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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades livsprocess och 

visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. För att besvara frågeställningen har 

vi genomfört tio intervjuer och tagit del av en självbiografi och en självrapport. Vi har 

genomfört denna studie med grundad teori som metodologiskt angreppssätt, vilket innebär att 

vår frågeställning har vuxit fram ur datamaterialet. Resultatet visar att de faktorer som har 

påverkat internationellt adopterades livsprocess är en trygg kärna, att kärlek är tjockare än 

blod, omgivningens stöd, tacksamhet, svenskhet, adoptionens minimala betydelse, bristande 

intresse, öppenhet till adoptionen, anknytning till födelselandet, ambivalens inför adoptionen, 

adoptionens maximala betydelse och tillskrivningar kopplat till adoption. Avgörande för att 

skapa en trygg identitet är en trygg kärna, villkorslös kärlek, stöd från omgivningen och en 

svensk tillhörighet. Det teoretiska- och begreppsliga ramverk vi använt oss av är symbolisk 

interaktionism och begreppen stigma, identitet samt svenskhet. Den tidigare forskning vi har 

tagit del av är indelad i tre teman, svenskhet och rasifiering, identitetsarbete och självkänsla 

samt mental hälsa och välbefinnande. Den tidigare forskningen belyser dissonansen som 

internationellt adopterade kan erfara vad gäller svenskhet kontra ett icke-vitt utseende vilket 

kan resultera i identitetskriser och psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: internationellt adopterade, adoption, identitet, svenskhet, stigma, symbolisk 

interaktionism, grundad teori  
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1. Inledning 
Varifrån kommer du? Har du någonsin reflekterat kring det? Är det en fråga som du ständigt 

bemöts av? Är ditt utseende avvikande från det ”normativa svenska”, det vill säga ljus hy, 

blont hår och blå ögon? Antingen känner du igen dig i dessa frågor, eller så är de helt 

främmande för dig. För oss författare har dessa frågor blivit en vardag, vi har lärt oss att 

besvara dessa frågor utan att ens tänka oss för. Det är inte en självklarhet för oss att folk vet 

var ifrån vi kommer, vi ser inte ut som ”vanliga” svenska medborgare. Vi är svenska 

medborgare, vi talar språket flytande, men vi blir alltid tvingade att reflektera över vårt 

ursprung, kanske på grund av att vi inte ser ut som en svensk ”borde” göra. Vi som skriver 

denna uppsats har skilda bakgrunder men ett gemensamt intresse för internationellt 

adopterades upplevelser i vardagen. En fråga som intresserar oss är huruvida internationellt 

adopterade identifierar sig som svenskar? 

Idéhistoriker, Michael Azar, har uttalat sig i en artikel publicerad av Svenska Dagbladet
1
, där 

han beskriver att en människa enbart kan vara svensk i förhållande till någon annan. Om och 

när personen har anammat de svenska värderingarna eller det fenomen vi kan kalla för den 

normativa svenskheten, blir denne svensk. Catrin Lundström, forskare i sociologi, påpekar i 

samma artikel att det enda som skiljer adopterade svenskar från inhemska svenskar är 

utseendet, vilket gör det särskilt svårt att hantera situationen – ”man är nästan lika, men inte 

riktigt” menar Michael Azar. Vår intention med denna studie är att låta de adopterade själva 

få definiera sin situation och berätta sin egen historia, då vår tro ligger i att varje historia och 

varje röst är unik och bör ges det utrymme den förtjänar. Vår önskan är även att synliggöra 

och skapa en ökad förståelse för de processer och relationer som samspelar i skapandet av 

identiteten, med andra ord identitetsutveckling. 

 

I slutet av år 2014 förväntas det finnas 51 850 internationellt adopterade i Sverige
2
 och den 

mediala bilden är mestadels endimensionell, den framställer ofta adopterade som en 

problemgrupp, vilket bekräftas av en sammanställning av forskningsrapporter gjord av 

Marianne Cederblad
3
. Vår ambition är att avstå från den förförståelse som sammanställningen 

av forskningsrapporterna eventuellt kan ge upphov till och genomföra projektet med en 

öppenhet och en genuin nyfikenhet som ledord. Öppenhet och nyfikenhet är stimulerande 

egenskaper som skänker mod i genomförandet av ett ömtåligt och krävande arbete, vilket kan 

ske när ett arbete handlar om att ta itu med människors inre processer och yttre erfarenheter.  

 

Vi anser att fler sociologiska och socialpsykologiska studier kan öka förståelsen för de 

internationellt adopterade och deras livssituation. Sådana studier kan bidra till utveckling av 

nya teorier och synsätt som inte är färgade av psykisk ohälsa kopplat till adoption. Genom ett 

öppet förhållningssätt vill vi försöka närma oss forskningsområdet utan en färdig teoretisk och 

begreppslig apparat och på det viset bidra med en unik infallsvinkel på en komplex fråga och 

kartläggning av de relationella aspekterna av en individs identitetsutveckling.  

