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ABSTRACT 

 

This essay is about adoptive parents and adoptive children. The purpose of the essay is to 

study how the feeling of inclusion and exclusion affects the adoptive parents and the adoptive 

children’s identity process in relation to the adoption discourse and the adoption community. 

My empirical material consists of interviews with thirteen informants: seven adoptive parents 

and six adoptive children. Their stories testify that they feel like they’re part of something 

which in the public eye is perceived as an abnormal family constellation. My results show that 

their experiences have had a vastly big impact on their lives, how they present themselves as 

individuals and how they view their belonging to the Swedish society.  

 

 

Keywords: identity processes, inclusion, exclusion, discourse, adoption, adoptive parents, 

adoptive children 

  



 

 

TACK! 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla mina informanter. Att tala om adoptioner kan vara ett 

känsligt och intimt ämne som är svårt att tala om. Jag känner mig oerhört hedrad och 

privilegierad över att få ha tagit del av era erfarenheter och upplevelser. Ni har bidragit med 

goda och viktiga insikter när det kommer till ett relativt outforskat ämnesfält inom etnologin. 

Det är guld värt, inte bara för mig!  

 

 

Stockholm, 10 januari 2020 
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1. INLEDNING 
 

Bakgrund  

 
Adoption handlar inte om att hitta barn till familjer,  

det handlar om att hitta familjer till barn. 

Joyce Maguire Pavao 2005 

 

Forskare hävdar att vi lever i ett samhälle där en heterosexuell matris ses som norm; en matris 

som förutsätter att män och kvinnor ska åtrå varandra och att en kärnfamilj ska bestå av 

mamma, pappa och barn (Ambjönsson 2011; Lundgren 1999). Etnologen Britta Lundgren har 

bidragit mycket med forskning kring genusvetenskap, och hon menar att ett heterosexuellt par 

förväntas skaffa barn för att inte riskera att vara en del av ”ett projekt som inte blev av” eller 

en ”ofullständig familj”. Så, vad händer när ett heterosexuellt par inte kan följa den väg de 

förväntas följa? 

 

Denna uppsats handlar om adoptivbarn från Sydostasien och svenska adoptivföräldrar. Det 

jag vill belysa är hur någon med epitetet adoptiv arbetar med sin självbild och sin identitet. 

Jag vill även söka svar på hur uppfattningen av utanförskap, och således tillhörighet, är hos 

adoptivföräldrar och adoptivbarn i relation till talet om adoptioner både på statlig nivå och ute 

i det svenska samhället. Min uppfattning är att adoptioner, vare sig det berör föräldrar eller 

barn, är ett fenomen som för människor samman. Här talar jag inte bara om bildandet eller 

utökandet av familjer, utan även om den gemenskap som bildas under adoptionsprocessens 

gång. I uppsatsen kommer det som jag kallar för adoptionsgemenskap att diskuteras, ett 

paraplybegrepp jag använder för att beskriva olika grupper och forum som skapats i syfte för 

att adoptivföräldrar och adoptivbarn ska kunna mötas, kommunicera och knyta kontakter med 

andra som gått igenom adoptionsprocesser. I studien kommer adoptionsgemenskapens 

betydelse för identitetsarbetet hos adoptivbarn och adoptivföräldrar att belysas.  

 

Jag själv är ett adoptivbarn från Vietnam, vilket innebär att mitt ämnesval ligger nära hjärtat. 

Mitt intresse för forskningsfältet kom även genom att jag själv inte stött på en ordentlig 

etnologisk studie om adoptivbarn och adoptivföräldrar eller deras väg till att bli en 

”fullständig” familj.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att söka kunskap om hur känslan av utanförskap påverkar det 

identitetsskapande som sker hos adoptivföräldrar och adoptivbarn i relation till 

adoptionsdiskursen och adoptionsgemenskapen.  

 

Mina frågeställningar söker svar på informanternas uppfattning av tillhörighet och 

utanförskap i relation till egna upplevelser och erfarenheter, adoptionsgemenskapen och det 

statliga talet om adoption: Hur har det påverkat föräldrarna att inte bara vara föräldrar, utan 

adoptivföräldrar? Hur upplever adoptivbarn sitt identitetsskapande i en miljö där de på grund 

av sitt ursprung inte ses som vanliga barn, utan åtskiljs genom att sätta epitetet adoptiv 

framför ordet barn? Är adoptivbarn verkligen annorlunda från barn som bor med sin 

biologiska familj? 

 

Teoretiska perspektiv och nyckelbegrepp  

Jag kommer använda mig av Foucaults maktmodell och det politiska diskursteoretiska 

ramverket för att förstå mitt skriftliga material och innebörden av hur mina informanter 

framhäver sina självbilder. Foucaults maktmodell utgår från att makt utövas i samhället och 

således inget som någon besitter eller har. Enligt honom är makt det som upprättar sanningar, 

skapar ordningar och därmed driver samhället framåt (Gunnarsson Payne & Öhlander 

2016:167ff). Namnet till trots kan den politiska diskursteorin, som inspirerats av Foucaults 

maktmodell, även tillämpas på processer som inte berör politiska händelser. Jag kommer här 

utgå från Mouffes distinktion mellan politiken och det politiska. Genom politik organiserar 

och upprättar vi en ordning inom vårt samhälleliga liv och det politiska talar om hur vi 

konstituerar mänskligt socialt liv. Politik används i uppsatsen för att beskriva de lagstiftningar 

och regler som är kopplade till adoption samt den allmänna synen på adoptivbarn och 

adoptivföräldrar. Det politiska ska i min uppsats förstås som hur samhällets diskurser formar 

det sätt på vilket vi uppfattar och tolkar adoptivbarn och adoptivföräldrar. Dessa individer är 

en del av ett avvikande ”dem” i ett samhälle där biologiskt sammanknutna familjer ses som 

norm och som det naturliga. Med begreppet diskurs utgår jag från Laclau och Mouffes 

teoribygge av diskursteorin där begreppet inbegriper både språkliga och icke-språkliga 

handlingar som en del av ett meningssystem som skapar gränser och möjligheter för det som 

får sägas och göras. Mouffes teoribildning har marxistiska influenser då hon använder sig av 

begreppet antagonism, diskursteorins begrepp för konflikt. Hon menar att vi genom 
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upprättandet av politik och det politiska skapar en motreaktion som samtidigt konstituerar vad 

som är rätt och vad som är fel, något som leder till konflikt och att ett ”vi” och ”dem” uppstår. 

Användningen av denna teoribildning hjälper mig därför förstå hur meningar och betydelser 

påverkas och förändras av kollektiva samsyner, kulturella överenskommelser samt motstånd 

och konflikt (Gunnarsson Payne 2016:258f). Konflikter representerar den statliga 

maktutövning som sker genom regelverk som kräver långa och utförliga utredningsprocesser 

av ansökande adoptivföräldrar; utredningsprocessen som för staten anses vara nödvändig, 

men som för makarna kan upplevas som ett sorts ifrågasättande av deras kompetens att vara 

föräldrar och som en förnedrande handling.  Med motstånd hänvisar jag till 

adoptionsgemenskapen som bildats i kölvattnet av den upplevda utanförskap de ofrivilligt 

tilldelats. 

 

Jag kommer även se materialet utifrån ett intersektionellt perspektiv. En utgångspunkt är här 

att olika kategoriseringar, såsom kön och etnicitet, har en simultan verkan som påverkar 

maktrelationer. Jag ser ”adoptivbarn” och ”adoptivförälder” som två av dessa kategorier. 

Intersektionaliteten menar att maktutövningen sker genom normer som konstituerar vad som 

är önskat, och således även utesluter och stigmatiserar det som inte passar in. Detta perspektiv 

framhäver därför hur makt och motstånd påverkar individers identitetsskapande och de 

egenskaper de tillskrivs (de los Reyes 2005:233ff).  

 

Forskningsfältet 

Mycket forskning har gjorts gällande adoptioner, främst kring adoptivbarn, såväl statliga som 

akademiska i forskningssyfte. De forskningsfält som emellertid ägnat sig mycket åt 

adoptivbarn som forskningsobjekt faller inom områden som psykologi (Cederblad & 

Irhammar 2006) och sociologi (Martinell Barfoed 2008), eller så omvandlas adoptivbarnen till 

siffror för att visas i statistik. När det kommer till svensk adoptionsforskning inom det 

humanistiska fältet är det Tobias Hübinette (se Hübinette 2006; Hübinette & Tigervall 2009) 

som är den mest framstående aktören. Han är själv adopterad från Korea och har publicerat 

många texter om adoption och adopterade, men då främst med en inriktning på kritiska 

migrationsstudier och rasism. Jag har därför fått uppfattningen att det skulle behövas vidare 

forskning om adoptivbarn, adoptivföräldrar och identitetsprocesser inom den humanistiska, 

och inte minst etnologiska, ämnestraditionen som berör familjer och barn (se Jönsson 2003; 

Brembeck & Johansson et. al). 
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Material och tillvägagångssätt 

Studien är en kvalitativ undersökning. Denna metod valdes då det är informanternas 

upplevelser och tankar om adoptioner som hjälper mig förstå deras självbilder och identitet.  

