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Sammanfattning 

Det varierar stort i vilka erfarenheter barnen har med sig när de blir adopterade. Majoriteten 

av de barn som blir internationellt adopterade har i förväg kända särskilda behov på grund av 

exempelvis sjukdomar, funktionshinder eller svår social bakgrund. En del kan ha tillbringat 

den första tiden i livet med sin biologiska familj, medan andra kan ha blivit lämnade vid 

födseln. Dessa separationer kan sätta djupa spår hos adoptivbarnet och bilda problematik 

under uppväxten (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2013). 

Studien syftar till att undersöka om adoptivpersoner upplever problem relaterat till sina liv 

som adopterade, och i sådana fall undersöka hur dessa problem kan se ut. Empirin utgörs av 

kvalitativa intervjuer med tre adoptivpersoner som sedan har transkriberats och analyserats 

utifrån tematisk innehållsanalys. De framtagna temana har analyserats med teorierna 

symbolisk interaktionism och stigma. Dessa teman är: bakgrund, familj, identitet, tankar och 

funderingar samt biologiska rötter. Intervjupersonera är adopterade ifrån Sydkorea och Indien, 

samtliga uppvuxna i Sverige.  

Resultaten tyder på att adoptivbarnets tidiga socialisationsperiod med adoptivföräldrarna och 

socialiseringen in i samhället är betydande för dess identitetsutveckling och självkänsla. 

Således är bland annat uppväxten, familjen och samhället viktiga faktorer som påverkar och 

formar adoptivpersonen. Många adoptivpersoner kämpar med inre och yttre processer som 

pågår samtidigt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1950-talet har ungefär 50 000 barn kommit till Sverige genom internationell adoption. 

Länderna som barnen kommer ifrån är Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Till Sverige 

kommer det cirka 800 internationellt adopterade barn per år (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor, 2013). Detta gör Sverige till en av de största mottagarländerna av 

internationellt adopterade. En internationell adoption innebär att adoptivföräldrarna bor, eller 

är medborgare, i ett annat land än barnets ursprungsland (Lindblad, 2004). 

En adoption tillämpas när en familj av olika anledningar inte förmår att ta hand om sitt barn. 

Då kan adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj med bättre förutsättningar. I ett 

sådant skede befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Därför finns det väl beskrivet i 

svensk lag och internationella konventioner att inga andra intressen får gå före barnets bästa 

när beslut om adoption ska fattas. I FN:s barnkonvention om barnens rättigheter från 1989, 

och Haagkonventionen från 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella 

adoptioner, beskrivs grundtaken kring adoption (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor, 2013). 

”För att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör barnet 

växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek, och förståelse” 

(Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2013) 

Socialstyrelsen (2013) formulerar i sin adoptionshandbok, att adoption är ett väldigt viktigt 

område för socialt arbete då det handlar om att ge unga individer en ny möjlighet till ett bättre 

liv. För barn och ungdomar som haft en ogynnsam uppväxt kan adoption vara en lösning. Det 

sociala arbetet ska se till att dessa individer får en chans att socialiseras in i det nya samhället 

och därför är det viktigt att det finns stöd för adoptivfamiljen och adoptivpersonen. Kampen 

om ett öppet samhälle för alla är något som det sociala arbetet ständigt måste arbeta för. 

Det varierar stort vilka erfarenheter barnen har med sig när de blir adopterade. Majoriteten av 

de barn som blir internationellt adopterade har i förväg kända särskilda behov på grund av 

exempelvis sjukdomar, funktionshinder eller svår social bakgrund. Vissa barn kan ha 

tillbringat den första tiden i livet med sin biologiska familj, medan andra blivit lämnade vid 

födseln. Trots detta har de flesta adopterade barn tillbringat tid på ett eller flera barnhem och 

ibland hos en fosterfamilj. Detta gör att de flesta adoptivbarn har varit med om flera 

smärtsamma separationer där deras trygghet i tillvaron tagits ifrån dem. Dessa separationer 

kan sätta djupa spår hos adoptivbarnet och bilda problematik under uppväxten (Myndigheten 

för internationella adoptionsfrågor, 2013) 

Två forskare som belyser den problematik som adopterade kan uppleva är Tobias Hübinette 

och Fredrik Lindblad. 

Hübinette är en svensk forskare inom ämnet adoption och har skrivit samt medverkat i 

flertalet studier som rör bland annat adoption, ras och diskriminering. Han förklarar hur de 

senaste åren av kvalitativ forskning visat att många vuxna adopterade mår och klarar sig 

sämre än både den infödda befolkningen och den icke-adopterade invandrarbefolkningen i 

landet. Utlandsadopterade uppvisar en svårare psykosocial problematik, en komplexitet kring 

sin adoption (Hübinette & Tindervall, 2008). 
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Lindblad (2004) beskriver att internationellt adopterade barn upplever och utsätts för samma 

problematik som icke-adopterade barn. Samtidigt ställs adoptivbarnen inför en helt 

annorlunda problematik. Bland annat får utseende och ursprung en annan betydelse för den 

adopterade. Identitetsutvecklingen och utvecklandet av självkänslan kan försvåras eftersom 

adoptivbarn kan utsättas för diskriminering eller rasism på grund av deras kulturella 

bakgrunder och etniska utseende. Tankar och funderingar kring identiteten och de biologiska 

rötterna kan utvecklas i tonåren. Mödosamma känslor som exempelvis att ha blivit lämnad av 

en familj, men samtidigt blivit vald av en annan, kan upplevas som problematisk för den 

adopterade. 

Hübinette och Lindblad är två forskare tar upp relevanta aspekter inom den problematik som 

adopterade kan uppleva. Det är denna adoptionsproblematik jag vill undersöka närmare i min 

studie. 

1.2 Problembakgrund och förförståelse 

Enligt Lindblad (2004) är en del av den presenterade adoptionsforskningen ofta ensidig, 

okritisk och belyser bara en viss problematik utifrån anknytning, etnicitet och identitet kopplat 

till adoption. Hübinette (2008) förklarar att det behövs mer kvalitativ forskning om vuxna 

utlandsadopterade. Därför har jag valt att i min studie undersöka om adoptivpersoner upplever 

problem relaterat till sina liv som adopterade, och i sådana fall undersöka hur dessa problem 

kan se ut. I och med detta objektiva syfte skapas ett bredare omfång kring problematiken och 

undgår att studien blir ensidig och okritisk. Området är relevant för socialt arbete eftersom 

många barn adopteras till Sverige årligen och socialarbetare arbetar med adoption samt finns 

som stöd för adoptivbarnen och adoptivföräldrarna. 

Min egen bakgrund är att jag själv är adopterad till Sverige och uppvuxen här. Detta gör att 

området adoption alltid har varit intressant för mig, och jag har under senare år utvecklat ett 

stort intresse för adoption och de frågor som rör den adopterade individen. I och med min 

bakgrund som adopterad har jag redan egna unika erfarenheter och en speciell insikt inom 

området. Jag är medveten om mina redan ”formade glasögon” men tänker endast använda 

dessa till att hitta relevanta utgångspunkter som denna studie kan dra nytta av. En utav dessa 

utgångspunkter, som uppmärksammas i forskarstudier, är att den problematik adopterade 

ställs inför är komplext och innehåller många olika sammankopplade skikt. 
 

Denna komplexitet upptäckte jag bland annat i mitt tidigare arbete som handlade om adoption 

och tillhörighet. Där studiens resultat fick mig att intressera mig ytterligare i adoptionsfrågor 

som rör den adopterade individen. I studien genomfördes en intervju med en internationellt 

adopterad person, vars syfte var att undersökte intervjupersonens tillhörighetskänsla till 

Sverige och betydelsen av de biologiska rötterna. Intervjun och studien visade sig vara väldigt 

intressant på många sätt. Exempelvis hade intervjupersonen tidigare letat upp sina biologiska 

rötter och funnit sin biologiska familj och detta bäddade för intresseväckande resultat. I 

resultaten identifierades jag-identiteten, familjen, sociala grupper, upplevelsen av trygghet 

och ett positivt bemötande av andra som viktiga faktorer för en ökad tillhörighetskänsla. En 

intressant upptäckt var att identitets- och tillhörighetssökandet påverkade varandra samt att 

dessa två kopplades samman med tankarna om de biologiska rötterna. De biologiska rötterna 

visade sig vara av stark betydelse för adoptivpersonen. Där ovetskapen om de biologiska 

rötterna gav upphov till en känsla av ambivalens i identiteten som i sin tur minskade 

tillhörighetskänslan. När intervjupersonen reste tillbaka till ursprungslandet och upptäckte 

sina biologiska rötter stärktes dennes identitet och tillhörighetskänsla, vilket i sin tur gjorde att 

ambivalensen avtog. På detta sätt upptäcktes de biologika rötterna och intervjupersonen 
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upplevde ett möjligt avslut i den aspekten. Intervjupersonens identitet och tillhörighetskänsla 

stärktes till adoptivlandet. 

Mitt tidigare arbete om adoption och tillhörighet samt dess resultat har tillsammans med 

ytterligare fakta format idén till denna studie. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om adoptivpersoner upplever problem relaterat till sina liv 

som adopterade, och i sådana fall undersöka hur dessa problem kan se ut. 

 Finns det upplevda problem bland adoptivpersoner? 

 Hur ser den eventuella problematiken ut? 

1.4 Avgränsningar/Definitioner 

Studien fokuseras kring internationell adoption. Det vill säga personer vars bakgrund är att de 

blivit adopterade till Sverige ifrån ett annat land. Detta eftersom det behövs mer forskning 

kring vuxna utlandsadopterade (Hübinette & Tindervall, 2008). 

1.5 Redovisning av sökmotorer, sökord mm. 

Fakta har sökts och hittas på universitetets bibliotek och via databasen SocINDEX som 

innehåller vetenskapliga artiklar, där sökorden adoption, belonging och identity har använts. 

Genom sökträffarna orienterades böcker och artiklar fram som sedan använts i studien. 

2. Metod 
Här förklarars valet av kvalitativ metod för studien, urvalet, tillvägagångssätt, studiens 

tillförlitlighet samt etiska reflektioner. Studiens metod bygger på kvalitativa intervjuer med 

tre adoptivpersoner varav två av dessa gjordes med det internetbaserade 

kommunikationsprogrammet Skype. Intervjumaterialet har analysertas med metoden tematisk 

innehållsanalys och de framtagna temana har analyserats ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv samt med begreppet stigma. 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att skapa en djupare förståelse kring problematiken, och på så vis kunna tillföra en 

bredare bild till området adoptionsforskning som rör den adopterade individen, valdes fakta 

som speglar problematiken på ett objektivt och mångsidigt sätt. Via mina sökord hittades 

relevanta böcker som tog upp den del min forskning undersöker. Dessa böcker var, Adoption 

med förhinder (Hübinette & Tigervall, 2008), Belonging in an Adopted world (Yngvesson, 

2010) och Adoption (Lindblad, 2004). 

I datainsamlingsmetoden användes kvalitativa intervjuer som enligt Bryman (2011) är en 

ansenlig metod för att få en djupare förståelse av fenomenet. Väl i intervjuerna verkade jag 

ifrån en induktiv ansats, det vill säga gå in förutsättningslöst för att låta intervjupersonen 

berätta för mig om sina upplevelser utan att påverka med mina erfarenheter och de fakta som 

lästs in. Nästa steg är att sammanväva alla delarna till ett resultat av livsberättelser, fakta och 

teori. Tillämpningen av semistrukturerade frågor, där jag formulerat en lista över specifika 

teman som behandlats under intervjuerna, gör att intervjupersonerna öppet kan formulera sina 

svar. Denna intervjuprocess är flexibel (Bryman, 2011). 
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Vid analyseringen av det insamlande materialet användes metoden tematisk innehållsanalys. 

Tematisk innehållsanalys innebär att man läser den transkriberade texten upprepade gånger 

för att sedan plocka ut återkommande teman (Bryman, 2011). Jag började med att läsa igenom 

de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att få en översikt över mitt material, detta 

för att kunna identifiera likheter i materialet. Vid sammansättningen av intervjupersonernas 

kommentarer började olika teman byggas upp. Utifrån de teman som byggts upp analyserades 

texten tillsammans med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. De teman som 

uppmärksammats och analyserats i den transkriberade texten är: bakgrund, familj, identitet, 

tankar och funderingar och biologiska rötter. 

