leva i Sverige. Detta i relation till 

erfarenheter av att bli lyssnad på och att få stöd och utrymme kontra den problematik vi sett 

gällande att inte få stöd och att bli tystad som adopterad och att inte bli hörd om sin identitet 

och ursprung. Detta i relation till exempelvis adoptivföräldrar, den samhälleliga debatten etc.   

 

Detta sker alltså i form av era egna inskickade berättelser som kan vara allt mellan ca ½ A4 

upp till ca 5 A4 sidor där du svarar på ett antal frågor. Önskar du istället delta via en kortare 

telefonintervju så går det att ordna. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas. Uppgifter om 

exempelvis ålder och ursprungsland kommer att modifieras och inga namn kommer att anges. 

Detta för att du som deltagare inte ska kunna identifieras. Vid önskat deltagande kommer mer 

ingående information om studien att bifogas samt frågeformuläret. Vi önskar få din text eller 

genomföra telefonintervju senast den 23/10.  

 

Är du intresserad eller har funderingar så är vi väldigt tacksamma ifall du vill höra av dig till 

oss för vidare information. Kontakta oss på denna mailadress om du önskar delta eller har 

funderingar: sakl0016@student.umu.se.  

 

Hälsningar  

Sara & Johanna 
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Bilaga 2 

Information till informanter som deltagit via telefonintervju 

Studien är en kandidatuppsats vilket är en del av socionomutbildningen på Umeå Universitet. 

Vi vill med denna studie lyfta rösterna hos dem som blivit adopterade till Sverige. Vi hoppas 

att studien ska kunna bidra med en större förståelse och kunskap kring hur det är att leva som 

transnationellt adopterad i Sverige. Studien kommer att baseras på berättelser kring 

erfarenheter av att leva som transnationellt adopterad i Sverige.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du får själv välja vilka frågor du vill besvara och du kan 

välja att avbryta intervjun när som helst. Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm med 

de uppgifter du delar med dig av. Uppgifter om ålder och ursprungsland kommer att 

modifieras och inga namn kommer att anges. Materialet kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Studien 

kommer att publiceras på Umeå Universitets databas DiVA. När studien är godkänd och 

publicerad kommer det material du skickat in att raderas. 

 

Förberedelse  

Innan intervjun får du gärna reflektera över följande: 

• Att tala om sin adoption 

• Betydelsen av ditt ursprung 

• Kunskapsläget kring adoptionsfrågor i samhället 

• Adopterades position i adoptionsfrågor  

• Stöd och hjälpinsatser för adopterade 
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Bilaga 3 

Information till informanter som deltagit via skriftligt inskickat material  

Studien är en kandidatuppsats vilket är en del av socionomutbildningen på Umeå Universitet. 

Vi vill med denna studie lyfta rösterna hos dem som blivit adopterade till Sverige. Vi hoppas 

att studien ska kunna bidra med en större förståelse och kunskap kring hur det är att leva som 

transnationellt adopterad i Sverige. Studien kommer att baseras på berättelser kring 

erfarenheter av att leva som internationellt adopterad i Sverige.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du får själv välja vilka frågor du vill besvara och vilken 

information du vill dela med dig av. Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm med de 

uppgifter du delar med dig av. Uppgifter om ålder och ursprungsland kommer att modifieras 

och inga namn kommer att anges. Materialet kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Studien 

kommer att publiceras på Umeå Universitets databas DiVA. När studien är godkänd och 

publicerad kommer det material du skickat in att raderas. 

Frågeformuläret bifogas i en fil i detta mail. När du besvarat frågorna bifogar du ditt 

svarsdokument/frågeformuläret till nedanstående mailadress: 

sakl0016@student.umu.se 
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Bilaga 4 

Frågeformulär 

OBS! Om du har någonting att tillägga som kan kopplas till frågorna får du gärna dela med 

dig av det också! 

 

Ålder:  

Ålder vid adoptionstillfället:  

Ursprungsland:  

 

1. Vad har du för tankar och erfarenheter kring att tala öppet med familj och andra i din 

omgivning om att ha blivit adopterad till Sverige? 

Svar: 

 

2. Har du kunnat vara delaktig i frågor som rör adoption på olika nivåer i samhället, 

exempelvis bland dina närmaste, ute i samhället, i debatter etc. Isåfall på vilket sätt? 

Svar: 

 

3. Vilken betydelse har ditt ursprung för ditt liv idag och vilken värdering lägger du i att ha 

kunskap/information om ditt ursprung? 

Svar: 

 

4. Hur tänker du kring adopterades möjligheter att inkluderas i debatter som rör 

adoptionsfrågor? 

Svar: 

5. Hur vill du beskriva att kunskapsläget kring adoptionsfrågor ser ut i Sverige? 

Svar: 

 

6. Vilket behov av stöd och hjälpinsatser anser du bör finnas för de som blivit adopterade till 

Sverige? 

Svar: 

 

Vänligen fyll i ja eller nej på påståendet nedan: 

Jag samtycker till att denna information används i forskningssyfte.  

Svar: 
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