Jag kommer utgå från intervjuer med sju adoptivföräldrar som genomgick adoptionsprocesser 

under 90-talet och med sex adoptivbarn som idag är i äldre tonåren och i 20-årsåldern. Det 

gemensamma för samtliga informanter är att föräldrarna har adopterat barn genom samma 

adoptionsförening, att barnen har sina ursprung från Sydostasien: Vietnam, Kina och Sri 

Lanka, och att barnen adopterades och kom till Sverige innan de fyllde ett år. Samtliga 

familjer ses även årligen på adoptionsträffar. Mina informanter valdes dels för att genom 

adoptivföräldrarna undersöka hur de upplevde adoptionsdiskursen inom 

adoptionsgemenskapen under 90-talet och, och dels för att genom adoptivbarnen få kunskap 

om hur de reflekterar över sina erfarenheter och upplevelser relaterade till deras adoption.  

 

Jag valde att intervjua adoptivföräldrarna ihop då adoptionsprocessen är en upplevelse som de 

gått igenom tillsammans. Här utgick jag från att det var enklare för informanterna att tala om 

denna gemensamma resa om de intervjuades ihop; där en av parterna har missat en detalj kan 

den andre fylla i. I studien kommer sju adoptivföräldrars historier höras: makarna Agnes och 

Gösta Almgren, makarna Sonja och Olof Eriksson, makarna Alice och Sebastian Stensjö och 

adoptivmamman Berit Hellberg. 

 

Jag har även intervjuat sex adoptivbarn: Denise Stensjö, 21 år, intervjuades individuellt. 

Joakim Högberg, 25 år, intervjuade jag både via telefon och en fysisk intervju, under vilken 

han syster Bella Högberg, 28 år, även medverkade. Simon Eriksson, 22 år, Jennifer Almgren, 

20 år, och Jonna Almgren, 17 år intervjuade jag i grupp. Valet att intervjua adoptivbarnen i 

grupp gjordes medvetet då jag hoppades få kunskap om inte bara deras syn på sin 

självupplevda identitet, utan även om hur de kommunicerar detta till andra adoptivbarn som 

är en del av adoptionsgemenskapen. Intervjuerna har transkriberats ordagrant, men eftersom 

talspråket skiljer sig från det skriftliga språket är vissa meningar omformulerade för att ta bort 

tvekande ljud, upprepningar och för att förtydliga uttalanden för att undvika missförstånd. 

Ibland behövs kontexter bakom orden förklaras för att läsaren ska förstå innebörden av dem. 

Markeringen ”/…/” representerar en paus eller ett ställe där jag förkortat ned citatet.  

 

Jag har dessutom sökt kunskap i skriftlig information om adoptionsprocesser både från 

statliga organ och adoptionsföreningar för att förstå hur adoptioner går till och vilka krav som 
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ställs på föräldrarna för att beviljas en adoption. Den mest framträdande källan här är 

informationsbrev från Statens Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor (NIA) som idag går 

under namnet Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Jag kommer även använda 

mig av medlemstidningar från tre olika adoptionsföreningar: Adoptionscentrums (AC) tidning 

Att adoptera, Adoption & Child Care Associations (ACCA) tidning Våra barn och Barnen 

framför allts (BFA) tidning Children Above All för att få inblick i hur det talades om 

adoptioner inom adoptionsgemenskapen under 80- och 90-talet. Artiklarna i dessa 

medlemstidningar är inte bara skrivna av kunniga inom adoptionsområdet, utan även av 

adoptivföräldrar som berättar om deras adoptionsprocess och hur deras liv förändrats efter att 

adoptionerna genomförts. För enkelhetens och utrymmets skull kommer jag i fortsättningen 

använda mig av organisationernas akronymer som ovan presenterats inom parenteser. 

Samtliga skriftliga källor hittades när jag rotade efter relevant material till denna uppsats i min 

mors många pärmar och lådor som är fyllda med gamla medlemstidningar och dokument som 

är relaterade till adoptioner och adoptionsföreningar. NIAs informationsbrev samt ACs och 

BFAs medlemstidningar går dessutom att hitta eller beställas hos utvalda svenska bibliotek.  

 

Reflexivitet och etiska överväganden  

Jag har en insiderposition när det kommer till detta forskningsfält. Jag är själv adoptivbarn 

och jag har nära kontakt med andra adoptivföräldrar och adoptivbarn. Jag har gått igenom, 

och går nog fortfarande igenom, svårigheter med att hitta en egen identitet och position som 

accepteras av samhället. Och däri ligger mitt intresse: mina upplevelser och erfarenheter är 

inte identisk med alla andra adoptivbarns och inte heller har alla adoptivföräldrar gått igenom 

samma emotionella process, trots att de fått gå igenom samma juridiska procedur för att bli 

godkända som föräldrar. Vetenskapsrådet menar att etiska överväganden berörande 

informanterna som medverkar i forskningen är en del av forskningsetiken (Vetenskapsrådet 

2017:17). Informanterna kommer därför anonymiseras och benämnas under fingerade namn.  

 

Oscar Pripp menar att ifrågasättandet och reflekterandet över sitt eget invanda tänkande måste 

pågå såväl innan som efter och under fältarbetet (2011:70), något som jag måste ta i beaktning 

extra mycket på grund av min insider-position. Jag är medveten om att jag som forskare har 

en subjektiv påverkan på studien; jag blir en del av det som studeras. Mina tankar och 

tolkningar påverkar det jag producerar och jag har således oundvikligen påverkat den 

verklighet jag försökt beskriva. Jag har därför under arbetets gång lagt stor vikt att bibehålla 
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en subjektiv forskarroll (Ehn & Klein 1994:10ff). 

 

Disposition 

Uppsatsen har tre analyskapitel och är delvis indelade efter mina källor. Det första kapitlet 

handlar om hur diskursen om adoption såg ut. Först kommer det utrönas hur en adoption 

egentligen går till: vilka krav som ställs och vad makarna går igenom för att beviljas adoptera. 

Här kommer adoptivföräldrarna att höras. Mycket fakta kan utrönas från statliga dokument 

och utredningar, men den emotionella resan som utredningsprocesser skapar kan endast göras 

rättvisa genom att presentera föräldrarnas tankar och åsikter. Vidare kommer jag även 

diskutera adoptionsgemenskapen utifrån uttalanden av mina informanter, medlemstidningar 

och nyhetsbrev från tre adoptionsföreningar: AC, ACCA och BFA. 

 

I kapitel två kommer adoptivföräldrarna och deras adoptionsberättelser att höras. Här kommer 

de berätta varför de beslutade sig för att adoptera, hur det gick till när de bildade sin nya 

familj och hur omgivningen har reagerat på både dem som föräldrar och som en del av en 

familj med barn som inte är biologiskt anknutna till dem.  

 

Adoptivbarnens utsagor kommer höras i det tredje kapitlet. Här vill jag ta reda på hur de 

upplever sina liv som adoptivbarn, hur deras identitetsarbete påverkats av att växa upp som 

adoptivbarn och hur de bemöts av omvärlden.  

 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion om mina resultat och slutsatser samt förslag på 

vidare forskning. 
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2. STATEN OCH ADOPTIONSGEMENSKAPEN 
 

Vem får adoptera?  

År 2017 beräknades det att det fanns 138 329 adoptivbarn i Sverige. Idag är det i Sverige 

vanligast att barn adopteras inhemskt, oftast i samband med att någon adopterar sin parters 

biologiska barn. Antalet internationella adoptioner har under 2000-talet minskat, men under 

1990-talet var Colombia och Vietnam de vanligaste länderna att adoptera från (SCB 2018).  

 

En adoptionsprocess liknar inte en annan. Makar som ansöker om tillstånd för att få adoptera 

kommer ställas inför en stor prövning som kommer att vända upp och ned på deras liv. AC tar 

i sitt nyhetsbrev från maj 1991 upp faktorer som påverkar möjligheterna för par att godkännas 

som adoptivföräldrar. Faktorer listade som fördelar adoptionsprocessen var att paret hade 

möjlighet att ta emot ett barn med ett handikapp eller medicinskt problem, att de kunde resa 

och vara borta en längre period, samt att de kunde överväga ta emot ett barn oavsett ålder eller 

ursprung. Sådant som sades begränsa eller omöjliggöra chansen att beviljas adoptera 

förklarades vara att mannen saknade utbildning utöver grundskolan, att paret sedan tidigare 

hade barn och att kvinnan var flera år äldre än mannen (Adoptionscentrum, mars 1991). Berit 

Hällberg, en av mina informanter, stötte på ett hinder i adoptionsprocessen då hennes man var 

yngre än henne:  

Och då var det ju också en process, framför allt för mig och Robert. Det var ju det att han var 

fem år yngre än mig. Så när vi ringde till de här stora adoptionsbyråerna, som AC, då fick vi 

nobben direkt. ’Du ska inte tro att det här kommer att gå’, sa de. /…/ Men så ringde jag till en 

liten adoptionsbyrå uppe i Norrland och så säger jag ’ja, du ska veta att jag är fem år äldre än 

min man’, ’jaha’, säger de, ’det var väl ingenting med det?’. Och det var så skönt att höra det. 

Man liksom pustade ut. 