2.2 Urval 

I studien används ett snöbollsurval, eftersom metoden anses vara användbar för kontaktandet 

av möjliga intervjupersoner. Urvalet karaktäriseras av att kontakt tas med ett mindre antal 

personer eller en person som är relevant för studiens tema. De eller den valda används sedan 

för att få kontakt med ytterligare personer (Bryman, 2011). Vid sökandet av intervjupersoner 

till intervjuerna satte jag en åldersgräns på minst 20 år, detta eftersom jag anser att man vid 

denna ålder har reflekterat över sin adoption och sin bakgrund. I och med detta tror jag att de 

kan distansera sig och berätta om sin livshistoria på ett behagligare sätt. Intervjupersonerna är 

vuxna och har således lång erfarenhet av att vara adopterad. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vid ett tidigt skede av studien kontaktades adoptionsorganisationen Barnens Vänner. Tyvärr 

kunde de inte bistå med möjliga intervjupersoner eftersom de hade mycket att göra för 

tillfället. De tipsade om sina facebook-sidor för adopterade och uppmanade mig att skriva ett 

inlägg om förfrågan angående sökandet av intervjupersoner till min studie. Jag formulerade 

ett intresseinlägg med studiens syfte, vilka adoptivpersoner som söktes (internationellt 

adopterade, minst 20 år) samt en kort bakgrund om mig som studiens författare.  Jag såg helst 

att adoptivpersonerna befann sig i området kring Luleå eller Piteå. Detta eftersom jag befunnit 

mig i det området när uppsatsen skrivits. 

Många adopterade var intresserad av att delta, dock verkade få av dem befinna sig uppe i 

Norrbotten. Lyckligtvis kontaktades jag av en intresserad adoptivperson som bodde i Umeå. 

Adoptivpersonen fick ta del av intervjumaterialet för att kunna förbereda sig, och efter det 

bestämdes datum, tid och plats för intervjun. Intervjun genomfördes på adoptivpersonens 

arbete i ett konferensrum. Detta var en mycket bra miljö där vi kunde genomföra intervjun 

helt utan störningsmoment. Några dagar senare kontaktades jag av två intresserade 

adoptivpersoner som kunde tänka sig att genomföra en intervju via det internetbaserade 

kommunikationsprogrammet Skype. Efter min handledares godkännande genomfördes de två 

intervjuerna via Skype. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades. Intervjuernas 

längd varade mellan ca 35-90 minuter. 

Insamlandet av fakta och information utfördes parallellt med sökandet efter intervjupersoner. 

Sökandet gick via universitetets bibliotek och där fann jag relevanta artiklar och böcker. Via 

mina sökord på databasen SocINDEX hittades relevanta böcker till min forskning. Sedan 

utformades en intervjuguide som innehöll fem teman: bakgrund, familj, identitet, tankar och 

funderingar och biologiska rötter. Dessa teman innehöll 26 frågeställningar relaterade till 

studiens syfte och frågeställningar. Vid vissa svar formulerades följdfrågor som ställs utanför 

intervjuguiden. Tema ett handlar om intervjupersonens bakgrund och adoption. Tema två 

behandlar intervjupersonens relation till familjen, familjens roll genom uppväxten samt 

öppenheten kring adoptionen. Tema tre berör begreppet identitet och frågor kring 
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intervjupersonens identitetsutveckling och om intervjupersonen känt sig annorlunda eller 

blivit behandlad annorlunda för att denne är adopterad. Tema fyra berör tankar och 

funderingar om sitt ursprung och om eller hur dessa har påverkat individen. Tema fem tar upp 

de biologiska rötterna, om denne har tagit upp kontakten med sitt ursprung eller inte samt om 

det intresset finns, och hur detta har påverkat den emotionella bindningen till samhället. 

2.4 Tillförlitlighet 

Begreppen validitet och reliabilitet används vid kvalitetssäkring av forskning. Validitet 

innebär att man verkligen har mätt det man avsett att mäta och reliabilitet är tillförlitligheten i 

mätningen. Att resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar. Oftast används dessa 

termer vid kvantitativ forskning då dessa berör siffor och mätningar (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman (2011) är det mera problematiskt att inom kvalitativ forskning skatta tillförlitligheten. 

Detta eftersom den kvalitativa forskningen utgörs till stor del av intervjuer. Kvalitativt 

inriktade forskare använder sig istället av andra termer än reliabilitet och validitet för att 

säkerställa kvaliteten i sin forskning. Dessa termer är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

möjlighet att styrka och konfirmera. 

För att skapa trovärdighet har studien handletts av en universitetslektor vid Umeå universitet 

och således har studien utformats efter de regelverk som finns. Avsikten är att skicka den 

färdiga studien till intervjudeltagarna. Intervjupersonerna fick även ta del av sitt egna 

intervjumaterial och godkänna att de framställs rätt innan studien färdigställdes. Jag är 

medveten om att överförbarheten i min studie är begränsad, detta eftersom tre intervjuer är för 

få för att kunna generalisera resultatet till alla adoptivpersoner. Dock kan forskningens 

resultat uppkomma eller påvisas i annan adoptionsforskning av likartade eller motsvarande 

karaktär. Samtidigt syftar inte studien till att generalisera resultatet, utan studien görs för att 

kunna ge en djupare förståelse kring problematiken, och på så vis tillföra en bredare bild till 

adoptionsforskningen som rör den adopterade individen. Min forskning har till viss del god 

pålitlighet eftersom alla moment i forskningsprocessen är noggrant redovisat. Men eftersom 

studien endast har tre intervjupersoner, där alla deltagande är kvinnor, är inte alla grupper 

representerade. Under hela studiens process har ett kritiskt fårhållningssätt till innehållet 

använts för att på så vis undgå egna värderingar. Jag är medveten om mina erfarenheter inom 

området och mina således ”formade glasögon”. Tanken är att nu ta av mig dessa och skapa en 

ny bild av hur det är att vara adopterad, detta för att distansera mig som författare från studien. 

Erfarenheter ska hjälpa författaren, inte leda honom. Jag har aktivt försökt skapa 

förutsättningar för att få en så objektiv grund som möjligt att stå på innan genomförandet av 

intervjuerna. 

2.5 Forskningsetiska reflektioner 

Vid en undersökning är det viktigt att visa hänsyn till respondenternas identitet och integritet. 

Därför har det utformats krav som ska skydda deltagarna. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De deltagande personerna har 

medgett samtyckte till medverkan i studien. För att undvika missförstånd eller oklarheter har 

intervjupersonerna informerats om studiens syfte och hur den ska genomföras. Sedan 

förklarades frivilligheten av att delta i studien och att de uppgifter som samlas in endast 

kommer att användas i denna studie. De uppgifter som tas in om intervjupersonerna kommer 

behandlas med alla största möjliga konfidentialitet. Obehöriga skall inte på något sätt kunna 

komma över personuppgifter eller information så att enstaka personer kan identifieras. De 

intervjuade har fått ta del av arbetet och läst samt godkänt deras respektive intervjumaterial så 

att de inte kan igenkännas utifrån vad som skrivs i studien (Bryman, 2011). Jag är även 

medveten om att adoption kan vara ett känsligt ämne för intervjupersonerna, detta eftersom 
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intervjun berör en betydelsefull del av vad som har format intervjupersonernas liv. Med detta i 

åtanke har jag varit lyhörd inför intervjupersonernas berättelser och visat stor respekt och 

förståelse för intervjupersonerna samt för vad som framkommit i intervjuerna. När det gäller 

intervjuerna via det internetbaserade kommunikationsprogrammet Skype, är jag medveten om 

att det finns för och nackdelar med att genomföra en icke-fysisk intervju genom ett medium. 

Fördelarna är att det geografiska problemet försvinner och via en videokonversation blir det 

nästintill en fysisk intervju, bortsett från min fysiska närvaro. Nackdelarna är att jag inte är 

där fysiskt, vilket kan påverka intervjupersonen och göra att jag missar vissa uttryck. 

Samtidigt kan detta vara till en fördel då det kan upplevas som mer avslappnat för 

intervjupersonen att intervjuaren inte är närvarande rent fysiskt. Alla intervjuer genomfördes 

utan märkbara problem. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Stigmateorin 

De teoretiska perspektiv som används är stigma och symbolisk interaktionism. Stigmateorin, 

skriven av Erving Goffman (2011) förklarar hur individer som fysiskt, psykiskt, socialt eller 

på annat sätt avviker sig från det ”normala”, kan få en undantagsstämpel av samhället och 

människorna i omgivningen. Boken beskriver hur dessa människor kan bemötas av samhällets 

stereotypa krav och förväntningar samt utanförskapet. Den tar upp begreppet misskrediterade 

egenskaper som beskrivs utifrån tre skilda typer av stigma. Den första typen är kroppsliga 

missbildningar av något slag. Den andra är fläckar på den personliga karaktären, till exempel 

ett brottsligt förflutet. Det tredje är stambetingande egenskaper som ras, nation och religion, 

det vill säga stigman som kan förmedlas från generation till generation. Teorierna om stigma 

är relevant för min forskning eftersom detta kan få oss att lättare förstå vad adoptivpersoner 

genomgår, samt förstå upplevd stigmatisering och utanförskap. 

3.2 Kritik mot begreppet stigma 

Den kritik som framförts mot begreppet stigma, är att begreppet anses vara komplext och 

används ofta på olika sätt, exempelvis beroende på vilken typ av stigma som avses. Det har 

uppmärksammats att forskingen kring stigma har utgjorts av personer som själva inte tillhört 

någon stigmatiserad grupp, där de således haft en alltför stark teoretisk utgångspunkt. Detta 

har inneburit att de bland annat missat ta hänsyn till de faktiska erfarenheter och upplevelser 

stigmatiserade personer har. Begreppet stigma fokuserar mer på den stigmatiserade individen 

än på den sociala struktur som orsakar stigmat och de begränsningar som den stigmatiserade 

upplever. Fokus i forskningssammanhang borde istället ligga på de strukturer och processer 

som skapar stigmat (Link & Phelan, 2001). 

3.3 Symbolisk interaktionism 

Teorin symbolisk interaktionism illustrerad av George Herbert Mead (1976), förklarar 

vardagen som ständigt föränderlig. Den beskriver hur de mänskliga sociala rollerna övergår 

till identiteter, och hur vi människor förstår varandra med inlärda symboler i vårt tal och 

kroppsspråk. Jag anser teorin symbolisk interaktionism relevant och använder mig av 

begreppen signifikanta andra och generaliserande andre. Det första begreppet förklarar hur 

de människor som finns i omgivningen under den relativt tidiga inlärnings- eller 

socialisationsperioden hos barnet blir signifikanta andra. Det är dessa människor som barnet 

bryr sig om och som barnet lyssnar till. Oftast är dessa personer mamman och pappan, något 

syskon eller någon annan i barnets närhet. De har mycket stor betydelse för uppbyggandet av 
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barnets jag och dess föreställningsvärd (Trost & Levin, 2010). Jaget består av två delar, ”Me” 

och ”I”. Med ”Me” menar man den samlade livserfarenhet vi har i minnet, både det medvetna 

och omedvetna. Den är kopplad till omgivningens bild av en själv. Med ”I” avser den 

spontana, handlande jaget som styrs och bromsas av ”Me” (Mead, 1976). Begreppet 

generaliserade andre handlar om de samhälleliga normer, värderingar och regler som är 

integrerade i människans självuppfattning, det vill säga jaget. Den generaliserade andre spelar 

en viktig roll i skapandet av individens självbild och hur individen kommer att se på andra 

människor i sin omgivning. Begreppen signifikanta andra och generaliserande andre är 

relevant för min forskning eftersom den undersöker hur adoptivpersoner känner inför sin 

identitet och betydelsen av nära viktiga personer samt samhällets påverkan. 

3.4 Kritik mot symbolisk interaktionism 

Kritiken som riktas mot teorin om symbolisk interaktionism, är att den bortser från de frågor 

som rör makt och sociala strukturer samt hur dessa begränsar möjligheterna för människors 

handlingar. De som ställer sig kritiska mot teorin menar att dess synsätt och innehåll ägnar sig 

alltför mycket åt kunskaper i det vardagliga sociala samspelet mellan människor, istället för 

att se till de olika övergripande sociala strukturer (Giddens, 2007). 