 

Med Berits uttalande går det att förstå att kraven för att godkänna makar som adoptivföräldrar 

skiljde sig från adoptionsförening till adoptionsförening. Men utöver det fanns det även en 

stor statlig institution som hanterade alla svenska adoptionsärenden, NIA, som ställde krav på 

makarna. De skulle bland annat skicka in vigselbevis, utdrag från polisstyrelsen och en 

rapport om en aktuell hemutredning som makarna varit tvungna att gå igenom för att 

godkännas som adoptivföräldrar. Hemutredningen, en process som tycks ha varit intim och 

noggrann, hade som syfte att genom intervjuer, granskning av parets ekonomi och 
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familjeförhållanden bedöma vilka som var lämpliga att beviljas att adoptera. Så här säger 

Alice och Sebastian Stensjö om hemutredningen:  

ALICE: Ska vi säga, ska vi säga att den var minutiös? Där blev man ju granskad från topp till tå.  

SEBASTIAN: Ja, och så djupintervjuer.  

ALICE: Och det kan man ju tycka var lite såhär… Jag tycker så här, det är helt okej. /…/ Om jag 

hade kommit från en familj som haft en massa trassel och såhär alkohol, narkotika och misshandel 

och håhej, då kanske jag skulle ha tyckt att det varit… Det inte hade varit så okej. Men nu tyckte 

jag att det var det...  

SEBASTIAN: Men det var ju rätt tufft.  

ALICE: Det var rätt tufft, man var rätt mör. 

 

Berit delar Alices och Sebastians uppfattning:  

Ja, det var tufft. De gick ju från tårna upp till sista hårstrået, liksom /…/ De vände ju på våra hela 

liv  /…/ Och sen just att de skulle komma hem och titta på hemförhållanden och sådär. Men 

samtidigt så känner jag nog att ’jamen de måste ju göra det här’. Det var ju bara så. 

 

Det som kan förstås av föräldrarnas utsagor är att utredningen ansågs var nödvändig, trots att 

den var krävande. De resonerar som så att hemutredningen inte bara bekräftar att de är 

lämpliga som föräldrar, det tycks även fungera som ett nät som fångar upp individer som inte 

är lämpliga att adoptera. Utöver den minutiösa hemutredningen var paren tvungna att redovisa 

rekommendationsbrev skrivna av släktingar och vänner där de intygade att paret var lämpliga 

som föräldrar. När jag frågar mina informanter om hur det kändes svarade Alice: 

Ja, när du frågar nu, så… Det kan ju kännas lite så där… Förnedrande. När, om man säger så här, 

när jag vet hur Sebastian och jag är… Så kan jag säga att ett bättre ställe kunde hon ju inte komma 

till. 

 

Det tycks alltså som att adoptivföräldrarna förstår varför en statlig noggrann kontroll av 

prospekterande adoptivföräldrar är nödvändig – det är för barnets bästa. Även fast Sebastian 

och Alice uttrycker en viss skepsis gentemot vissa frågor som ställdes under djupintervjuerna 

så godtog de i övrigt granskningen de ställdes under. Samtliga informanter uttryckte att de 

inte kände sig oroliga över granskningen då de inte hade något att dölja. Det är först efter 
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hemutredningen som adoptivföräldrarna kan pusta ut och röra sig vidare mot nästa fas: 

väntan, längtan och en hel del nya utmaningar. Detta kommer jag diskutera vidare i kapitel 2. 

 

Den statliga rösten inom adoptivdiskursen 

När föräldrar till ett biologiskt barn har skrivits ut från sjukhuset och börjat anpassa sig till sin 

nya livssituation kommer de inte behöva stå till svars inför en statlig myndighet för att 

redovisa hur barnet utvecklats och mår i förhållande till sin omgivning. Adoptivföräldrar kan 

dock förvänta sig ett besök från en av kommunens socialsekreterare när barnet är runt ett år 

gammalt. Jag har tagit del av en intern ”Uppföljningsrapport om barn fött i utlandet” från en 

av mina informanter. Rapporten kommer från Liljeholmens stadsdelsförvaltning och utfördes 

1998. I denna rapport utreder och bedömer en familjerättssekreterare bland annat barnets 

fysiska utveckling: matvanor, den motoriska utvecklingen och eventuella sjukdomar hen haft 

sedan hemkomsten. Det görs även en undersökning av barnets psykiska utveckling: 

förståndsutveckling, språkutveckling och eventuella specialintressen. Frågor rörande barnets 

förhållande till sina föräldrar, eventuella syskon, släktingar, lärare och kamrater skall även 

besvaras. Förvisso kan statliga kontroller av barns välmående anses vara till barnets fördel då 

kontrollerna säkerställer en god hemmamiljö, men å andra sidan kan kontrollerna tolkas som 

statliga försök att definiera och fastställa statens syn på vad normalitet är (Hörnfeldt 2009; 

Jönsson 2003). Filosofen Ian Hacking menar att begreppet normalitet innebär avsaknaden av 

en avvikelse, det ideala och hur den statistiska normalfördelningen ser ut (Hacking 

1990:163f). Man kan därför se uppföljningskontrollerna som ett maktutövande från statens 

sida där socialsekreterarna och familjerättshandläggarna har makten att bestämma såväl 

makarnas lämplighet som föräldrar som om det utlandsfödda barnet nått den utvecklingsnivå 

de anser vara önskvärt.  

 

NIA översåg adoptionsärenden under 1980-talet och fram till 2004, efter vilket myndigheten 

avvecklades och en ny myndighet vid namn Myndigheten för Familjerätt och 

Föräldraskapsstöd inrättades (Kommittédirektiv 2004:120). NIA skickade regelbundet ut sina 

informationsbrev, NIA informerar, där de spred kunskap om adoptivbarnens förutsättningar i 

samhället och tips till adoptivföräldrar om hur de skulle bemöta eventuella motgångar från 

samhället. I ett nummer från 1981 publicerar de ett citat från barnhälsovårdsöverläkaren 

Sundelin, tillika ledamot i NIA, som menar att adoptivbarn visar på vissa speciella problem, 

till exempel försenad språkutveckling som är relaterad till att de adopterats från ett annat land. 
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Sundelin var en del av en forskargrupp som utförde en studie vid namn Uppsala-

undersökningen och som berörde 144 adoptivbarn. Studiens syfte publicerades 1982 och hade 

som syfte att jämföra barnens fysiska och psykiska tillstånd vid ankomsten med deras tillstånd 

vid en efterundersökning. Presentationen av studiens resultat avslutas med att rikta några goda 

råd till blivande adoptivföräldrar. Bland annat går det att läsa: ”var uppmärksam på de olika 

psykiska problem som kan förekomma under den första tiden” (Gunnarby & Hofvander 

1982). Paradoxalt nog fortsätter informationsbladet med att presentera en forskningsrapport 

som visat att adoptivbarn inte söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin mer än biologiskt 

födda barn (NIA informerar 1981). Man skulle därför kunna tolka att tidningsnumrets avsikt 

är att varna adoptivföräldrar för de fysiska och psykiska risker som finns med 

utlandsadopterade barn, men samtidigt förmedla att barnen i slutändan inte nödvändigtvis 

kommer behöva gå igenom psykiska svårigheter relaterade till deras adoption.  

 

I ett annat nummer av NIA informerar diskuterar de adoptivbarnens bakgrund och framtid. 

Artikeln baseras på den tidigare generaldirektören för invandrarverket Kjell Öberg. Han säger 

såhär i inledningen:  

Adoptivföräldrarna måste ständigt vara på vakt mot motsättningar mellan infödda och invandrare 

/…/ Med närmare 20 000 utomnordiska adoptivbarn har vi grovt räknat 10 000 adoptivföräldrar. 

Det är en potentiellt slagkraftig agitationsgrupp, som kan göra nationen Sverige en stor tjänst, ju 

mer aktiva de är /…/ Det är nödvändigt att adoptivföräldrarna görs medvetna om att barnen 

kommer utsättas för tryck från omgivningen. De kan inte leva kvar i småbarnsidyllen och de kan 

inte skjuta bot framtiden. Särskilt inte om de försöker dölja barnets bakgrund. Då är de ute på 

farliga vägar (Öberg 1981:1-9). 

 

Öbergs uttalanden genomsyras av varningar riktade mot adoptivföräldrar. Han påtalar vikten 

av ”medvetna adoptivföräldrar” och menar att de kan hjälpa barnen stå emot det oundvikliga 

omgivningstryck som kan uppstå för barnen i vuxen ålder. Öberg menar att de motsättningar 

mellan inhemska vuxna och invandrande barn bland annat kan locka fram ”ett Manchester” 

och syftar på massupproren i Moss Side i juli 19811. NIA frågar Öberg om alla adoptivbarn i 

                                                 
1 Massupproren pågick i två dagar och handlade om spänningen mellan individer födda i England kontra 

invandrare, massarbetslösheten och anklagelser om att polisen rasprofilerade och använde övervåld mot 

mörkhyade ungdomar i området (Williams 2015). 
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framtiden kommer behöva bära pass för att visa att de inte är ”vanliga” invandrarbarn, till 

vilken Öberg svarar: 

Jag har ingenting mot att vi alla skulle ha någon legitimation, inte pass, men det måste finnas andra 

motiveringar för att begära pass av något mer än hans eller hennes utseende! /…/ Helt bortsett från 

den pågående och fortsatta invandringen växer inslaget av invånare av nära utländskt ursprung i 

Sverige. /…/ När man dessutom vet att mörkt hår och mörka ögon är dominanta arvsanlag så inser 

man att vi får allt flera avvikelser från det så kallade svenska utseendet – hur man nu ska beskriva 

det (Öberg 1981:1-9). 

 

Öbergs användning av ordet ”avvikelse” i relation till något som anses vara norm, i detta fall 

en ljushyad svensk, kan härledas till normalitetsbegreppet som jag tidigare diskuterat. Han 

använder inte uttryckligen ordet ”rasifiering”, men det Öberg varnar om är att just rasifiering 

kan uppstå mellan svenskar och invandrande adoptivbarn. Forskaren Tobias Hübinette har 

flera studier om rasifiering och om koreanska adoptivbarn bakom sig och menar att rasifiering 

är en social process där icke-vita kroppar ses som anatomiskt bristfälliga (Hübinette 

2007:108). Det tycks alltså som om Öberg förutspår en framtid där adoptivbarn till svenska 

föräldrar riskerar bli uppfattade som icke-svenskar enbart på grund av deras fysiska utseende. 

Vare sig det stämmer eller inte kommer jag i mitt tredje kapitel, där adoptivbarnens utsagor 

presenteras, försöka svara på.  

 

NIA försöker sig även på att svara på frågan om diskriminering och identitetsproblem är 

adoptivbarnens framtid. I ett nummer av NIA informerar från 1983 finns en intervju med Bo 

Swedin som vid den tiden var sekreterare för diskrimineringsutredningen 1978 som hade i 

syfte att undersöka omfånget av diskriminering mot invandrare och lägga fram förslag på 

åtgärder mot företeelsen. Han menar att adoptivbarn råkar ut för diskriminering på grund av 

sitt utseende och att det därför är viktigt att föräldrarna inte förnekar barnens etniska ursprung 

och dessutom skaffar sig kunskaper om barnets hemland och bakgrund:  

Bo Swedin menar att det i adoptivbarnens etniska identitet alltid finns något – oftast mycket – som 

inte är ”svenskt” och det kan man inte ta bort. Att t.ex. byta namn på ett barn är inget litet ingrepp 

på identiteten. Det är tvärtom många gånger ett tecken på förnekande (NIA informerar 1983:1-5). 

 

Det som kan utrönas från NIAs informationsbrev och de uppföljningsrapporter som görs är att 

föräldrar behöver vara extra pålästa inför en adoption av ett barn från utlandet. Dessa 
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varningar som framkommer i NIAs informationsbrev kan, likt utredningsrapporterna, även 

tolkas som försök från staten att påverka adoptivföräldrarna att, i den utsträckning det går, 

uppfostra sina barn till svenska, idealiska medborgare. 

 

Foucaults maktmodell utfår från att makt utövas och att det således inte är någonting som 

skapas (Foucault 1998:93). Den statliga rösten inom adoptionsdiskursen, som framkommer 

genom informationsbrev, och samt deras regelverk för att bevilja adoptioner kan ses som ett 

maktutövande där staten tar sig rätten att fixera rätt från fel och dessutom influera 

adoptivföräldrar att ta beslut utifrån den information den statliga rösten förmedlar. 

 

Adoptionsgemenskapen 

Såväl AC, ACCA och BFA gav regelbundet ut medlemstidningar där artiklar skrivna av 

föreningarnas styrelsemedlemmar, sakkunniga inom barnvård, invandringspolitik och 

barnpsykologi, varvas med adoptionsberättelser från adoptivföräldrar som vill dela med sig av 

sina erfarenheter.  

ACCAs medlemstidning hette Våra Barn. I en av tidningarna från 1996 har Zitting-Nilsson, 

föreningens vice ordförande, tillika adoptivförälder och barnmorska, skrivit en artikel där hon 

diskuterar föräldrars första möte med sina barn. Här talar hon om att alla föräldrar upplever 

olika saker vid det första mötet med sitt nya barn. Medan vissa knyter sig an till sitt barn 

direkt finns det de som inte känner något alls. Syftet med artikeln är att lugna blivande 

adoptivföräldrar som befarar att deras första möte inte kommer stämma överens med den 

romantiserade bild de föreställt sig (1996:18f). Mamman Eva skickade 1996 in sin berättelse 

om när hon för första gången träffade sin dotter Tina: 

Min glädje över att äntligen fått mitt efterlängtade barn var enorm, men jag vill ända tillägga att 

den djupa kärleken jag känner idag successivt har växt fram ju mer i varit tillsammans. De allra 

första dagarna, eller kanske till och med veckorna, var hon ett litet främmande (men underbart) 

barn i min famn (Grotander 1996:15f). 

 

Liknande berättelser går att finna i BFAs medlemstidning Children Above All där pappan Lars 

har skickat in sin historia om hur han tillsammans med sin fru och son åker till Arlanda för att 

träffa sin nya dotter, Sangita, som med eskort kommit till Sverige från Indien. Sangita var 4 år 

gammal och Lars artikel kom därför att handla om svårigheten – och den enkelheten – det var 
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för Sangita att hantera förflyttningen från ett annat land till ett främmande land och hennes 

anknytning till sin nya familj. Lars avslutar sin artikel med sina personliga kontaktuppgifter 

och menar att han och familjen gärna delar med sig av mer erfarenheter (Hannell 1988:4f). 

Men det är inte bara genom medlemstidningarna som adoptivfamiljer kommunicerar med 

varandra. 

 

Både BFA och AC anordnade familjeträffar. En av BFAs familjeträffar tog plats redan i 

Stenhag i juni 1989 och 21 adoptivfamiljer deltog (Lindvall & Nilsson 1989:11). ACs 

familjeträffar siktade mot att förena familjer som adopterat från samma land. Under 1993 

anordnade de bland annat träffar för familjer med adoptivbarn från Manizales (Sparrman & 

Wahlberg 1993:12). 

 

ACCA bildade 1996 en föräldraförening som anordnade sin första träff den 17 till 18 augusti 

samma år. Initiativet bakom föräldraföreningen kom från två av mina informanter, tillika 

adoptivmammor Sonja Eriksson och Berit Hällberg. När jag frågar dem varför de kände ett 

behov att bilda en föräldraförening svarar de:  

BERIT: Vi tyckte det var viktigt att få sammanträffa oss, och så just för att barnen skulle få träffas. 

SONJA: Och utbyta erfarenheter med andra föräldrar framför allt. Barnen var ju inte så stora när vi 

började då, men… Det var väl mycket det, vi kände gemenskapen där. Det var roligt att göra åka 

dit /…/ Första träffen, då kom det till och med några som inte hade fått barn. 

BERIT: Och barnhemsföreståndaren från Vietnam var där, Mr. Minh. Så det var jättekul. 

JAG: Hur många kom på träffarna?  

SONJA: Ja, vad kan det ha varit... På första träffen var vi ganska många, kanske 20 familjer.  

 

Än idag träffas familjer som adopterat barn genom ACCA. Varje sommar träffas fyra familjer 

i en liten stugby i Norrköping, i denna uppsats kallad för Strandsjön. När jag frågar dem 

varför de kände att det vore roligt att åka på adoptionsträffar svarar Sebastian och Alice:  

SEBASTIAN: Jag tror, och det kändes ju, att man kan få en form av gemenskap med de som är i 

en liknande sits som vi.  

ALICE: Ja, att knyta an, kontakter och träffa andra. Så kul /…/ Jag tror det är viktigt att ha lite 

annan input och kanske dela med sig av erfarenheter, ’hur har ni känt?’ och sånt.  
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Agnes berättar att det var hon som hittade Sandsjön och att hon med hjälp av ett 

medlemsregister kunde höra av sig till familjer inom adoptionsföreningen. Sedan dess har 

antalet familjer som dyker upp under adoptionsträffarna minskat, men gemenskapen finns 

fortfarande kvar, om än inte starkare, enligt mina informanter:  

SONJA: Nu känner man ju familjerna så väl, så nu tänker vi inte att det är en adoptionsträff, även 

fast vi säger det. Vi åker ju dit för att umgås.  

ALICE: Och numera har man ju ett annat förhållande. Ungefär som när man träffar gamla 

jobbarkompisar. Första åren har man jobbet som gemensamt, och sen utvecklas det liksom och ja... 

Till vänskap och så. Det är så livet är. 

AGNES: Vi träffas ju inte för att vi har adopterat längre. Vi träffas bara därför att vi trivs ihop. 

 

I dagens era har sociala medier har även spelat en betydande roll för att underlätta för 

adoptivbarn och adoptivföräldrar att hitta andra som gått eller går igenom en 

adoptionsprocess. Den svenska Facebooksidan Adoptionsgruppen har i skrivande stund 2493 

medlemmar, och medlemsantalet ökar varje dag. Så här skriver administratörerna i sin 

beskrivning av gruppens syfte:  

Adoptionsgruppen är en mötesplats för adopterade, adoptivföräldrar och andra som har direkt 

koppling till adoption och en positiv inställning till adoption som familjebildning för utbyte av tips, 

råd och stöd. Nya medlemmar ombeds presentera sig i ett inlägg /…/ Inlägg ska ha en tydlig 

koppling till adoption (Adoptionsgruppen u.å). 