4. Tidigare forskning 

4.1 Familjen och de biologiska rötterna 

I en studie (Reinoso, Juffer & Tieman, 2013) förklaras innebörden och de förutsättningar som 

internationellt adopterade barn ställs inför. Adopterade barn har oftast en annan kulturell och 

etnisk bakgrund och således ett annat utseende jämfört med sina adoptivföräldrar. När dessa 

barn sedan kommer upp i tonåren, utvecklar de en komplexitet kring sin adoption och 

identitet. Bland annat börjar de förstå att samtidigt som de ”funnit” en ny familj i 

adoptivfamiljen, har de förlorat en annan, den biologiska familjen. Vissa kan uppleva en 

känsla av förlust, där de mist deras biologiska kultur och familj. Denna problematik som 

adoptivbarnen upplever kan även vara svårt för adoptivföräldrarna att handskas med. De kan 

uppleva en ökad stress inför unika uppgifter, så som att berätta om sina adopterade barn om 

deras adoption och bakgrund. I studien belys familjens öppenhet kring barnens adoption som 

viktig. Familj, släkt och nära vänner anses viktiga för barnet, detta eftersom om behovet finns, 

ska barnet ha någon att prata med om sin adoption. Yngvesson (2010) beskriver att den 

internationella adoptionen ofta skapar en längtan efter ”det äkta” som motiverar personer att 

söka efter sina biologiska rötter och återvända till födelselandet och föräldrarna. De 

adoptivpersoner som har återvänt kan känna ett avslut men en motsatt effekt kan även infinna 

sig, till exempel att frågorna blir fler. Yngvesson menar att de frågor som adopterade har om 

sina biologiska rötter kan ge upphov till fler frågor och således kan deras identitetsgrund bli 

instabil.  

4.2 Identitet, utanförskap och diskriminering 

Lindblad (2004) undersöker de väsentliga delarna som formar adoptivbarnets framtid i den 

nya omgivningen, där adoptivbarnets familj spelar en viktig roll eftersom barnets identitet 

formas i samspel med omgivningen. En omsorgsfull familj gör att barnet känner trygghet och 

kan utvecklas till en trygg individ. Mycket av adoptivbarnets förutsättningar kring 

identitetsutvecklingen handlar om acceptans av andra och av sig själv för sina olikheter. 

Olikheter som bland annat rör adoptivfamiljen när det gäller utseende, personlighetsdrag och 

uppväxt men även olikheter till resten av samhället. Deras adoptionsbakgrund kan göra att 
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individen utsättas för rasism och diskriminering i vardagen och i samhället. Denna utsatthet 

kan göra att identitetsutvecklingen för internationellt adopterade barn försvåras. 

Hübinette & Tindervall (2008) har gjort kvalitativa intervjuer med 8 adoptivföräldrar och 20 

vuxna utlandsadopterade i Sverige, där studien tar upp problematiken med utanförskapet som 

adopterade upplever. Resultaten visar att det finns en påtaglig rädsla att som adopterad bli 

betraktad som ”invandrare” istället för ”svensk”, och en del av individerna känner att de 

varken tillhör det ena eller det andra utan lever i ett utanförskap. Författarna upptäcker att 

mycket av detta utanförskap finns i den etniska skillnaden hos adoptivpersonerna och 

lokalbefolkningen. De adopterade försöker integrera sig i samhället men möter motstånd som 

exempelvis rasism, stämpling och diskriminering. Vissa individer har utvecklat 

förhållningssätt och ”överlevnadsstrategier” för att kunna handskas med detta. 

Lind (2012) har skrivit en artikel som ytterligare skildrar problematiken om etnicitet och 

internationell adoption i Sverige. I artikeln undersöks och ifrågasätts internationellt 

adopterades möjligheter att identifiera sig som svenskar, där hon belyser problematiken att 

adopterade har svårt att passa in i kriterierna för ”svenskhet”. Dessa kriterier, som har 

uppmärksammats i tidigare forskning, berör svensk födelse, medborgarskap, kultur, språk, 

uppförande och utseende. Vidare skriver hon att internationellt adopterade oftast misslyckas 

att uppfylla dessa kriterier på grund av sin adoptionsbakgrund. Hon skriver att det i Sverige 

finns utrymme för utländsk kultur, men att alla kulturer inte värderas lika, vilket medför till ett 

annorlunda resonemang kring utlandsfödda personer eller personer med utlandsfödda 

föräldrar. En distinktion mellan kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” gör att ordet 

”invandrare” ofta är negativt betingat i publika sammanhang.  Kategorin ”invandrare” blir den 

negativa motsvarigheten till kategorin ”svenskar”. Dessutom ser samhället annorlunda på 

adoptivpersoner på grund av deras bakgrund och etniska utseende, vilket gör att internationellt 

adopterades svenskhet ständigt utmanas av bland annat diskriminering och rasism. Även när 

adopterade känner sig som svenskar, upptäcker de snart att de inte ses som svenskar. Denna 

problematik kan göra att adoptivpersonen väljer att anamma sin hemlandskultur till den grad 

att detta blir individens identitet och tillslut kan personen välja att flytta tillbaka till 

ursprungslandet.  

4.3 Ålder 

Feast, Howie & Shemmings (2001) artikel berör området adoption och ålder och deras studie 

handlar om att åldern är en faktor som kan påverka den adopterades liv i framtiden. De har 

gjort en surveyundersökning som undersöker personer som blivit adopterade vid en högre 

respektive lägre ålder. De fann att deras förutsättningar i det kommande livet skiljer sig. Man 

finner att de som blivit adopterade vid en högre ålder än två år har större risk att känna sig 

annorlunda gentemot sin adoptivfamilj när de växter upp. Äldre adoptivpersoner kan ha 

svårare att socialiseras in i det nya samhället jämfört med de som blivit adopterade vid en 

ålder under två år. Studien uppmärksammar även familj och tillhörighet, där några av de 

adopterade upplevde att de inte tillhörde sin adoptivfamilj och vissa kände att de inte fick 

kärlek från sin familj. 

4.4 En positiv aspekt av adoption 

Socialstyrelsen (2013) beskriver i sin adoptionshandbok att det idag finns en hel del forskning 

som beskriver adoption som generellt sett inte en riskfaktor, utan som en skyddsfaktor för de 

barn som blir adopterade. Forskingen som presenteras har två huvudslutsatser om 

internationellt adopterade i Sverige. Det beskrivs att den stora majoriteten av internationellt 

adopterade barn utvecklas väl, samtidigt finns det bland dessa barn ett mindre antal med en 
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allvarlig problematik. Detta gör att de som grupp är överrepresenterade inom några områden 

av ogynnsam utveckling, med ovanliga men allvarliga svårigheter i tonåren eller ung vuxen 

ålder. Barn som adopteras före sex månaders ålder knyter vanligtvis an till sina 

adoptivföräldrar som barn i allmänhet. Decker, & Omori (2009) har gjort en longitudinell 

studie på 28 adoptivpersoner vars syfte var att undersöka om deras ålder vid adoptionen 

spelade en betydande roll för hur adoptivpersonen skulle ”lyckas” och utvecklas senare i livet. 

Adoptivpersonernas ankomstålder varierade mellan 0-6 år och högre samt vid de slutliga 

mätningarna var adoptivpersonerna vuxna, vid 30 års ålder. Studiens resultat visade att de inte 

fanns något signifikant samband mellan adoptionsålder och en missgynnande utveckling i 

vuxenlivet av exempelvis depressioner, relationer eller likartad problematik. Dock fanns det 

en korrelation mellan de barn som adopteras vid en högre ålder och svårigheter inom skolan 

och akademisk utbildning. 

5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas berättelser, och upplägget är hämtat ur 

intervjuguiden och följer dess teman. Jag kommer att återberätta deras historia och använda 

direkta citat skrivet i kursivt från intervjumaterialet. Jag har valt att presentera det mest 

relevanta och centrala i intervjuerna, detta för att få relevans för uppsatsens syfte och 

anknytning till frågeställningarna. Intervjupersonerna har fått fingerade namn och inga namn 

på städer ges, detta för att inte röja intervjupersonernas anonymitet. Inledningsvis ges en kort 

presentation av intervjupersonerna. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Marika, 41-årig kvinna. Adopterades till Sverige vid 14 månaders ålder ifrån Sydkorea. 

Nora, 37-årig kvinna. Adopterad ifrån Sydkorea till Sverige vid 2 års ålder. 

Allis, 28-årig kvinna. Adopterades vid 4 månaders ålder ifrån Indien. 

5.2 Marika 

5.2.1 Bakgrund 

Marika är en 41-årig kvinna som bor tillsammans med sina två barn och sin man. Marika 

adopterades ifrån Sydkorea och kom till Sverige vid 14 månades ålder. Hon växte upp i en 

mindre by i Norrlands inland. Hennes adoptivfamilj består av mamma, pappa och hennes 

adoptivsyster som kommer ifrån Indien. Marika var det första adoptivbarnet att komma till 

byn och hon var det enda adoptivbarnet i åtta år fram tills hennes adoptivsyster kom. Hon 

berättar att detta har inneburit både positiva och negativa saker. Marika upplever sin uppväxt 

som tämligen problematisk och den lilla byn hon växt upp i som ett inskränkt samhälle. 

”Det är många som tyckt att jag sett annorlunda ut och många har velat komma fram och 

känna på mitt hår som inte ser ut som svenskt fluffigt hår till exempel. I denna lilla by som var 

ett bondesamhälle så det fanns mycket fördomar och dold rasism. Vissa accepterade mig som 

jag var, så det fanns både och.” 

Marika påpekar tidigt att hon att aldrig fick prata med sina föräldrar om sin adoption, utan 

möttes av tystnad och ilska av sina föräldrar när det kom till det ämnet. Detta gjorde att hon 

slutade att ta upp det.  
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”Jag aldrig fick prata med mina föräldrar om att jag var adopterad, det var tabu. Så fort jag 

sa någoting om mitt hemland Korea, så sa dom att: jaha då tycker du inte om oss, då vill du 

inte vara här, då vill du hellre vara där borta… så det var ett ämne som jag någon gång 

försökte ta upp men sedan lärde jag mig att det är ingenting som jag ska försöka prata om.” 

Marika berättar att hon egentligen inte fått veta så mycket om sin bakgrund eller anledningen 

till hennes adoption. Det hon vet är att hon är ett hittebarn som blev hittad på gatan och därför 

finns varken ålder, namn eller någonting annat. Hon vet bara i vilken stad hon blev hittad i. 

Marika tilläts inte göra efterforskningar eller vara intresserad av Korea. Hon upplever detta 

som negativt. 

”Det känns lite tråkigt. Man har som tagit bort en liten del av mig. Även om jag känner mig 

ganska svensk och kanske tänker på ett europeiskt sätt, så känns det ändå som att en viss del 

av mig har som förnekas mig på något sätt. Och jag har väl kanske börjat titta på det mera 

nu.” 

5.2.2 Familj 

Marika beskriver sin dåvarande relation till sina adoptivföräldrar som väldigt kontrollerande. 

Hon beskriver dem som relativt gammaldags och strikta. De ville ha mycket kontroll. Hon 

berättar att adoptivföräldrarna tyckte att det var bra om hon inte gjorde så mycket väsen av 

sig, och detta anpassade Marika sig efter. Hennes sätt att uttrycka sina åsikter och känslor blev 

begränsade. Adoptivföräldrarna talade mer eller mindre om vad hon skulle tänka och tycka, 

vilket gjorde att deras åsikter blev hennes åsikter. Hon tillägger att det ställdes mycket krav 

hemifrån bland annat på hennes skolgång, där hon skulle vara bäst i klassen och ha alla rätt på 

proven. Dessa krav har satt sina spår hos Marika och förföljt henne upp i vuxen ålder. Den 

dåvarande situationen med sina adoptivföräldrar har fått betydande konsekvenser för deras 

relation. 

”Jag fick inte ha vilka åsikter jag ville utan det var deras åsikter som de implementerade i 

mig… det ställdes väldigt mycket orimliga krav på mig som jag ser på det idag. Någon gång 

för 4-5 år sedan, då kände jag att jag måste få ta ett steg tillbaka och få tänka på mig själv. 

Vad mår jag bra av och inte vara alla till lags utan göra det som jag får energi av och vill. 

Och då bröt jag med mina adoptivföräldrar och jag har inte idag kommit till den punkten att 

jag känner att jag behöver den kontakten. Jag kanske gör det såsmåningom, men det får vi 

se.” 

Marika berättar att öppenheten kring hennes adoption alltid har varit väldigt begränsad, 

nästintill obefintlig. Hon har alltid bemöts av tystnad när hon försökt prata om sin adoption 

med sina adoptivföräldrar. Marika har i vuxen ålder försökt analysera detta i efterhand. Hon 

tror situationen dem emellan berodde på en osäkerhet ifrån adoptivföräldrarna. Att de befann 

sig i en ny situation med ett barn och att de inte visste hur de skulle hantera den situationen. 