 

Innehållet i gruppen varierar. Främst förekommer det berättelser om adoptioner då alla nya 

medlemmar måste publicera en kortare text där de presenterar sig själva och vad de hoppas 

”finna” i gruppen. Diskussionsforumet flödar av frågor om släktforskning och tips och råd för 

hur adoptioner går till. Det delas även länkar till olika bloggar, podcasts och avsnitt från serier 

där temat adoption är aktuellt. Det finns även internationell Facebook-grupp som endast 

släpper in adoptivbarn, fosterbarn och föräldralösa från Vietnam, Adopted Vietnamese 

International (AVI) Facebook Group. Även i denna grupp ombeds de nya medlemmarna att 

presentera sig själva i ett inlägg. Båda gruppernas mål är att skapa en säker plats för 

adopterade och adoptivföräldrar att uttrycka sina känslor, historier och erfarenheter utan att 

riskera att bli dömda eller underminerade. Grupperna är slutna, vilket innebär att endast 

medlemmar kan se och publicera inlägg. Därav har jag beslutat att inte närmare presentera de 
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inlägg som publiceras i grupperna. Att administratörerna valt att göra grupperna till slutna kan 

ses som en tydlig markering som förklarar vilka som tillhör och vilka som står utanför 

gemenskapen och förtroendesfären. AVI, den ideella organisationen som skapat Facebook-

gruppen med samma namn, arbetar med att underlätta för vietnamesiska adoptivbarn att 

komma i kontakt med varandra och att, som de skriver på sin hemsida, ”to connect with each 

other” (Adopted Vietnamese International u.å).  

 

Diskursen om adoptioner har visat sig se annorlunda ut beroende på vart det diskuteras. Jag 

ser ”adoption” som ett diskursivt tecken vars betydelse skapas genom artikulationer: språkliga 

och icke-språkliga handlingar som fixerar betydelsen av tecknet. Jag hävdar att tecknet inom 

diskursteorin kan påstås vara både kontextuell och relationell (Gunnarsson Payne 2016:253-

258). Med det hänvisar jag till det faktum att betydelsen av ”adoption” ser olika ut beroende 

på den situation inom vilken det diskuteras. Inom adoptionsgemenskapen ser man adoption 

som något naturligt och självklart, men statens röst fyller tecknet med en helt annan betydelse; 

en adoption ses snarare som ett åtagande av ansvar som bör granskas och godkännas innan det 

kan genomföras. Om ett tecken anses vara kontextuell är den även en tom signifikant och 

relationell. Med detta hävdar jag att tecknet ”adoption” inte har en inneboende eller fixerad 

mening – betydelsen av tecknet är det som vi människor fyller det med inom diskursen. Det är 

genom våra artikulationer som vi skapar, omskapar och förändrar betydelsen av tecknet 

(Gunnarsson Payne 2016:258f).  
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3. ADOPTIVFÖRÄLDRARNA  

 

Detta kapitel ägnas åt adoptivföräldrarnas berättelser. Syftet med intervjuerna med 

adoptivföräldrarna var att ta reda på varför de valde att adoptera istället för att skaffa 

biologiska barn, hur det kändes för dem att bilda en familj på ett ”onaturligt” sätt och hur 

deras omgivning reagerat. I kapitlet kommer sju adoptivföräldrar höras: Sebastian och Alice 

Stensjö, föräldrar till Denise; Sonja och Olof Eriksson, föräldrar till Simon och Linnea; Agnes 

och Gösta Almgren, föräldrar åt Jennifer och Jonna; samt Berit Hällberg, mamma till Bella 

och Joakim.  

 

De avgörande besluten 

Om makar inte kan få barn på det ”naturliga” sättet finns det olika vägar att gå. Enligt mina 

informanters utsagor var det till provrörsbefruktning, så kallad in vitro-fertilisering (i 

vardagstal förkortat till IVF), de först vände sig till. Provrörsbefruktning sker genom att ägg 

plockas ut från kvinnans livmoder och befruktas av mannens spermier utanför kroppen. 

Processen innebär att befruktningen sker i ett glaskärl eller provrör som efter några dagar sätts 

in i kvinnans livmoder (Vårdguiden 2017). Makarna Sonja och Olof Eriksson adopterade och 

kom hem med sina barn Linnea och Simon från Vietnam åren 1995 och 1998. När jag frågar 

dem om hur beslutet av att adoptera barn kom till svarar de: 

SONJA: Vi ville ju ha barn, så det var den enda väg att gå /…/ Vi gick på Karolinska2 i tio år med 

massor med utredningar och IVF-behandlingar /…/ vi ville ställa oss i kö och adoptera innan vi gav 

upp, och det råkade vi säga på sjukhuset. Då fick vi veta att så fick man inte göra. Man fick välja 

om man skulle göra en IVF-behandling eller adoptera, man fick inte göra båda samtidigt. Om man 

skulle bli gravid så skulle det inte vara bra för det adopterade barnet…. Så sa de till oss. 

JAG: Hur kändes det när ni fick det slutgiltiga beskedet om att ni inte skulle kunna få biologiska 

barn? 

OLOF: Det kändes faktiskt inte så konstigt. Det var skönt att veta att vi gjort allt vi hade kunnat 

och att det var dags att ta nästa steg.  

 

Den historia som Sonja och Olof berättar tyder på en stark vilja och ihärdighet att få ett 

biologiskt barn. Bemötandet av den svenska vården när de uttryckte funderingar på att inleda 

                                                 
2 Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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en adoption uppfattade makarna Eriksson som att läkarna antydde att ett adopterat barn inte 

kan älskas på samma sätt som ett biologiskt barn, och att detta skulle te sig uppenbart för det 

adopterade barnet. Alice och Sebastian berättar att de också gick igenom en svår process 

innan de tog beslutet att adoptera: 

ALICE: Vi kom ju på efter ett tag att vi träffats att vi ville ha barn, såklart. Och det gick ju inte så 

bra. Det var lite missfall och det var lite utomkvedshavandeskap och det var…  

SEBASTIAN: Lite småjobbigt…  

ALICE: Så då var det bara att hämta upp sig ur de svarta hålen och gå vidare /…/ Så då sa jag 

’endera adopterar vi om vi vill ha barn, för det måste vi göra, eller så lägger vi ned det’. 

 

Även Agnes och Gösta hade svårt att skaffa biologiska barn. Agnes berättar hur hon och 

Gösta tog beslutet att adoptera:  

AGNES: Vi bestämde ganska tidigt att det bara liksom… Man blev ju inte yngre (skratt). Vi kände 

att det liksom… Det spelade ingen roll om jag bar barnet eller någonting sånt. Så vi bestämde oss 

för att adoptera. 

 

Adoption verkar därför inte ha varit mina informanters förstahandsval när det kom till att 

bilda familj. Etnologen Britta Lundgren menar att ofruktsamhet utgör en kraftfull kategori sett 

utifrån både det sociala- och kulturella perspektivet (Lundgren 1999:147), vilket förklarar 

varför det naturliga och självklara valet är att pröva fertilitetsbehandlingar och IVF för att få 

biologiska barn.  

 

Bildandet av den nya familjen 

Även fast föräldrarna inte fick uppleva en naturlig graviditet eller barnafödsel uttrycker de 

alla att deras moders- och faderskänslor kom så fort de fick besked att de kunde åka ned och 

hämta sitt barn.: 

AGNES: Vi var ju fem mammor som åkte ned för att hämta våra barn. Och tre av dem hade suttit 

och gjort graviditetstester på Arlanda. De trodde att de var gravida bara för alla hormonerna i 

kroppen… Jag tror att hormonerna kommer vare sig man vill det eller ej. 
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Agnes förklarar vidare att första mötet med sitt barn kan vara lika kraftfullt som när en 

nyförlöst mamma träffar sitt nyfödda barn:  

Jag kan tänka mig att det är som när du föder ett barn. Att du... så liksom ’ååh. Gud, vilken söt 

unge’, och så var de Jennifer. /…/ Och så höll man henne och… Gud vad härligt det var… Det bara 

svällde moderskänslor. 

 

Berit och Sonja diskuterar även deras första möte med sina barn: 

BERIT: Det är nog något som man liksom… Det kanske inte är så för alla, men jag tror att det är 

så för dig också. Att så fort man… Joakim låg ju som en kapsel på barnhemmet, som en kokong. 

Och så lyfte de på en liten strut som låg över hans ansikte. Och man bara kände det här att… Det 

här är mitt barn. 

SONJA: Jag kände också det. Och så fick vi sitta och dricka det där förbaskade teet3. 

BERIT: Ja, juste! Och så drack man upp fort som fasen. 

SONJA: Ja, och så fort man hade tagit en sipp fyllde de på muggen. Och sen efter många om och 

men frågade de ’do you want to see your baby?’, ’yes!!’ svarade man då. 

 

Det som kan utrönas från föräldrarnas berättelser är att första mötet med deras barn var 

överväldigande och underbart, trots att barnet inte hade någon biologisk anknytning till dem. 

Emotionella band till trots, med adoptivföräldrarnas svenska påbrå var det uppenbart att deras 

barn från Asien inte liknade dem till utseende. Som adoptivförälder har de behövt tampas med 

detta på två fronter: de frågor som deras barn har och de frågor som omvärlden har.  

 

Jag frågar paren om barnen någonsin ställde frågor om deras ursprung och hur de hanterade 

frågorna i så fall. När jag frågar hur Agnes och Gösta tacklade samtalsämnen om att de inte 

var biologiska föräldrar till deras barn Jennifer och Jonna svarar de: 

AGNES: När Jennifer var fyra och ett halvt så satt vi och åkte från Sunne /…/ Och då berättade vi 

väl ordentligt att inte hon hade legat i min mage. Och det var ju okej. Men att pappa inte var 

pappa… 

GÖSTA: Ja, pappa var viktigare. 

AGNES: Och så försökte man med ’nejmen, det är såhär det är’, men det gick inte riktigt att 

                                                 
3 Att dricka te tillsammans är en vietnamesisk kulturell tradition som funnits i århundraden. Det är inte te-

drickandet i sig som är centralt, det är umgänget och möjligheten att sitta ned och konversera om saker som hänt  

(Wenner 2011:18ff). 
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förklara för Jennifer. Så det var bara att dra ett streck där, för pappa var ju i vilket fall pappa. 

GÖSTA: Pappa var pappa, det var okej att mamma inte var mamma, men pappa skulle vara pappa. 

 

Samtliga informanter påpekar att det är svårt för en svensk mamma och en svensk pappa att 

dölja att de inte är biologiskt knutna till sina asiatiska barn. Frågor och konversationer 

gällande deras barns adoptioner talas det öppet om, både i mina informanters familjer och 

inom den svenska adoptionsgemenskapen. De inskickade berättelserna från adoptivföräldrar i 

medlemstidningarna pekar på just detta: att adoption inte är något man ska hålla hemligt, utan 

att den snarare bör omfamnas och pratas öppet om. 

 

Omgivningens reaktioner 

Det är inte bara frågor från adoptivbarnen som föräldrarna måste hantera. I det dagliga livet 

ifrågasätts och kommenteras deras släktskap med sina adoptivbarn, både från barn och från 

vuxna. 

SEBASTIAN: När Denise gick på sexårs skulle jag hämta henne en dag. Och då kom det en liten 

tjej som tittade på mig och sa ’vem ska du hämta?’. ’Denise’, svarar jag och så tittar hon på mig 

och så säger hon ’är du hennes morfar?’, sa hon. ’Nää, jag är hennes pappa’, och då blev hon 

jätteblyg och sa ’jamen hon är ju svarthårig’ (skratt). Det tyckte jag var så himla skönt alltså.  

SONJA: Det var en tjej i grundskolan som var på mig hela tiden. ’Är du Linneas mamma?’, hon 

tjatade om och om igen, även fast jag svarade ’ja, jag är hennes mamma’. Till slut fick jag säga åt 

henne på skarpen för att hon skulle sluta.  

 

Det tycks alltså vara så att även barn uppmärksammar avvikelsen när ett svenskt par kommer 

med barn som inte liknar dem till utseende. Mycket av det som utspelar sig menar mina 

informanter beror på okunskap hos de små och att de egentligen inte menar något illa. Men 

sedan finns de ju de som är äldre än barn och som uttrycker sig på sådant sätt som är direkt 

illa och stötande. Berit berättar:  

Jag kan ju säga att när vi var på flygplatsen i London när vi kom från Vietnam med Joakim, då var 

det en kvinna där som… Hon uppträdde sig väl konstigt, och sen fick vi höra att hon gick runt och 

berättade för alla att vi hade ju köpt våra barn. Hon var jätteaggressiv. Så det var olustigt… 

 

Gösta berättar om något han och Jennifer varit med om:  
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Det var ju de där thailändska tjejerna från jobbet. De hade ju sett mig med Jennifer i bilen, och de 

höll ju på sedan efteråt. Men de… Alltså, de är säkert så nära problemet så att de kanske gör en 

koppling mycket lättare än vad vi gör här, förstår du? Det var ju samma sak när vi var ute i 

Vietnam, också. 

 

När Gösta talar om att de är ”nära problemet” hänvisar han till det fenomen där vita män hittar 

kvinnliga asiatiska partners. 2019 beräknades att ett av tre transnationella äktenskap i Sverige 

ingås mellan en svensk man och en kvinna från Nordost- och Sydostasien (Hübinette 2019). 

Detta fenomen har inte porträtterats från en ljus sida i medierna, och i boken 

Thailandssvenskarna som släpptes 2019 granskar journalisten Joakim Medin de svenska män 

som köper sex från kvinnor i Thailand. Den bild som Medin målar upp om hur svenska män 

ser på och värderar asiatiska kvinnor är inte smickrande, och i hans granskning klargörs att 

det inte heller helt obefogat (Medin 2019). I en artikel publicerad i den vetenskapliga 

tidskriften Adoption & Fostering har sjutton unga kvinnor adopterade från Sydkorea och 

Thailand berättat om hur de i det dagliga livet stöter på sexualisering av deras kroppar, enbart 

i relation att de kommer från Asien, att de tillskrivs egenskaper baserade på deras kön och 

ursprung och att de stöter på rasism och otrevliga kommentarer från främlingar i det dagliga 

livet (Lindblad & Signell 2008). Deras utsagor understryker därför att Medins slutsatser är 

befogade. Därför kan man få förstå varför Göstas asiatiska kollegor reagerade såsom de 

gjorde. Berit berättar om en liknande händelse, fast den utspelade sig med sin son Joakim:  

Vi gick på något ställe i Thailand, och så lägger jag armen om Joakim. Då säger min kompis som 

är med på resan ’du ska nog inte göra sådär, för folk tittar’. Då trodde de väl antagligen att jag var 

en snusktant som hade en thailändsk pojke. Och då blev man liksom ’ja juste…’. 

 

Joakim är vietnames, men det är inte alltför svårt att förstå varför han misstogs komma från 

Thailand, ett av Vietnams grannländer. Att adoptivföräldrarna upplevt situationer där de antas 

ha ”köpt” en yngre partner från ett asiatiskt land är bara en av många fördomar som frodas i 

det svenska samhället. Samhällsdiskursen, eller samhällets tal om adoption, är inte lika 

avslappnad och öppensinnad som inom adoptionsgemenskapen. I samhället finns fortfarande 

fördomar gentemot adoptivfamiljer, och inte alltför ofta dras förhastade slutsatser innan 

föräldrarna själva fått uttala sig om deras sanning gällande deras familjesituation.  
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4. ADOPTIVBARNEN 

 

I detta kapitel presenterar jag adoptivbarnen som intervjuats inför uppsatsen. Syftet med 

intervjuerna var att ta reda på hur deras liv som adoptivbarn sett ut, hur de byggt sin identitet 

utifrån deras familjesituation och om de stött på otrevliga kommentarer eller incidenter. 

Som adoptivbarn tillhör man en familj vars bildande skett på ett avvikande sätt. Det 

adoptivföräldrarna förklarade i förgående kapitel var att de alla var inställda på att få 

biologiska barn innan de beslutade sig för att adoptera – det är normen som heterosexuella par 

förväntas anpassa sig efter (Ambjörnsson 2016:94). Därför är det inte svårt att förstå varför 

adoptivbarnen vuxit upp under andra premisser i jämförelse med de barn som är biologiskt 

anknutna till sina föräldrar. I detta kapitel kommer sex informanter att höras: Bella, 28 år; 

Joakim, 25 år; Simon, 22 år; Denise, 21 år; Jennifer, 20 år och Jonna, 17 år. 

 

Livet som adoptivbarn 

Internationellt adopterade barn bor inte i de länder de fötts i. Mina informanter kommer från 

Vietnam, Sri Lanka och Kina, men de har alla vuxit upp i Sverige. Trots det går det inte att 

undkomma att de på ett fysiskt plan inte ser ut som eller är etniskt svenskar. Alla mina 

informanter berättar att de fått frågan om de är adopterade och om de vill tala om det. När jag 

undrar hur de bemöter dessa frågor fick jag svaren:  

JONNA: Varför berätta för folk som inte förstår? Har fått frågan ’känner du att dina 

adoptivföräldrar är dina riktiga föräldrar?’. Många förstår inte ens att det är samma sak som att bo 

med biologiska föräldrar. Så det blir bara jobbiga följdfrågor. 

BELLA: Min adoptionshistoria skiljer sig så oerhört mycket /…/ Jag har träffat min biologiska 

familj, släkt, och vem kan möta mig i det? Inte en enda kan det, någonsin. /…/ För det går inte att 

förstå det och jag kan inte förklara det, för det finns inga ord för det. Hur märkligt det är att möta 

en kvinna som jag legat i magen hos. Och jag kan inte kommunicera den enda människan i hela 

världen som har fött mig, alltså, hur ska man liksom förklara den känslan?  

 

Här kan förstås att mina informanter anser sig gått igenom något speciellt, något annorlunda 

som gör att de skiljer sig från normen – något som inte går att förklara för de som inte tillhör 
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adoptionsgemenskapen. Denna uppfattning understryks när jag frågar om de fått konstiga 

kommentarer eller frågor från nyfikna människor: 

JENNIFER: Jag har fått frågan ’känns det som att din syster är din riktiga syster?’. Vem ställer 

ens en sån fråga? Helt sjukt… 

BELLA: Jag har fått många kommentarer om ’det är inte dina riktiga föräldrar’ och det har ju sårat 

mig jättemycket. /…/ Jag tror mycket på själar, att vi har en själ och att den är utanför. Att när vi 

dör så försvinner själen ur kroppen, att det är separata grejer. Det finns nog helt klart någon mening 

med att din själ och min själ har träffats så här. Det tror jag. Och det har inget med blod att göra. 