Att de kände sig osäkra på vad Marika egentligen tyckte och kände. Om hon tyckte om dem 

överhuvudtaget. Marika tillägger att hon som barn trodde att det hon upplevde var normalt.  

Marika berättar om sin morfar som tog hand om henne under stora delar av uppväxten. Han 

bodde hemma hos familjen i perioder när hennes adoptivföräldrar arbetade, detta för att 

Marika inte skulle behöva vara ensam hemma. Marika beskriver att han betytt väldigt mycket 

för henne. Tyvärr gick han bort när Marika var i tonåren. 

”Jag hade en morfar som tog hand om mig... han betydde väldigt mycket för mig. Han gick 

bort sen när jag var i de yngre tonåren, när jag var 13-14 år… det var tråkigt förstås. Han 
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var under uppväxten en klippa i mitt liv. Det var han jag kunde prata med och han såg till att 

jag hade det bra.” 

5.2.3 Identitet 

Marika skildrar en uppväxt där hon inte haft möjligheten att utveckla någon egen identitet 

överhuvudtaget. Hon berättar att hennes adoptivföräldrar var väldigt hårda och hade väldigt 

starka åsikter om vad hon själv fick tycka och tänka, vilket gjorde att Marika försökte vara 

som de behagade och även tycka som de ville. Hon förklarar att hon bara ”flöt med” och hon 

tror att detta grundade sig i en rädsla av att adoptivföräldrarna inte skulle tycka om henne eller 

vilja ha kvar henne. 

” … Det var väl av rädsla tror jag, att dom inte skulle tycka om mig eller inte vilja ha mig 

här… min identitet utvecklades aldrig när jag var ung egentligen… den började utvecklas mer 

och mer när jag själv fick barn... då får man som helt andra tankegångar just det här med 

bakgrund, det genetiska, det här att man har ett blodsband.” 

Hon tror att hennes sena identitetsutveckling berodde på många olika saker, bland annat på 

hennes egen osäkerhet. Osäkerheten om hon var omtyckt samt om hon fick ha en åsikt och 

fortfarande vara omtyckt. Hon beskriver ett utanförskap som grundar sig i att vara annorlunda. 

Hon berättar att de var tre tjejer i klassen, där hon ansågs vara annorlunda, och fick således 

inte vara med och leka med de andra tjejerna. Detta har gjort att Marika alltid haft svårt att 

säga nej och alltid varit orolig att inte få vara med, vilket gjorde att hon försökte anpassa sig 

och istället göra det som hon trodde andra ville att hon skulle göra.  

”Och där tror jag mycket av min identitet försvann just av rädslan av att inte få vara omtyckt 

eller få vara med… mina föräldrar sa ju när jag var liten och när jag var besvärlig, att de 

skulle skicka tillbaka mig till Korea om jag inte var snäll. Och var ju ett hot som jag inte 

visste om de skulle genomföra, så jag blev ju snäll och foglig.” 

Vidare berättar Marika att utanförskapet har påverkat henne i den mån att hon bland annat fått 

påtvingande intressen. Hon beskriver perioder i livet där det varit jobbigt att växa upp och 

inse att hon var annorlunda och inte känna sig som alla andra. Marika tillägger att hon idag 

dock inte idag känner sig annorlunda för att hon är adopterad. Däremot har Marika under sin 

uppväxt upplevt att hon behandlats annorlunda på grund av att hon är adopterad. Hon berättar 

att det funnits positiva och negativa sätt.  Hon berättar om en lärare i mellanstadiet som var 

barnlös och funderade på att adoptera. Marika tror att han behandlade henne extra positivt 

därför att hon var adopterad och han försökte prata med henne om adoption. Men Marika har 

även blivit negativt särbehandlad på grund av sin bakgrund som adopterad. Hon berättar om 

en situation med en lärare och dennes åsikter om utländska barn. 

”... Sedan har jag också mött negativ särbehandling för att jag varit adopterad. Bland annat i 

gymnasiet då hade jag en lärare som sa att: visst är det bra att vi ska hjälpa barn från andra 

länder som har det svårt med vi behöver ju inte släpa hit dom.” 

Marika fortsätter att berätta hon själv inte tänker på att hon har ett annorlunda utseende, 

förutom när hon själv ser sig i spegeln. Väl ute på stan känner hon sig som en i mängden, 

dock tror hon att andra människor tänker på att hon ser annorlunda ut. Hon berättar att vissa 

tror, på grund av hennes asiatiska utseende, att hon är en så kallad ”importerad fru”. 

”Däremot tror jag kanske att andra tänker på det… i vissa lägen vet jag också att vissa tror 

att jag är en ”importerad fru”… det känns väldigt kränkande faktiskt.” 
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Marika berättar att hon känner mest tillhörighetskänsla till Sverige (70 %) än Sydkorea (30 

%). Samtidigt säger hon att om hon haft möjligheten att resa tillbaka till Sydkorea kan 

eventuellt procentsatsen ändras. Marika beskriver möjligheten att kunna smälta in mer i sitt 

ursprungsland, samtidigt är hon medveten om att en viss problematik kan uppstå. Men hon 

funderar på att resa tillbaka någon gång i framtiden. 

”Skulle jag få göra det så kanske jag skulle känna att jag skulle smälta in mer… eller att jag 

känner mig totalt främmande i kulturen och inte alls förstår de sociala koderna och känna 

mig obekväm i situationen.” 

Idag försöker Marika aktivt arbeta med sin identitet och vara mer lyhörd för vad hon själv vill 

och mår bra av. Detta tar tid att lära sig, men hon upplever sig ha kommit närmare den person 

hon tror att hon är idag. 

5.2.4 Tankar och funderingar 

Marika berättar att hon i vuxen ålder har funderat mycket kring sina biologiska rötter. Hon 

tror även att hon gjort det när hon var liten, men att hennes adoptivföräldrar snabbt tog bort 

intresset. Hon säger att hennes egna barn fick henne att fundera mer på sina egna biologiska 

rötter samt att tankarna tog fart när hon beställde sina adoptionspapper ifrån riksarkivet. 

”Jag har också beställt ifrån riksarkivet mina adoptionspapper och när man läser det så 

givetvis börjar man fundera. Vilka var mina föräldrar, varför kunde de inte behålla mig, hur 

såg deras situation ut, har jag några syskon?” 

Hon nämner att tankarna även handlar om hur det skulle vara att befinna sig i ursprungslandet 

och känna kulturen, se byggnaderna och äta maten. 

Marika berättar att dessa tankar känns intressanta och positiva, men samtidigt frustrerande. 

Hon beskriver att hon är glad över att ha funnit ett nytt fritidsintresse i Korea. I nuläget läser 

hon mycket böcker om Korea och tittar mycket på bilder. Marika försöker även köpa saker 

som härrör ifrån Korea. Samtidigt uttrycker hon en frustration över att det finns så mycket 

mer som hon vill veta men att det inte går. Jag frågar Marika om hon tror att det varit 

annorlunda om hon givits utrymme för dessa tankar i sin uppväxt. Hon är positiv till detta.  

”Ja det tror jag. Då hade jag kanske kunnat forma min personlighet mer om jag hade fått 

känna att det var tillåtet att känna mig lite annorlunda, att känna någonting speciellt för 

hemlandet och så.” 

Marika förklarar att hon gått hos en psykolog i perioder, där fokus har legat på att bearbeta sin 

uppväxt och hur den har format henne. Hon tillägger att hon är medveten om att hennes 

adoption är en del av uppväxten. Jag frågar om hon någon gång känt ett behov att behöva 

prata om sin adoption som liten. Marika beskriver att hon var för rädd för att känna efter, men 

samtidigt kände hon sig ensam i vissa perioder. Dock hade hon svårt att förstå om det var på 

grund av hennes uppfostran eller hennes bakgrund som adopterad. Hon beskriver de 

perioderna som väldigt ensamma och tomma. Den dåvarande situationen fick henne att känna 

sig liten och ynklig. Hon berättar att hon tillbringat väldigt mycket tid under köksbordet i 

hemmet.  

”Det kändes ganska ensamt och tomt på något sätt… just känslan av att jag inte riktigt kunde 

göra någonting av situationen… och det har väl varit så under uppväxten att jag vart ganska 

liten och tyst och rädd. Jag har varit rädd igenom hela livet känns det som. Min trygga 
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tillvaro i hemmet var under köksbordet, där tillbringade jag väldigt mycket tid när jag växte 

upp… jag satt under köksbordet och läste… det var kanske min borg just då.” 

5.2.5 Biologiska rötter 

Marika har idag inte någon kontakt med sina biologiska rötter, detta eftersom hon inte haft 

möjligheten att söka upp dem. Men med en återresa till sitt hemland uttrycker Marika bland 

annat en längtan att se ut och känna sig som alla andra. 

”Jag vill nog uppleva det här med kulturen, miljön, maten och människorna… det här att få 

se ut som alla andra en liten stund och se hur det känns.” 

Marika säger att det är lite skrämmande att inte vet vart hon hade kunnat vara om hon inte 

kommit till Sverige, att hon haft helt andra förutsättningar. Avslutningsvis ber jag Marika 

berätta hur hon ser på sitt liv idag. Här avslutas intervjun med Marikas berättande ord: 

”Det är väl ganska bra egentligen. Jag har ett ganska trivsamt jobb, jag har två barn som är 

väldigt roliga… det är intressant att få vara med och uppfostra två fria viljor och jag har 

försökt att inte upprepa de misstag som jag har fått gå igenom som barn. Jag har önskat att 

de ska ha egna åsikter, att de ska få tycka, tänka och framförallt känna det dom vill… men det 

är väl den här lilla biten, den där lilla svarta fläcken som man inte vet någonting om som 

hade varit roligt att få utforska lite mera... och det har jag tänkt göra, i alla fall åka tillbaka. 

Jag tror att det åtminstone kan ge mig lite mer förståelse eller en annorlunda syn, att jag 

uppskattar det har jag lite mera.” 

5.3 Nora 

5.3.1 Bakgrund 

Nora är en 37-årig kvinna som bor tillsammans med sin sambo. Hon adopterades ifrån 

Sydkorea när hon var 2 år gammal och växte upp i en stad i södra Sverige. Hennes 

adoptivfamilj bestod av mamma, pappa, en äldre bror och syster samt en mindre syster. Nora 

berättar att hennes adoptivpappa dog när hon var 12 år gammal, vilket gjorde 

familjesituationen svårare och kontakten med adoptivmamman förvärrades. Hon berättar att 

hennes adoptivmamma började åsidosätta och särbehandla henne. Nora tror att det berodde på 

att hon alltid varit sin adoptivpappas favorit och spenderade mycket tid med honom. Han hade 

alltid velat adoptera tillskillnad från adoptivmamman. Denna situation har och är väldigt svårt 

för Nora. 

”Av min adoptivmamma blev jag behandlad som det svarta fåret. Jag blev åsidosatt och 

särbehandlad av henne för att jag alltid varit min adoptivpappas favorit… det kändes väldigt 

jobbigt. Men jag har alltid haft bra kontakt mina syskon. Jag har behållit kontakten med min 

mamma för att jag inte vill sabotera den goda kontakten med mina syskon.” 

Nora berättar att hon blivit mobbad i skolan på grund av sina talsvårigheter och sitt utländska 

utseende. Nora föddes med ett talfel som sedan skulle åtgärdas med en operation, men tyvärr 

gick inte operationen som planerat och därav hennes talsvårigheter. Konsekvenserna av detta 

var bland annat att Nora sade sina första svenska ord när hon var sex år gammal, vilket gjorde 

att hennes talsvårigheter upptäcktes relativt sent. 

”Under min uppväxt blev jag retad och mobbad i skolan, på grund utav mina talsvårigheter 

och utseende… denna situation har gjort att det tog längre tid för mig att lära mig saker.” 
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5.3.2 Familj 

Nora upplever sin uppväxt som problematisk med bland annat problem hemma. Hon berättar 

att hon idag har kontakt med sin adoptivmamma, dock en väldigt sporadisk sådan eftersom 

adoptivmamman är väldigt sjuk. Det dröjer väldigt länge mellan gångerna som de träffas.  

”Jag har bjudit henne till mig för att bo och besöka mig under flera års tid... men hon har 

kanske besökt mig en gång på 20 år, medan jag har besökt henne kanske en gång om året. Så 

vi har kontakt då och då... men det går väldigt lång tid emellan eftersom jag mår dåligt under 

en lång tid efter varje gång vi pratat med varandra.” 

Relationen mellan Nora och hennes syskon har alltid varit stark. De har hållit ihop trots den 

rådande situationen hemma. 