Blod är inget. Det här är ju vår familj. Det här är ju det normala, vi är en familj. 

 

Jennifer berättar att hennes relation till sin syster Jonna har ifrågasatts, och många av frågorna 

som ställs till adoptivbarnen handlar om deras emotionella band till sina adoptivföräldrar och 

adoptivsyskon. Den förutfattade meningen tycks vara att adoptivbarn har svårt att knyta sig an 

till familj och släkt som inte är biologiskt anknutna till dem. När jag undrar om detta stämmer 

fick jag svar som tyder på att det inte gör det: 

JOAKIM: Alltid. Man har alltid sagt mamma och pappa. Man säger ju inte ’där är ju min 

adoptivmamma’, man säger ju alltid ’där är min mamma’. 

JAG: Har ni alltid sett varandra som syskon även fast ni inte liknat varandra till utseendet? 

BELLA: Vi har ju i alla fall behandlat varandra som syskon (skratt). Mycket slagsmål, svordomar, 

fejder…  

JOAKIM: Jag håller med dig, du har ju alltid varit min storasyster.  

BELLA: Har det varit något så har vi alltid backat vandra. Alltid, och speciellt när pappa dog. Då 

blev det väldigt viktigt för mig att känna såhär ’jamen nu finns mamma och Joakim kvar’, då måste 

jag liksom ta mitt ansvar för våra relationer. 

JOAKIM: Man försöker ju höra av sig så att man verkligen har en bra relation. Och det har vi ju 

sett till att ha de senaste åren.  

 

Adoptivbarnen tycks uppfatta sig tillhöra en familjekonstellation som för dem är naturlig och 

självklar. Dock går det inte att undkomma att de inte delar föräldrarnas gener och att de 

någonstans ute i världen har en biologisk anknytning till främlingar som under andra 

omständigheter hade kunnat vara en del av deras liv. Adoptionsresor är en resa där 

adoptivbarnen åker tillbaka till sina ursprungsland sökandes efter deras biologiska familj. 

Förutom att många historier berättas genom TV-programmet Spårlöst som produceras av TV4 
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(TV4 2017), finns det rikligt med information om tillvägagångssätt att hitta sin biologiska 

familj och tips på vart man kan vända sig till hjälp. Adopted Vietnamese International (AVI) 

är ett exempel på en organisation som strävar efter att underlätta för vietnamesiska 

adoptivbarn att hitta sin biologiska familj (AVI, u.å). Bella har redan sökt upp och träffat sin 

biologiska familj, men finns det ett intresse av att hitta sin biologiska familj hos de andra 

informanterna? Så här säger de: 

JOAKIM: Det har väl funnits en nyfikenhet av att vilja ta reda på detta, men på senare år har jag 

inte känt någon önskan om det.  

JONNA: Nä, varför ska jag göra det?  

JENNIFER: Har aldrig riktigt tänkt på det, har inget intresse av det, faktiskt.  

SIMON: Jag vill åka till Vietnam, det vore jävligt coolt. Men min biologiska familj… Har 

egentligen inget intresse av att hitta min biologiska familj. Men när man nu vuxit upp tänker man 

’undrar om mina barn kommer se ut som mig?’, och då undrar man om man själv liknar sina 

föräldrar. Så det vore roligt att veta. 

JAG: Är du intresserad av Vietnam? Vill du åka dit? 

DENISE: Ja.  

JAG: Vill du leta efter dina biologiska föräldrar? 

DENISE: Vet inte, har inte funderat på det faktiskt... Men jag vill åka dit! 

 

Det tycks vara så att intresset av att söka upp sin biologiska familj skiljer sig från adoptivbarn 

till adoptivbarn. Detta antyder att adoptivbarn inte är en homogen grupp som delar samma 

åsikter och värderingar, även fast de har en gemensam påtaglig nämnare som format deras liv 

drastiskt.  

 

Identitetsbygget 

En av förklaringarna varför vissa av adoptivbarnen inte är intresserade av att nysta upp 

frågetecken gällande deras biologiska familj och bakgrund kan förstås genom att söka svar på 

hur de upplever sin identitet. ”Vart kommer du från?” är en fråga som ofta ställs till individer 

som har ett uppenbart annorlunda utseende i jämförelse med inhemska svenskar. En av mina 

frågeställningar berör just hur adoptivbarnen ser på sig själva när det kommer till tillhörighet 

och utanförskap i det svenska samhället. Är de svenskar, vietnameser eller en blandning av 

båda? 
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JOAKIM: Ja ser mig som en ”blandning”, för jag är född i Vietnam, men är uppvuxen i Sverige 

och är svensk medborgare med svensk uppfostran och värderingar.  

SIMON: Jag vet inte, det beror väl på i vilket sammanhang. 

JENNIFER: Jag säger alltid att jag är svensk när jag blir frågad. Förutom min födelseplats är jag 

svensk. När jag flyttar till Örebro i januari och får frågan ’vart kommer du från?’ kommer jag svara 

Stockholm. 

Ingen av mina intervjuade informanter hävdade att de inte på något sätt inte identifierade sig 

som svenskar – ett tydligt tecken på att de anser sig ha influerats av det samhälle de vuxit upp 

i. Biologiskt är de inte svenskar, men identitetsmässigt är de svenskar.  

 

Bella har länge behövt tampas med det faktum att hon är adopterad, och det har inte alltid 

varit en rolig resa. Hon håller just nu på att skriva en bok om hennes uppväxt och upplevelser 

som både adoptivbarn och som mörkhyad i ett samhälle där en vithetsnorm råder.  

Jag har haft väldigt jobbigt med att vara adopterad. Det har verkligen varit min akilleshäl länge. Jag 

jobbar ju fortfarande jättemycket med att komma i någon slags samklang att jag ju är det, att jag 

alltid kommer vara mörkhyad, fast jag inte vill vara det /…/ Jag var inte redo alls att liksom berätta 

om det, för jag har inte haft någon distans till det, utan behövt jobba mycket med mig själv /…/ Då 

gjorde det ont i mig. Alltså, jag ville inte ha med det ordet att göra, usch vad jobbigt Men det har 

tagit några år och nu börjar det väl landa.  

 

Det är inte bara adoptivföräldrarna som årligen åker till Sandsjön på adoptionsträffar, alla 

barn följer med eftersom det är, såsom Denise uttryckte sig i sin intervju ”en viktig tradition”. 

Utifrån adoptivföräldrarnas berättelser går det att förstå att adoptionsträffarna inte längre är 

adoptionsträffar, utan en träff med gamla vänner. Föräldrarna uttryckte att de inte har 

regelbunden kontakt med andra adoptivföräldrar, och det gjorde mig nyfiken på om 

adoptivbarnen sökt sig till några grupper eller forum för att känna gemenskap med andra 

adoptivbarn. Denise berättar att hon tidigare åkt på adoptionsläger och träffat andra 

adoptivbarn:  

JAG: Varför ville du åka på adoptionsläger?  

DENISE: För att träffa andra människor. Det var roligt.  

JAG: Vad pratade ni om då? 

DENISE: Vi pratade inte just om adoption. Vi var liksom…Umgicks och hade väl liksom… 



 

 
30 

 

snackade lite strunt, eller vad man nu gör. 

 

Det Denise menar är att adoptionslägret, likt adoptionsträffarna i Sandsjön, har lockat till sig 

barn och ungdomar med en stark gemensam nämnare, men att den nämnaren inte 

nödvändigtvis är det som diskuteras mest och uppmärksammas. Istället anordnas det andra 

aktiviteter för att adoptivbarnen ska knyta nya relationer till varandra. När jag frågar specifikt 

om varför barnen fortfarande åker med till Sandsjön varje sommar för att träffa de andra 

familjerna, trots att de hunnit bli vuxna och några fall flyttat hemifrån, Berättar Bella och 

Joakim om vad den årliga träffen i Sandsjön betyder för dem:  

BELLA: Jag insåg att det fanns ju ett forum där jag fick ventilera mig /…/ Och det är ju att jag 

kommer till Sandsjön och träffar familjer som förstår när jag berättar något rasistiskt, för att dom 

själva, tyvärr, har blivit utsatta för det.  

JOAKIM: Det har jag inte tänkt så mycket, men jag tycker att det är skönt också att prata om 

något… Jamen att ’så här är eller har det varit för mig’, att man ändå kan fråga om det något man 

undrar över. Men jag… Det är väl inte som jag tänkt på när jag var liten, då var man ju bara barn. 

 

Jennifer, Jonna och Simon har inte någon ordentlig kontakt med andra adoptivbarn, men 

Jennifer menar att man ofta kan upptäcka om någon är ett adoptivbarn: 

Jag vet inte, kanske är det hur de pratar eller hur de klär sig? Det låter säkert jättekonstigt, men jag 

tycker att det går att gissa sig till om någon är ett adoptivbarn eller inte.  

 

Att ha kontakt med andra adoptivbarn verkar, enligt mina informanter, därför inte vara så 

viktigt. De ser sig själva som ”vilket annat barn som helst”. 