”Min relation till mina syskon har varit i stort sett samma under hela min uppväxt, väldigt 

god... det som skiljer sig är att min adoptivmamma favoriserar sina egna barn framför mig 

och behandlade mig annorlunda. Då blev det lite splittringar oss emellan… men vi har alltid 

stöttat och kunnat prata med varandra... trots att vi har behandlas olika.” 

På frågan om vad hon vet om sin adoptionsbakgrund berättar hon om en speciell historia. 

”Jag fick tidigt reda på att jag var adopterad så det var ju bra… min adoptivmanna berättade 

att min biologiska mamma var död i flera år.… men hon existerade faktiskt! Hon sa att min 

biologiska pappa inte ville ha mig och då blev jag lämnad till min syster som sedan inte 

kunde ta hand om mig vilket ledde till att jag bortadopterades. Tydligen adopterades jag bort 

med falska uppgifter för att min biologiska mamma inte skulle få reda på att jag skulle 

bortadopteras … när jag ser tillbaka på det så känns det såklart bra att hon levde… samtidigt 

var det väldigt chockerande när min biologiska mamma sökte upp mig. Men det var väldigt 

skönt att få reda på sanningen!” 

Vidare förklarar Nora att hennes adoptivpappa betytt väldigt mycket för henne. Han stärkte 

hennes självförtroende och pushade henne att förverkliga saker i livet och hon uttrycker en 

stor saknad efter honom.  

”Han har fått mig att tro på mig själv, att jag har kunnat prestera och förverkligat saker i min 

takt.” 

Hon tillägger att det har varit viktigt med en ”speciell dag”, där de bland annat ätit en maträtt 

och firat Noras ankomst till Sverige ifrån Sydkorea. Detta firas regelbundet och har varit 

viktigt för henne. 

”Sen har det varit viktigt för mig med en kulturell dag, där vi bland annat äter en maträtt… 

jag har haft möjligheten att få träffa en sydkoreansk bekant på mammans sida. Vi har firat 

min adoption att jag kom till Sverige… då får jag känna mig unik och det är viktigt.” 

5.3.3 Identitet 

Nora upplever att hon alltid har fått kämpa för sin existens. Hon säger att hon har bemötts av 

motstånd av bland annat familjen, samhället och skolan. Hon har ofta känt sig udda på grund 

av sitt utseende och talsvårigheter. I skolan upplevde hon att de tvingade henne att stanna av i 

utvecklingen och det har känts orättvist och väldigt påfrestande. Nora har alltid behövt kämpa 

för saker i livet. 
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Nora berättar om hennes syn på konsekvenserna av stämplingen som familjens ”svarta får” 

och adoptivmammans särbehandling. 

”Stämplingen som det svarta fåret har påverkat och format mig… det är någonting som har 

satt sina spår… om min adoptivmamma inte hade särbehandlat och stämplat mig som det 

svara fåret som inte klarar någonting, så hade det sett annorlunda ut.” 

Nora är övertygad om att hennes bakgrund som adopterad har påverkat hennes 

identitetsformning. Hon uttrycker tankar som rör ett alternativt liv i ursprungslandet. 

” … Om jag hade varit kvar i Syddkorea, hade jag säkerligen levt under svårare 

förhållanden. Men jag hade varit älskad av min moder för den jag är… och det känns 

jobbigt… jag är medveten om att livet sett annorlunda i Sydkorea.” 

Idag upplever hon sin identitet som stabil, men att hon fortfarande måste kämpa för sin 

existens. Hon beskriver lyckan över att ha träffat bra människor i samhället samt myndigheter 

som trott på henne och detta har gett Nora kraft. Nora förklarar att hon inte bara fått utstå sin 

adoptivmammas särbehandling, utan även särbehandling i skolan, där har hon utsatts för 

diskriminering för sitt utseende och för sina talsvårigheter. Hon upplever att samhället har 

stämplat henne som en person som inte stämmer överrens med vem hon är själv. 

”Jag har alltid känt mig annorlunda, detta eftersom jag har haft talet och utseendet emot mig. 

Det känns jobbigt men det är sådant man får acceptera… jag har alltid blivit retad, mobbad 

och utstött av elever och samhället.” 

När det kommer till tillhörighet till länderna, förklarar Nora att hon utseendemässigt ser ut 

som en sydkorean men att hon har uppfostrats som svensk och därför är tillhörigheten starkas 

till Sverige. 

5.3.4 Tankar och funderingar 

Nora beskriver att hon tidigt började fundera kring sina biologiska rötter, där tankarna rörde 

sig om hennes egen identitet, men även tankar kring hennes adoptivfamilj. Hennes tidiga 

vetskap om sin adoption breddade hennes perspektiv på sig själv. 

”Tankar som vem är jag, vilka är mina föräldrar och syskon, är jag lik någon, hur är det i 

Sydkorea och älskade min biologiska familj mig? Dessa tankar kom när jag var 8-12 år. Jag 

fick veta väldigt tidigt att jag var adopterad, och detta ser jag som positivt eftersom jag hade 

alltid känt mig annorlunda på grund av mitt utseende… och min adoption blev som en 

bekräftelse på att jag är annorlunda.” 

Dessa tankar fick henne att känna sig rädd men samtidigt väldigt nyfiken på sitt ursprung. 

Nora berättar att hon upplevt ett behov att prata om sin adoption, men att under uppväxten har 

hon hållit det mesta inom sig och saknat en bekräftelse på vem hon är. Därför har hon 

successivt pratat med andra adopterade och nu på senare år med sin sambo samt 

adoptivmamma.  

”Genom mitt liv har jag känt mig annorlunda, ensam, utanför och jag har behövt få 

bekräftelse på vem jag är.” 

Hon beskriver denna ensamma period som väldigt påfrestande och till en början ville hon inte 

prata om sin adoption och att hon var annorlunda, vilket byggde på känslorna ytterligare. 
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5.3.5 Biologiska rötter 

Idag har Nora kontakt med sin biologiska mamma och sina halvsystrar. Hon kommunicerar 

med dem med jämna mellanrum och beskriver kontakten med sin biologiska mamma som 

öppen och stabil. De kommunicerar via brev där en koreansk adoptionsbyrå/myndighet har 

möjligheten att översätta breven till deras respektive språk, engelska och koreanska. Nora 

påpekar att det känns påfrestande att inte kunna språket och att hon en dag vill lära sig det. 

Noras biologiska familj utrycker en saknad efter henne, vilket ger upphov till blandade 

känslor hos Nora. 

”Idag har jag kontakt med min biologiska mamma och mina halvsystrar. Min nuvarande 

kontakt med min biologiska mamma är god... vi har kontakt då och då. Jag vet att jag får 

skriva om vad som helst till henne och vill jag ha något speciellt i koreanska produkter så 

skall jag höra av mig med en gång så fixar hon det. Jag har även kontakt med mina 

biologiska halvsystrar, och det känns bra! De berättar att jag är saknad och de önskar att jag 

bodde i Sydkorea med dom… och samtidigt som det känns roligt att de tycker så är det väldigt 

svårt att ta till sig allt… dock känner jag inget behov att söka upp min biologiska pappa.” 

Nora förklarar att hon aldrig återvänt till sitt hemland, men att hon definitivt vill göra det. Vid 

en återresa vill hon besöka sin biologiska familj och lära sig mer om kulturen. Idag trivs Nora 

och är positivt inställt till sitt liv. Här avslutas intervjun med Noras ord: 

”Ett återbesök till mina biologiska rötter skulle kunna stärka mig som person... ge mig den 

sista pusselbiten som har saknats igenom mitt liv… tyvärr så har jag alltid känt att min 

adoptivmamma inte har älskat mig sedan min adoptivpappa dog... därför har jag behövt 

bekräftelse, att jag räcker som jag är.” 

5.4 Allis 

5.4.1 Bakgrund 

Allis är en 28-årig kvinna som adopterades ifrån Indien till Sverige vid 4 månaders ålder. Hon 

har en yngre bror som även är adopterad ifrån samma land och det skiljer drygt tre år emellan 

dem. Allis och hennes yngre bror är båda adopterade ifrån närliggande barnhem i Indien.  

Inledningsvis beskriver Allis den glädje hon kände när hon fick sin lillebror. Familjens fader 

spenderade två veckor i Indien innan han kom tillbaka med en pojke till familjen. Allis pappa 

tog med indiska föremål som han fått ifrån barnhemmet och bland dessa var ett fotoalbum 

samt indiska kläder. Detta upplevdes som väldigt roligt för Allis och han hade även filmat en 

hel del ifrån sin tid i Indien. I de filmerna skildras hur problematiskt ett liv på ett barnhem kan 

vara. 

”Då kände jag: oj vilken tur att jag inte är kvar där. Man låg ju på gallonbäddar och man 

hade inte mycket filtar och det var som inga lakan. Sen var det 3-4 bäbisar på rad som bara 

där och så lessna ut… det var jättehög ljudnivå, det skreks hela tiden. Jag är nog mest 

tacksam att jag inte var kvar där.” 

Hon fortsätter och berättar att de äldre barnen på barnhemmet försökte charma och visa upp 

sig för adoptanterna i hopp om att bli adopterade. Dessa barn hade blivit hittade på gatan och 

det syntes att de inte mådde bra. Dock betraktas ofta dessa barn som för gamla av 

adoptanterna. 

”… Det värsta var att de äldre barnen klängde på min pappa för de ville ju bli adopterade. 

Och de visste ju att så fort de kom någon ”såndär” så visste det att någon skulle bli hämtad. 
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De försökte göra sig fina och duktiga inför alla som var där. Men då var det ju ingen som 

ville ha dom för alla ville ju ha bäbisar. Jag vet att min pappa reagerade väldigt starkt på 

det… han ville ta med sig flera barn men det gick ju som inte.” 

När Allis däremot berättar om sin egen uppväxt i Sverige beskrivs den som en väldigt trygg 

sådan. Hon växte upp i ett lugnt och tryggt villaområde med många jämnåriga barn där hon 

aldrig behövt känna sig rädd och har alltid varit accepterad för att hon är adopterad. Hon 

berättar att hon gick skola på ett föräldrakooperativ, där föräldrarna är ordförande och 

styrande. Föräldrarna är personalansvariga och anställer pedagogerna samt förskolalärarna. 

De kan även bestämma hur många och vilka barn som ska tas in. Allis beskriver tiden på 

föräldrakooperativet som väldigt viktig för formandet av hennes uppväxt. Hon berättar att 

barnen bland annat lagade mat tillsammans med föräldrarna, vilket gjorde att hon lärde känna 

allas föräldrar. 

”… Så man blev som en stor familj, och det var en jättetrygghet och vi umgås ju fortfarande. 

Så jag är jättenöjd med min uppväxt och jag tror att det bästa mina föräldrar har gett mig, är 

den förskoleperioden.” 

5.4.2 Familj 

Allis beskriver en öppenhet inom familjen gällande hennes adoption och hon upplever att de 

inom familjen har kunnat prata om adoptionen. Allis berättar att det var speciellt när 

adopterades, detta eftersom det var en rådande problematik i adoptionslandet som gjorde att 

all adoption till Indien stoppades i drygt två år. Om Allis inte haft turen att komma tidigare 

hade hon tvingats stanna i Indien i ytterligare två år och då hade Allis varit nästan tre år 

gammal vid ankomsten till Sverige. Lyckligtvis blev det inte så och hon uttrycker en lättnad 

över det. Hon tror att det varit mer problematiskt för hennes adoptivföräldrar och för henne 

själv om hon kommit vid ett senare tillfälle. Allis berättar om en flicka vars adoption 

stoppades och tvingades stanna kvar i Indien. När flickan senare fick komma till Sverige blev 

det problematiskt för henne. 

”… Sen vet jag att det var en liten tjej ifrån Indien som vi träffade vid Landvetter (flygplatsen) 

några år senare… hon grät och var jätteledsen… och detta var ett av de barn som inte fick 

komma för två år sedan. Hon hade det jättesvårt. Hon hade aldrig sett en vit människa 

tidigare. Dock kunde hon prata men förstod ingenting, så hon var helt förstörd… hon fick gå 

hos barnpsykolog och på BUP senare.” 

Allis berättar att de i familjen alltid har firat den dagen som hon och hennes yngre bror kom 

till Sverige. Hon beskriver den dagen som speciell, som en födelsedag, där de bland annat får 

presenter och får bestämma dagens måltider. Föräldrarna berättar alltid adoptionshistorien om 

henne och hennes bror. Hon tillägger att hon haft en kärleksfull och sammanhållande släkt 

som haft stor betydelse för henne. 

”Vi har jättebra sammanhållning i min släkt, det är höjdpunkter när vi träffas och alla 

försöker att komma till dessa träffar. Så släkten har betytt jättemycket för mig och jag har 

aldrig känt att någon skulle älska mig mindre eller mer för att jag är adopterad.” 

5.4.3 Identitet 

Allis berättar att hon har haft identitetstankar i skolan, där tankarna speglades av en önskan att 

vilja se ut som alla andra. Detta blev tydligast när hon var 10 år gammal. Allis beskriver en 

händelse där hennes mor hittat i hennes tycke en väldigt fin märkesjacka. När Allis sedan fick 

se jackan vägrade hon att ha på sig den, eftersom den skulle få henne att vara ännu mer 
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annorlunda. Detta kommer inte Allis ihåg men hennes mamma har återberättat händelsen för 

henne. Allis uttalande om jackan gjorde hennes mamma ledsen, eftersom föräldrarna aldrig 

hade tänkt på Allis som annorlunda och inte att Allis själv gjorde det. 

”… Och när jag såg den här jackan tänkte jag: gud vad ful jacka, aldrig i livet att jag vill ha 

en sådan jacka. Jag sa att: jag är redan annorlunda, vill du göra mig ännu mer annorlunda!? 

… det var väl för att hon aldrig hade upplevt att jag känt mig annorlunda, men där blev det så 

tydligt. Hon var väl rädd att de gjort något fel, att det är något fel för att jag är adopterad, att 

jag hållit det inom mig, att någonting varit jobbigt… men jag ville hellre ha en jacka ifrån JC 

som alla andra hade.” 

Allis berättar att hon träffade en tjej i grundskolan som även hon var adopterad ifrån Indien 

tillsammans med sin yngre bror. Hon beskriver glädjen över att träffat henne och hur de blivit 

väldigt nära vänner. Hon säger att de alltid har haft varandra, och eftersom de gick i samma 

klass avdramatiserades faktumet att de båda är adopterade och ifrån Indien. Hon berättar att 

de till och med fick en egen Indien-dag som handlade om deras adoptivland. De tog med 

indiska föremål och kläder samt fick berätta om Indien för klassen. Allis beskriver dessa 

tillfällen som väldigt roliga även om de inte haft en väsentlig roll för henne. Tankarna kring 

hennes adoption relaterat till sitt utseende kom senare i gymnasiet. Allis förklarar att det alltid 

varit extremt viktigt för henne att vara och känna sig svensk. 

”För mig var det alltid varit extremt viktigt att vara så svensk som möjligt. Vara så likt alla 

andra som möjligt. Jag vill inte vara annorlunda. Jag vill inte att det skulle synas att jag var 

adopterad. Jag ville vara precis som alla andra, som mina kompisar. Men sen så kunde jag 

tyvärr inte få blont hår, eller blåa ögon eller vad det nu var, så det jag kunde göra var ju att 

klä mig likadant. Det var nog därför som jag vägrade att ha den där jackan, och det där har 

verkligen levt vidare.” 

Allis beskriver med vånda att bli sedd som rasist, att hon haft svårt att umgås med invandrare. 

Hon förklarar att det gick många invandrare på hennes gymnasieskola och detta gjorde att hon 

upplevde att hennes identitet försvann. Uppenbarligen behandlades invandrarna mycket sämre 

än andra elever i skolan och de beskylldes ofta som utförare av negativa saker som 

exempelvis förstörelse. Detta gjorde att det blev väldigt viktigt för Allis att visa att hon var 

svensk, och därav hennes distanstagande. Hon tillägger att hon idag har vänner som har 

invandrat och ser sig själv absolut inte som rasist. 

”… Jag hade väldigt svårt att gå på den gymnasiekolan jag gick på. Det var väl där jag 

kände att det började bli jobbigt att vara adopterad, för där kände jag att jag försvann lite, 

jag visste inte riktigt vem jag skulle identifiera mig med. Det var väldigt mycket invandrare på 

skolan och jag hade många invandrare i min klass också. Men jag ville vara med mina 

kompisar i klassen som var mest svenska och mest vita. Tyvärr var det så att invandrare 

behandlades mycket sämre på skolan, och då var det extra viktigt för mig att visa att jag inte 

tillhör den gruppen. Att jag är verkligen är svensk... det var mycket vi och dom.” 

Allis berättar om en liknande problematik som hon upplevt, att folk frågar om hennes 

ursprung för att hon är mörk. Detta har varit påfrestande. 

”… Sen så är det många som kommer fram och frågar vart kommer jag ifrån, för dom ser ju 

att jag är mörk. Då tog jag nästan illa upp och svarade alltid: jag är ifrån Sverige! För jag 

känner egentligen ingen samhörighet med Indien utan jag känner mig jättesvensk. Så när 

någon frågade vart jag kommer ifrån svarade jag automatisk staden jag växt upp i.” 
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Denna problematik har hon även upplevt när hon åkt utomlands, där hon bland annat mötts av 

ilska över att hon beblandat sig med vita människor. Samtidigt är de inhemskt födda 

människorna förbryllade över att hon är mörk men kan prata ett annat språk (svenska) 

flytande. De menar på att hon inte ser ut som de andra svenskarna i sitt umgänge.  

Hon beskriver en situation när hennes kompisar som också var indier avstyrde ett biobesök 

för att det skulle vara uppseendeväckande om fyra indier gick på led. Allis berättar om 

situationer i skolan där hon upplevt att hon behandlats annorlunda på grund av sitt utseende. 

Dock upplever hon inte sig själv som annorlunda förrän andra påpekar att hon är det och det 

är först när hon ”förmodas” ta illa upp som hon tänker att hon möjligen borde det. Hon 

berättar även om situationer när hon tagit illa vid sig och en av dessa situationer är när hennes 

syskon och adoptivföräldrars äkthet som ”riktiga” familjemedlemmar ifrågasätts av andra. 

Allis förklarar att hon blir väldigt arg av sådana uttalanden eftersom hon ser sin familj här 

som hennes riktiga familj. Allis är medveten om att de inte är hennes biologiska familj, men 

det är dem som hon har vuxit upp med. Samma sak gäller när personer i hennes släkt blir 

ifrågasatta om deras ”äkthet” som släktmedlemmar. 

”… Så kunde jag säga till mina kompisar att jag skulle till min farmor och farfar. Då hade 

dom sagt: men det är ju inte din riktiga farmor och farfar och dom kommer ju inte älska dig 

lika mycket. Det kunde göra mig väldigt ledsen.” 

Allis berättar att vid presentationer i skolan använde hon ordet ”biologisk” mycket. Ofta i 

sammanhang när hon skulle presentera sig eller skriva om sina föräldrar. Hon ville använda 

samma termer som alla andra. Då kunde vissa ställa sig frågandes till om hon menade sin 

indiska mamma eller sin svenska mamma. 

5.4.4 Tankar och funderingar 

Allis berättar att det hade varit roligt att träffa sin biologiska mamma och uttrycker tankar 

kring sin moders utseende och om hon har eventuella syskon. Hon tycker det är tråkigt att hon 

inte vet sin biologiska mammas namn, för om hon hade haft namnet finns möjligheten att rent 

teoretiskt kunna söka upp henne. Allis förklarar att hon vill veta bakgrunden till varför hon 

blev bortlämnad.  Barnhemmets förklaring är att hennes biologiska mamma lämnade in henne 

på grund av dåliga ekonomiska förhållanden, samtidigt är detta bara antaganden. Allis 

funderar bland annat på hur hennes biologiska familj bor och hur deras ekonomiska 

förhållanden ser ut.  

”Och det är ju som en liten sorg, att jag inte har namnet på min mamma. Jag har ingen aning 

om varför jag blev bortlämnad, jag vet ingenting. Så det saknar jag, jag skulle vilja ha ett 

namn.” 

Allis uttrycker en enorm tacksamhet till sin biologiska moder eftersom det faktum att hon 

lämnade bort sitt eget barn till barnhemmet i hopp om att hon skulle få en bättre framtid. Allis 

förstår att utan hennes biologiska moders agerade hade hon kanske inte levt idag. Nu lever 

hon ett liv i Sverige och har ett fantastiskt liv i jämförelse. 

Allis förklarar att hon under sin uppväxt pratat med sin egen mamma om dessa tankar, dock 

har de inte kunnat prata om graviditet eftersom Allis är rädd att såra sin mamma, då hon inte 

burit på egna barn. Hon beskriver detta som känsligt och inget som de pratat eller pratar om. 

Allis säger att hon pratat mycket om sin adoptionsbakgrund med sin adoptivvän ifrån Indien. 

Hon berättar om en händelse i hennes uppväxt som gjorde att de båda gled isär och inte 
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pratade med varandra på flera år. Detta var en väldigt jobbig period för Allis. Idag är de 

vänner igen. 

”Det som var så jobbigt var inte bara att jag förlorade en vän, utan att jag förlorade någon 

som jag delat min adoption med. För hon förstår ju exakt allting som jag menar för att hon är 

adopterad… det var en riktig sorg att inte ha någon att prata med. Men nu har vi hittat 

tillbaka till varandra och det är jag jätteglad över.” 

5.4.5 Biologiska rötter 

Allis berättar att hon är intresserad av att söka upp sina biologiska rötter, dock har FFIA (Allis 

adoptionsorganisation) gått i konkurs vilket gör att hon känner press att hinna hämta ut sina 

adoptionspapper. Hon tillägger att hon även vill åka tillbaka till Indien och att detta är viktigt 

för henne och hon tror att en resa tillbaka skulle kunna göra att hon kände sig mer tillfreds. 

Samtidigt uttrycker hon en rädsla över att hon kommer känna sig tvingad att ta hand om sin 

biologiska familj och försörja dem. Allis skulle vilja att de kom till Sverige och fick se hur 

hon lever.  

”Jag tror att jag skulle känna mig… jag kan inte säga att jag känner mig jätteotillfreds… men 

jag skulle känna mig tillfredas. Jag skulle känna att nu har jag landat… det kanske ändå är 

på något sätt väntat på detta hela livet… att jag burit det inom mig. Det är inte så att jag gått 

och tänkt på detta hela tiden, varje dag… men någonstans innerst inne så är det nog så att 

jag faktiskt tänker på det och att jag faktiskt vill träffa alla dom här personerna som 

eventuellt finns. Så jag tror att jag skulle känna att… ja nu är jag hemma på något sätt.” 

Idag trivs Allis ganska bra med sitt liv. Dock känner hon sig stressad över att inte hittat någon 

partner än. Hon förklarar att detta gör att hon ibland tänker självdestruktiva tankar fast hon vet 

att det är fel. Hon tillägger att hon har svårt att se sig själv med en mörk man, möjligtvis 

någon som är adopterad, för då känns den personen mer svensk. Här av slutas intervjun med 

Allis ord: 

”Det kanske är för att jag är mörk som ingen vill ha mig. Att det kanske är för att jag sticker 

ut, för att jag är annorlunda, de kanske tänker som mig… att de också vill ha en svensk 

person precis som jag. Man försöker ju hitta en förklaring till varför man är ensam och det 

kanske är den mest påtagliga orsaken. Det är ju så jag skiljer mig ifrån mängden, eller ifrån 

majoriteten i detta land… man kanske försöker hitta fel i sig själv och det kanske är den 

största skillnaden… jag vet att det är fel att tänka så.” 

 

 

 
 

 

 



 

21 

 

6. Analys 
Genom detta arbete har jag funnit bevisande fakta som tyder på att det finns en problematik 

som adoptivpersoner kan uppleva som är relaterad till adoptionsbakgrunden. Problematiken 

har visat sig innehålla många olika sammankopplade faktorer och är således komplex samt tar 

skepnad runt om och inom den adopterade individen. Problematiken handlar bland annat om 

förutsättningar, uppväxt, identitet, utanförskap, diskriminering, biologiska rötter och längtan 

att betraktas som en jämnlike (Hübinette & Tindervall, 2008). För att kunna exemplifiera och 

tydliggöra denna problematik ytterligare, kommer jag att illustrera detta med en berättande 

tidslinje igenom en adoptivindivids uppväxt. På så vis kan jag lättare skapa en förståelse kring 

problematiken för läsaren. 