 

Omgivningens fördomar 

Jag har ovan diskuterat konstiga frågor som adoptivbarnen fått i relation till sin adoption och 

uppväxt med föräldrar och syskon som inte är biologiskt anknutna till dem. Många gånger är 

frågorna harmlösa och ställda av nyfikenhet, men det förändrar inte att adoptivbarnen ibland 

känner sig obekväma av dem.  

 

Att vara ett adoptivbarn har för Bella påverkat hennes liv påtagligt, och inte bara på ett 

positivt sätt. Hon menar att hon genom hela sitt liv har bemötts av rasistiska kommentarer 
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baserat på hennes hudfärg och att hon fått konstiga frågor om sitt släktskap med sin familj. 

När jag frågar Bella om hennes upplevelser svarar hon: 

Ja, mycket fördomar har jag fått både för att jag är mörkhyad och adopterad. Men typ ’har du och 

Joakim samma mamma?’, ’ja, Berit’, svarar vi, och då frågar de ’jamen er riktiga mamma?’. Och 

det där ordet ”riktiga” det stör mig och sårar mig. För min mamma här är ju min riktiga mamma 

/…/ Ja, mycket smygrasism, skulle jag nog säga. Alltså lite så där… kanske medvetet eller 

omedvetet. 

 

Jennifer berättar om när hon fick tampas med en kollega som ville vädra sina åsikter om 

adoption för henne:  

Jag hade en kollega som kom upp till mig och typ ’du är väl adopterad?’, och när jag svarade 

’ja’ sa han att han var emot adoption. Så då frågade jag ’är inte din fru adopterad?’ och han typ 

’ja, och hon har mått psykiskt dåligt, så det är därför jag är emot det. Min åsikt bara’, och så 

gick han iväg… Fattade ingenting. Vadå, han är emot adoption för att hans fru mått dåligt? Jag 

har aldrig mått psykiskt dåligt bara för att jag är adopterad. 

 

Likt den allmängiltiga tanken att adoptivbarn inte ser sina föräldrar och syskon som sina 

”riktiga” finns det även en förutfattad mening att adoptivbarn löper större risk för att drabbas 

av psykiska sjukdomar (Gunnarby & Hofvander 1982).  

 

Adoptivbarnen har dessutom hamnat i situationer som varit direkt stötande och förolämpande. 

Bella och Joakim berättar om jobbiga händelser som de varit med om: 

BELLA: Till exempel, ’om du hade sex med din lillebror och du skulle bli gravid och föda det 

barnet, skulle det bli syskon med sig självt då?’, alltså sånna där konstiga… ’Det är ju inte incest, 

ni är ju inte syskon på riktigt, och om du Bella hade sex med din pappa skulle det inte göra 

någonting’…  

JOAKIM: En gång som jag minns väl, det skedde i omklädningsrummet efter att vi bytt om. När 

alla var ombytta skulle vi ställa upp oss i led för att få komma in i idrottshallen. Det var ett hål i 

gipsväggen, och en klasskompis valde att ta gipset på fingrarna, kletade det på mig i ansiktet och sa 

’sådär, nu ser du mer ut som oss’.  

 

De otrevliga situationer som alla adoptivbarn i denna studie har fått uppleva säger något om 
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det samhälle vi lever i; ett samhälle där individer, i detta fall adoptivbarnen, som avviker från 

normen ställs mot väggen och tvingas försvara sin rätt att ta plats i samhället under samma 

villkor som biologiska barn.  

Det som adoptivbarnen upplever kan ses utifrån ett intersektionellt perspektiv för att förstå 

vad det är som de egentligen utsätts för; vilka drivkrafter som ligger bakom det bemötande de 

får. Inom det intersektionella fältet anses ojämlikheter och makt vara påverkade av olika 

markörer, såsom kön, etnicitet och sexualitet, som skapar sociala koder som skiljer ”vi” från 

”dem” (de Los Reyes & Kamali 2005:24). Inför denna uppsats valde jag att även se 

”adoptivförälder” och ”adoptivbarn” som två marköre. Det som kan utrönas från 

adoptivbarnens berättelser är att de inte bara blir dömda utifrån markören som adoptivbarn, de 

påverkas även av deras ursprung. Om man utgår från att västvärlden är eurocentristisk, en 

värld där vithet görs till norm, går det att förstå varför adoptivbarnen görs till ett ”dem” och 

ifrågasätts (Berg 2016:278f).  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 

Resultat och slutsatser 

Mitt syfte med studien var att söka kunskap om hur känslan av utanförskap påverkar det 

identitetsskapande som sker hos adoptivföräldrar och adoptivbarn i relation till 

adoptionsdiskursen och adoptionsgemenskapen.  

 

Utifrån mina intervjuer, interna material gällande adoption som tillhör informanterna och de 

bearbetade medlemstidningarna har det blivit tydligt att identitetsprocessen hos såväl 

adoptivbarn som adoptivföräldrar är högst individuell, trots att själva adoptionen är en 

gemensam upplevelse som delas av föräldrar, barn och omgivningen. Medan somliga gärna 

talar om sin adoption finns det de som inte vill beröra ämnet. Det har även framkommit att det 

finns en adoptionsgemenskap, en gemenskap där människor från olika ursprung och 

bakgrunder samlas för ett enda syfte: att kommunicera med andra adopterade och/eller 

adoptivföräldrar. Precis såsom syntes under intervjuerna är det enklare för både 

adoptivföräldrar och adoptivbarn att identifiera sig med varandra, oavsett om de aktivt söker 

umgänge med andra som varit i samma sits.  

 

I varje nummer av medlemstidningarna presenterades minst en artikel skriven av en 

adoptivförälder, och det märks tydligt att stämningen inom adoptionsgemenskapen är 

avslappnad och förtrolig. Utan att veta hur många eller vilka som prenumererar på tidningarna 

delar de med sig av sina intima och känslosamma historier, och vissa författare, såsom Lars, 

delar till och med sig av sina kontaktuppgifter ifall deras historier och erfarenheter kan vara 

till ytterligare hjälp och inspiration för andra adoptivföräldrar. Det tycks alltså vara så att 

adoptionsgemenskapen under 1990-talet var sammansvetsad och öppen. Samma slutsats kan 

dras utifrån Facebooksidorna och Facebookgrupperna. När det kommer till adoptionsträffarna 

– träffar som anordnas för att föräldrar och barn ska kunna samlas på ett ställe – talar det för 

sig själv. Adoptivfamiljerna som årligen besöker Sandsjön avsåg från början att söka upp 

andra som varit och är i en liknande situation, men syftet har genom åren förändras. Genom 

att samlas kring en gemensam nämnare har de inte bara hittat stöd från varandra, de har även 

byggt upp meningsfulla vänskaper. Det kan därför sägas att det faktiskt finns en sorts 

adoptionsgemenskap, en gemenskap som finns i olika former: i medlemstidningar, på internet 

och i det dagliga livet. Och det är bara de forum som jag uppmärksammat och studerat – jag 
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är övertygad om att det finns fler olika föreningar, grupper och forum där adoptivbarn och 

adoptivföräldrar samlas.  

 

Själva adoptionsdiskursen präglas av känslan och uppfattningen av utanförskap och 

tillhörighet. Utanförskap i den mening att adoptivfamiljerna bildades på ett annorlunda sätt 

och därför utgör en avvikande grupp i samhället, och tillhörighet då det trots allt finns en 

adoptionsgemenskap där de kan förlita sig på varandra för stöd och vägledning.   

 

Jag ämnade granska mitt empiriska material utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, Foucaults 

maktmodell och utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det har under studiens gång 

uppmärksammats att adoptivföräldrarna någon gång stött på ifrågasättande av deras 

legitimitet som familj och adoptivbarnens rätt att hävda sig som svenskar i samhället. Såväl 

föräldrar som barn medger att okunskap ligger bakom många av incidenterna. Inom 

diskursteorin menar man att det finns ett samband mellan sociala processer och kunskap; 

sociala processer skapar och upprätthåller den uppfattning vi människor har av världen 

(Winther Jørgensen & Philips 2000:12). Makten har visat sig vara något som finns och utövas 

överallt: staten utövar makt genom att upprätta regelverk och lagar som påverkar 

möjligheterna för föräldrar att beviljas adoptera; adoptionsföreningarna ställer krav på 

adoptivföräldrarna, liksom det land som barnet kommer från, och främlingar tar sig tid att 

stanna upp och kommentera och uppmärksamma det annorlundaskap som adoptivfamiljer 

utgör. När det kommer till adoptivbarnen blir maktutövandet gentemot dem från främlingar 

tydlig. Inte nog med att de uppenbarligen tillhör ”de Andra” sett utifrån deras utseende, de är 

även yngre än de vuxna – de som förväntas vara visa och mogna – som påkallar deras 

uppmärksamhet och således mindre förmögna att kunna säga emot.   

 

Vidare forskning 

Min uppfattning är att mycket lite forskning om adoption som fenomen och identitetsarbetet 

hos adoptivbarn och adoptivföräldrar gjorts inom det etnologiska fältet. Det är ett relativt 

outforskat territorium som skulle gynnas av likartade studier. Precis såsom förekommer i min 

studie är adoptivbarnens identitet starkt knutet till Sverige och den svenska kulturen som de 

vuxit upp i, men att de ändå, frivilligt eller ofrivilligt, påverkas av deras biologiska ursprung. 

Detta är sannerligen en intressant kombination som förtjänar att studeras närmare.  
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