När ett barn adopteras ifrån sitt hemland till adoptivlandet besitter den helt andra 

förutsättningar än de inhemska barnen i adoptionslandet och således ställs adoptivbarnet inför 

en helt unik problematik. Till en början har adoptivbarnet en helt annan bakgrund när de 

kommer till sin adoptivfamilj. Det kan handla om problematiska erfarenheter som exempelvis 

sjukdomar, funktionshinder eller svår social bakgrund. Troligtvis har barnet varit med om 

flera krävande separationer ifrån modern, familjen, banhemmet etc., där barnets trygghet och 

tillit till omgivningen tagits ifrån dem upprepade gånger. Detta kan göra att barnets 

anknytningsförmåga och kommande förmåga att skapa nära relationer försvåras (Reinoso, 

Juffer & Tieman, 2013). När barnet sedan kommer till det nya landet och till sin nya familj, 

spelar adoptivföräldrarna en extremt viktig roll för barnet den första tiden. Adoptivföräldrarna 

måste bland annat bygga upp barnets trygghet och tillit till omgivningen på nytt, som barnet 

förlorat vid bortadopteringen. Barnets och adoptivföräldrarnas samspel genom den tidiga 

uppväxten och deras förmåga att ge barnet trygghet och skapa tillit, kommer ha en stor 

påverkan på utvecklingen av adoptivbarnets identitet och självbild under de kommande åren 

(Lindblad, 2004).  

När adoptivbarnet sedan växer upp börjar det successivt inse skillnader och olikheter till sina 

adoptivföräldrar. Olikheterna kan exempelvis vara av etnisk eller personlighetsmässig 

karaktär. Dessa kan göra att adoptivbarnet upplever en distans till sin adoptivfamilj, och 

tankar om sina biologiska rötter kommer in i bilden. En längtan efter det ”äkta”, frågor kring 

sin egen bakgrund och den biologiska familjen. Tankar om ett alternativt liv och längtan efter 

sanningen kan vara smärtsamt för adoptivpersonen. Upplevelsen av förlustkänslor kring sin 

biologiska familj, kultur och identitet kan blossa upp (Yngvesson, 2010). Samtidigt som 

denna inre process pågår, påbörjas en ny yttre process som oftast fortskrider livet ut. 

Denna yttre process påbörjas vid anpassingen till det nya samhället, där den adopterade ställs 

inför nya prövningar. Liksom den adopterade individen kommer samhället upptäcka dess 

olikheter, som tidigare nämnts, till resten av majoritetsbefolkningen. Detta eftersom 

adoptivpersonens olikheter ”avviker” ifrån den angivna samhällsnormen. Dessa olikheter 

kommer i de flesta fall påpekas av människor i individens omgivning på ett eller annat sätt, 

positivt som negativt. I värsta fall kan adoptivpersonen utsättas för bland annat 

diskriminering, rasism, mobbning och utfrysning. Här utmanas adoptivpersonens identitet av 

ytterligare påfrestningar och dessa kan bli så starka att individen upplever en kluvenhet och 

förvirring kring sin egen identitet och självbild (Lind, 2012). Här har trygg uppväxt omgiven 

av trygga, stöttande människor och tilliten till dessa en framstående roll. Med en trygg 

uppväxt har adoptivpersonen bättre förutsättningar att kunna utveckla en stabil identitetsgrund 

att stå på. Med en stabilare identitetsgrund kan individen tackla och bearbeta dessa inre och 

yttre processer på ett bättre sätt. Finns det brister i trygghet- och tillit i adoptivpersonens 

tidiga uppväxt, exempelvis till adoptivföräldrarna eller nära vänner, finns risken för 
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utvecklandet av en instabilare identitetsgrund. Med instabilare identitetsgrund löper 

adoptivpersonen en större risk att avsevärt påverkas negativt när denne introduceras in i 

samhället och ställs inför dess prövningar (Hübinette & Tindervall, 2008). 

Detta är exempel på de förutsättningar och problem som adoptivpersoner möter i uppväxten 

och i socialisationsprocessen till det nya landet. Att kämpa med dessa inre och yttre processer 

simultant, och samtidigt försöka utveckla en egen identitet och självbild är således 

komplicerat. Och en negativt influerad bakgrund eller uppväxt gör det hela inte mindre 

okomplicerat. 

Genom dessa faser är det väldigt viktigt att adoptivpersonen har en stöttande familj, med 

förstående föräldrar eller syskon som förespråkar en öppen dialog kring adoptionen. En dialog 

som välkomnar tankar och funderingar kring adoptionsbakgrunden och identiteten (Reinoso, 

Juffer & Tieman, 2013). Det är viktigt att adoptivpersonen kan ventilera sina tankar och 

upplevda situationer med någon nära förtroendegivande människa. Att hålla allt inom sig kan 

resultera i ännu mer problematik som exempelvis ångest, osäkerhet etc. Vidare är det viktigt 

att adoptivpersonen tillåts utforska sina biologiska rötter och anamma sin adoption som något 

positivt, att personen ifråga är unik. Istället för att personen är annorlunda och inte passar in 

samhällets norm. Om adoptivpersonen omges av trygga och förstående människor från tidigt 

uppväxt, till tonår, och slutligen in i vuxenlivet, skapar goda förutsättningar för att individen 

ska finna sin identitet och känna tillhörighet till adoptivlandet på bästa möjliga sätt (Lindblad, 

2004). 

Jag kan tydligt se hur denna adoptionsproblematik som beskrivs tidigare, avspeglas i mina 

intervjuer med adoptivpersonerna. I de tre intervjuerna får vi följa intervjupersonernas 

uppväxt och hur dessa har påverkat deras identitetssökande som i sin tur format deras senare 

liv. Här får vi exemplifierat betydelsen av en trygg uppväxt omgiven av trygga 

adoptivföräldrar och medmänniskor. Vi får en bild av samhällets påverkan, utanförskapet 

samt längtan efter att vara som alla andra. Deras adoptionsbakgrund, samhället och 

bemötandet av föräldrar samt medmänniskor spelar en central roll i bland annat 

identitetssökandet hos dessa adoptivpersoner. Kopplar man deras livserfarenheter till teorierna 

om signifikanta andra (Mead, 1927) och stigmatisering (Goffman, 2011) kan man förstå 

betydelsen av nära relationer och samhällets påverkan på den adopterade individen. 

Marikas och Noras uppväxt har kantats av liknande problematiska förhållanden. De båda 

växte upp i en avsaknad av trygghetsingivande adoptivföräldrar och ett socialt stöd ifrån 

samhället. Marika växte upp med två väldigt kontrollerande adoptivföräldrar där deras 

kontroll och krav inskränkte henne. Bland annat begränsades hennes åsikter, tankar och 

känslor. Marika tilläts aldrig vara intresserad av eller utforska sin adoptionsbakgrund eller 

ursprung. Hon hotades av adoptivföräldrarna att de skulle skicka tillbaka henne till Korea om 

hon inte skötte sig. Marikas hemmasituation skapade en stor osäkerhet hos henne som 

fortskridit igenom uppväxten och in i vuxen ålder. Denna osäkerhet gjorde bland annat att hon 

aldrig utvecklade någon stabil identitet. Identiteten har hon börjat återfinna efter flera års 

sökande och uppbrottet ifrån sina adoptivföräldrar.  

Nora växte upp med en adoptivpappa, adoptivmamma och halvsyskon, där adoptivpappan 

alltid velat adoptera, men dock inte adoptivmamman. När adoptivpappan senare avled i Noras 

tidiga tonår, försvann hennes trygghet och familjesituationen förvärrades. En trygghet som 

hennes adoptivmamma aldrig kunde återuppbygga. Adoptivmammans diskriminering och 

stämpling av Nora som familjens ”svarta får”, påverkade hennes uppväxt negativt. Lyckligtvis 

fann hon stöttning hos sina syskon, som hållit ihop trots deras moders särbehandling. Noras 
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hemsituation skapade en avsaknad av bekräftelse på vem hon var. Hon skildrar om ett 

alternativt liv i Sydkorea med sin biologiska familj, där hon hade varit älskad av sin 

biologiska mamma för den hon är. 

När Marika och Nora senare i uppväxten introducerades in i samhället möttes de av ett 

motstånd. Ett motstånd i form av mobbning, utanförskap, missförståelse, diskriminering, 

ensamma perioder och ifrågasättande av identiteten. Där exempelvis människor runt omkring 

dem påpekade deras olikheter, som avvikande ifrån resten av samhället. Deras bakgrund som 

adopterade ifrågasätts tidigt av samhället och Marika och Nora kategoriseras av samhället och 

medmänniskorna som annorlunda. I deras utsagor påminns de ständigt om sin avvikelse ifrån 

resten av samhället. 

Här ser vi hur avsaknaden av trygghetsingivande adoptivföräldrar (signifikanta andra) i deras 

tidiga socialisationsperiod orsakade att uppbyggnaden av deras jag och föreställningsvärld 

blev lidande. Detta gjorde att de inte fick den vägledning och stöttning de hade behövt igenom 

sin uppväxt. Deras förutsättningar för en stabil och positiv identitetsutveckling reducerades, 

vilket skapade en tidig osäkerhet i identiteten och till omvärlden, som sedan skadades 

ytterligare när de möttes av samhällets motstånd (Trost & Levin, 2010). Där deras upplevelser 

av att vara stigmatiserad av samhället bekräftar detta (Goffman, 2011). Det ska tilläggas att de 

båda hade trygga tillfälliga signifikanta andra i form av Marikas morfar och Noras 

adoptivpappa. Men när de båda avled förlorades den betydande tryggheten de stod för. En 

trygghet som egentligen aldrig etablerade sig under resten av deras uppväxt. 

Ser vi till Allis uppväxt skildras den som helt andra förhållanden. Hon har alltid omgetts av 

trygghetsingivande signifikanta andra (adoptivföräldrar, nära vänner etc.), där den 

generaliserande andre (samhället) har haft en positiv inverkan på henne (Trost & Levin, 

2010). Allis växte upp i ett tryggt område, med en trygg familj och har alltid omgetts av 

trygga och förtroendeingivande människor. Hon har upplevt att samhället alltid har accepterat 

henne för att hon är adopterad. Hennes adoptivfamilj bestod av förstående adoptivföräldrar 

som välkomnat en öppen dialog kring hennes adoption. De har aldrig betraktat Allis som 

annorlunda och hon tilläts tidigt utforska sina biologiska rötter. I hennes tidiga skolgång på 

föräldrakooperativet omgavs hon av många föräldrar och barn och detta blev en stor trygghet 

för Allis. I grundskolan träffade hon en adopterad tjej ifrån samma land (Indien) som hon blev 

nära vän med. Med henne har Allis kunnat ventilera sina tankar som rör hennes bakgrund som 

adopterad samt de problem hon upplevt. Hennes signifikanta andra skapade tidigt en stabil 

och trygg grund för henne att stå på. I och med detta har Allis kunnat möta de problem 

(relaterat till hennes bakgrund som adopterad) som hon stött på genom sin uppväxt på ett 

bättre och stabilare sätt än vad Marika och Nora kunnat göra. 

Samtidigt ska det tilläggas att studiens resultat inte behöver vara förenligt med alla 

adoptivpersoners upplevelser, och där de presenterade faktorerna definitivt kan skilja sig åt 

individuellt. Jag är medveten om att möjligheten finns att vissa situationer även kan uppstå 

om det handlade om icke-adopterade personer och biologiska barn i familjen. Enligt Lindblad 

(2009) utsätts barn och ungdomar i dagens samhälle dagligen av olika prövningar gällande 

identitet och självkänsla. Uppväxten och samhället har inverkan på barnens och ungdomarnas 

identitetsformning, eftersom övergången till en vuxen individ handlar till stor del om att finna 

sig själv som person. Men adoptionen kan tillföra en ytterligare problematik som icke-

adopterade inte utsätts för eller upplever. 
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7. Diskussion 
Det har funnits mycket intresseväckande fakta under studiens gång. Allt från vilken betydelse 

en trygg uppväxt har, till vilken roll adoptivfamiljen, nära vänner och samhället spelar för 

adoptivpersonen. Studiens resultat tyder på att det finns en möjlig problematik som 

adoptivpersoner kan uppleva och att denna problematik handlar bland annat om trygghet, 

identitet, biologiska rötter, diskriminering och utanförskap. Det framgår att adoptivfamiljen 

spelar en oerhört viktigt roll för den som är adopterad, detta eftersom det är här som 

adoptivpersonens nya grund kommer att skapas inför framtiden. Med den nya grunden menas 

individens självförtroende men även dess identitet och jag ser det som viktigt att den 

adopterade får stimulans av sina nära i omgivningen som exempelvis familjen, syskon och 

släkt. Precis som resultaten i studien tyder på, kan vara en fara att dölja sanningen och därför 

bör föräldrarna våga ta konversationen om barnets adoption som eventuellt kan komma. 

Samtidigt kan många adoptivföräldrar uppleva en stor osäkerhet och stress kring just denna 

adoptionskonversation med barnen. Men jag anser att det är viktigt att familjen uppmuntrar 

adoptivpersonen till att prata om sin adoption, för att visa deras stöd om funderingar skulle 

dyka upp en dag. Och att individen får anamma sin adoption som något positivt och unikt. 

Vidare spelar det sociala nätverket en viktig roll eftersom det är i den sociala omgivningen 

som identitets- och tillhörighetssökandet hos den adopterade tar sin början. Här är det viktigt 

att adoptivpersonen tidigt finner tillit för att undvika framtida bekymmer som exempelvis 

brister i identitetsutvecklingen och självkänslan som kan fortskrida upp i vuxen ålder, och för 

att kunna bygga en trygg grund i sig själv som människa. Med en trygg uppväxt omgiven av 

trygga-och tillitsingivande människor, samt ett vuxet liv med nära vänner, anser jag att 

adoptivpersonen behärskar att klara sig bättre i samhället. Med detta menas inte att problemen 

försvinner men att samhällets möjliga negativa inverkan på individen kan reduceras. 

Identitet- och tillhörighetssökandet har visat sig kopplas samman med tankarna om biologiska 

rötterna. Jag tror att de flesta adoptivpersoner, mest troligt, någon gång i sitt liv funderar över 

sin bakgrund och sina biologiska rötter. Jag ser det som att adoptionsbakgrunden är en del av 

vem man är idag. Jag tror att dagens identitetssökande samhälle och den pressen som dess 

individer upplever kan leda till en upplevelse av ambivalens till sin egen jag-identitet hos 

adoptivpersoner. Ambivalensen finns där, men upplevs olika av individerna. Känslan av att 

inte veta om sin bakgrund måste vara påfrestande och saknaden efter något gör att tankarna 

och frågorna kan bli fler och det kan vara svårt att finna tillräckliga svar. Samtliga 

intervjupersoner uttrycker en önskan om att utforska sitt ursprung för att på så vis hitta den 

sista pusselbiten som kan stärka dem som individer. 

Ser man till samhällets påverkan på adoptiv individen, det vill säga sättet hur adoptiv 

individen socialiseras in och bemöts av människorna i det nya samhället, är denna process 

betydande för bland annat individens identitetsformning och självbild. Marika, Nora och Allis 

har alla möts av motstridigheter i samhället, i olika proportioner, som tagit sig olika uttryck i 

exempelvis diskriminering, rasism, stämpling etc. Jag tror inte att deras upplevelser är 

ensamma företeelser, utan att dessa motstridigheter ofta infinns i adoptivpersoners vardag. 

Intervjupersonerna påpekar att de inte själva upplever sig som särskilt annorlunda bland den 

svenska befolkningen. Förutom när deras bakgrund som adopterade ställs direkt emot dem, 

exempelvis när de betraktar sig i en spegel, andra människors och barns anmärkande etc. I 

studien framgår det att samhället bedömt dem som annorlunda på grund av deras ”olikheter” 

som adoptivpersoner till majoritetsbefolkningen. I deras utsagor finner jag en tydlig 

kategorisering av intervjupersonerna som annorlunda och avvikande, gjorda av samhället och 

människorna. Det är en väldigt sorglig syn måste jag säga. På detta sätt är det inte konstigt att 

adoptivpersoner börjar tvivla på vem de egentligen är som adopterade. För intervjupersonerna 
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skapade situationen en upplevelse av ett utanförskap till resten av samhället, något som jag 

tror en del adoptivpersoner kan uppleva någon gång under sina liv. Alla intervjupersoner i 

studien uttrycker en längtan efter att ”vara som alla andra” och ”smälta in” och detta tycker 

jag tyder på att samhällets syn på adoptivpersoner måste ändras. 

Samtidigt anser jag att synen på alla individer med utländskt arvsanlag bör ändras. Detta 

eftersom den rådande kategoriseringen i samhället skapar en distinktion i befolkningen, samt 

ger upphov till olika grupper med ett ”vi” och ”dem” tänk. Tar vi exemplet med Allis 

upplevelse att som adopterad vilja känna sig så svensk som möjligt, vilket som inte är något 

fel i den meningen. Men hennes upplevele av att hon behöver eller måste uppfylla de svenska 

kriterierna som utseende, klädsel, uppförande etc., för att inte bli sedd och behandlad som 

”invandrare” vars ”kategori” ofta är negativt betingat. Det är häpnadsväckande fel. Det är en 

sak att uppmuntra och hjälpa människor med utländsktarvsanlag att integreras och lära sig 

mer om det nya landet och samhället. Men det blir en helt annan sak när dessa individer 

känner sig såpass obekväma att de nästan känner skam över sina utländska bakgrunder, och 

känna att de desperat måste passa in för att behandlas likvärdigt. Så ska det inte vara i ett 

samhälle. I ett samhälle ska alla som vill och får rent juridiskt komma till landet, behandlas 

och ses som en jämlik invånare. Det ska tilläggas att Allis situation utspelade sig för ett par år 

sedan och jag hoppas innerligt att samhället kommit längre idag. 

De teorier som använts i studien, stigma och symbolisk interaktionism, hjälper till att skapa en 

förståelse och förtydligar den problematik som adopterade kan tänkas uppleva. Genom 

teorierna ser vi betydelsen av de faktorer och på vilket sätt de formar den adopterade 

individen. Teorin om signifikanta andra förklarar bland annat hur en trygg adoptivfamilj och 

nära vänner har en positiv inverkan på den adopterade och dess identitetsutveckling. 

Avsaknaden av signifikanta andra kan göra att förutsättningarna för en stabil och positiv 

identitetsutveckling minskas. Den generaliserande andre förklarar hur samhällets inverkan, 

positiv som negativ, har en stor betydelse för bland annat adoptivpersonens 

identitetsutveckling. Med stigmateorin kan vi förstå det utanförskap som adoptivpersoner kan 

uppleva och hur detta utanförskap utvecklats genom exempelvis kategorisering och 

individernas avvikande ifrån den givna samhällsnormen. 

Genom uppsatsens gång har jag uppmärksammat att det behövs mer forskning inom ämnet 

adoption som rör den adopterade individen. Jag anser att denna studie kan bidra till en ökad 

förståelse inom adoptionsforskningen vad gäller internationellt adopterade och den möjliga 

problematik som dessa individer möter och upplever. Eftersom problematiken är komplex, 

och innehåller många betydande faktorer genom uppväxten, vars faktorer formar individen 

och dess vuxna liv, är det viktigt att denna problematik belys och synliggörs. 

Adoptionsforskningen är betydande för att socialt arbete ska kunna arbeta med dessa frågor 

som handlar om människoliv. Forskningen är även viktig för att medmänniskor i samhället 

ska inse och bli medvetna om problematiken. Personligen anser jag att denna 

adoptionsproblematik hamnat i skymundan, att den ges för lite utrymme i forskning och 

socialt arbete. Därför hoppas jag med mitt bidrag till adoptionsforskningen kunna hjälpa till 

att belysa problematiken för socialt arbete och resten av samhället.  

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att försöka kartlägga de förutsättningar och den 

möjliga problematik som adoptivpersoner ställs inför. Om en sådan ”mall” kunde utformas för 

socialt arbete, skulle den kunna bidra till att problematiken lyfts upp och belys så att samhället 

kan ta del av den informationen. På så vis skulle människor lättare kunna förstå och 

tillsammans hjälpas åt att finna lösningar och skapa en tryggare tillvaro för adoptivpersoner 

att leva i. 
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9. Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 

Syfte: Studien syftar till att undersöka om adoptivpersoner upplever problem relaterat till sina 

liv som adopterade, och i sådana fall undersöka hur dessa problem kan se ut 

 Bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv, vem du är? 

2. Hur gammal var du när du blev adopterad? 

3. Vilket land är du adopterad ifrån? 

4. Berätta om din uppväxt? 

Familj 

5. Hur upplever du relationen med din familj? 

6. Berätta om din familjs roll genom din uppväxt? 

7. Beskriv öppenheten kring din adoption inom familjen? 

8. Har ni någon gång pratat om din adoption? 

-  (Ja) Vad har ni pratat om? 

 

-  (Nej) hur kommer det sig?  

 

- Hur kändes/känns det för dig? 

9. Vilka personer/vad anser du har varit viktiga/av betydelse under din uppväxt? 

Identitet 

10. Hur upplevde du att din identitetsformning tedde sig under din uppväxt? 

11. Tror du att din bakgrund som adopterad har påverkat din identitetsformning? 

-  (Ja) på vilket sätt? 

 

-  (Nej), hur kommer det sig? 

12.  Hur upplever du din identitet idag? 

13. Har du känt att du behandlas annorlunda av andra a p.g.a. att du är adopterad? 

- (Ja) på vilket sätt? 

 

- (Nej), hur kommer det sig? 

14. Känner du dig annorlunda p.g.a. att du är adopterad? 



 

 

 

- (Ja) på vilket sätt? 

 

- (Nej) hur kommer det sig?  

15. Har du upplevt att ditt utseende haft betydelse för hur du blivit bemött av andra? 

 

- (Ja) på vilket sätt? 

 

- (Nej) hur kommer det sig?  

16. Hur skulle du beskriva din tillhörighetskänsla till Sverige kontra till ditt adoptivland? 

 

Tankar och funderingar 

17. Har du någon gång funderat på dina biologiska rötter? 

- (Ja) Berätta om vilka tankar du hade då? 

 

- (Nej) hur tror du det kommer sig? 

18. Hur fick/får de tankarna att känna dig? 

19. Upplevde du någon gång ett behov av stöd och hjälp kring din adoption? 

20. Har du upplevt ett behov att prata om din adoption med någon? 

- (Ja) På vilket sätt? 

 

- (Ja) har du haft någon som du kan prata med om detta? 

 

- (Nej) hur tror du det kommer sig? 

21. Kan du beskriva hur du upplevde den perioden? 

22. Har du några specifika minnen som är kopplade till att du är adopterad? 

Tema: Biologiska rötter 

23. Har du kontakt med dina biologiska rötter idag? 

- (Nej) Funderar du på att söka upp ditt ursprung? 

24. Har du återvänt till ditt hemland? 

- (Ja) Har återbesöket påverkat din känsla av tillhörigheten till samhället du lever i 

idag?   

 

- (Ja) Upplever du någon förändring i dig som människa efter uppsökandet jämfört med 

innan? 

 

- (Nej) Vad skulle du vilja uppleva med en återresa? 

25. Hur ser du på ditt liv idag? 

26. Slutligen, finns det något du vill tillägga?  Tack för din medverkan! 



 

 

 

10. Bilaga 2 
INTRESSEFÖRFRÅGAN 

Hej! 

Är du adopterad? Och är intresserad av att delta i en studie som rör adoption?  

 

Jag heter Marcus Persson och läser 6:e terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

universitet. Är själv adopterad ifrån Colombia och uppvuxen i Sverige.  

Jag skriver en C-uppsats vars syfte är undersöka om adoptivpersoner upplever problem 

relaterat till sina liv som adopterade, och i sådana fall undersöka hur dessa problem kan se ut. 

Jag söker adoptivpersoner som kan tänka sig att ställa upp i en intervju. Målet med 

intervjuerna är att få en bild hur adoptivpersoner funderar kring sitt liv som adopterad. Arbetet 

kommer att resultera i en C-uppsats som kommer att presenteras vid universitetet. 

 

Jag är intresserad av internationellt adopterade, d.v.s. personer vars bakgrund är att de blivit 

adopterade till Sverige ifrån ett annat land. Du ska vara över 20 år och befinna dig i närheten 

av områdena Luleå eller Piteå. Detta eftersom jag pendlar mellan dessa orter under 

uppsatsarbetet. Det inspelade och utskrivna intervjumaterialet som du medverkat i, och som 

kommer att belysas i min C-uppsats, kommer att vara helt konfidentiella, dvs. det kommer 

inte att existera namn eller dylikt, som kan riskera att avslöja vem som medverkat i intervjun. 

Jag kommer att använda mig av alias i min utskrivna redogörelse. Intervjupersonen får läsa 

och kommentera min utskrift av intervjun så vi vet att jag uppfattat och framställt personen 

rätt. 

Om du funderar över något, eller vill ha mer information, kontakta mig gärna på 

mobiltelefonen eller mail! 

 

Med vänliga hälsningar  

Marcus Persson 

(Mobilnummer borttaget) 

(Mail borttaget) 

 

 