 

De frågor vi ställde i inledningen är frågor som belyser fenomenet; att vara svensk i minoritet 

i Sverige idag, att veta varifrån du kommer och vad du ska svara om någon frågar varifrån du 

kommer. Att veta att du är svensk medborgare och att utseendet inte alltid behöver betyda att 

du är annorlunda. 

                                                           
1 Svenska Dagbladet 2 april 2012 
2 Adoptionsstatisk 2014 (http://www.adopterad.se/) 
3 Cederblad 2003 
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1:1. Syfte, frågeställning och avgränsning 

I enlighet med grundad teori så växer själva frågan fram utifrån det insamlade datamaterialet 

och kärnkategorin
4
. Detta innebär att det inte finns någon formulerad frågeställning till en 

början, utan att frågan istället växer fram tillsammans med insamlad data och genomförd 

kategorisering. Vårt intresseområde är internationellt adopterade som bor i Sverige. Med 

tanke på omfattningen av denna undersökning har vi valt att inte inkludera nationellt 

adopterade (inhemsk adoption) i denna undersökning, vi anser också att det inte bör vara 

problematiskt för nationellt adopterade att identifiera sig själva som svenska, något vi i 

inlednigen nämner som en fråga som intresserar oss. Vårt fokus har varit icke-vita 

internationellt adopterade från Asien och Sydamerika. Vi har också valt att fokusera på vuxna 

internationellt adopterade och bortsett från barn, tonåringar och ungdomar då vi anser att de 

vuxna har genomgått en längre livsprocess och kan ge oss mer information och reflektioner. 

Syftet med vår undersökning är att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades 

livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. I takt med att 

undersökningen tagit form formulerades vår frågeställning: Vilka faktorer påverkar 

internationellt adopterades livsprocess och vad är avgörande för en trygg identitet? Hur vi 

har gått tillväga för att komma fram till denna frågeställning redovisas succesivt under de 

olika rubrikerna i metodavsnittet. 

  

                                                           
4 Hartman 2001:61 
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2. Disposition 
I det första avsnittet (se ovan) har inledning, syfte och frågeställning presenterats. För att 

besvara vår fråga kommer uppsatsen att disponeras enligt följande: i avsnitt tre kommer 

tidigare forskning angående internationellt adopterade att presenteras. Den tidigare 

forskningen är uppdelad i tre teman och under varje tema finns en kort sammanfattning, de tre 

teman som finns är: svenskhet och rasifiering, identitetsarbete och självkänsla och mental 

hälsa och välbefinnande. En sammanfattning av all tidigare forskning återfinns i slutet av 

avsnitt tre samt vad denna undersökning kan ge för bidrag till forskningen. Under avsnitt fyra 

presenteras metoden och vårt metodval är grundad teori. En redogörelse för grundad teori och 

våra etiska ställningstaganden inleder avsnitt fyra. Urval, datainsamling och analys är 

presenterade under tre olika faser, vilket kännetecknar Glasers version av grundad teori, vilka 

benämns den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Här beskrivs det hur 

vi har gått tillväga i varje fas med urval, datainsamling och analys. I slutet av avsnitt fyra 

finns även en tabell som sammanfattar frågeställning, urval och kärnkategori genom arbetets 

gång. Avsnitt fem behandlar resultatet, vilket är uppdelat i två delar. I den första delen, 

redogörelse av kategorier, beskrivs de kategorier som framkommit under undersökningen. I 

del två, relationer mellan kategorier, beskrivs relationerna mellan kategorierna, vilket är det 

som utgör den genererande teorin. Kategorierna som återfinns i undersökningen är följande: 

den trygga kärnan, kärlek är tjockare än blod, omgivningens stöd, svenskhet, tacksamhet, 

öppenhet till adoptionen, bristande intresse, adoptionens minimala betydelse, anknytning till 

födelselandet, ambivalens inför adoptionen, adoptionens maximala betydelse och 

tillskrivningar kopplat till adoption. Resultatet sammanfattas i slutet av avsnitt fem och 

illustreras med en figur vilken skapar en mer översiktlig bild av relationerna mellan de olika 

kategorierna. I avsnitt sex presenteras diskussionen där vi dels för en diskussion angående 

resultatet, en diskussion av vårt resultat kopplat till den tidigare forskningen samt en 

presentation av vårt teoretiska ramverk. Det teoretiska- och begreppsliga ramverk vi använt 

oss av är perspektivet symbolisk interaktionism och begreppen stigma, identitet samt 

svenskhet, och avslutningsvis återfinns en diskussion av vårt resultat kopplat till dessa teorier. 

I diskussionsdelen finns även vår självkritiska reflektion, där vi tar upp eventuella brister och 

dilemman med vår undersökning och slutligen presenteras en avslutande reflektion samt 

förslag till vidare forskning. 
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3. Tidigare forskning 
Vi har tagit del av den tidigare forskningen först i slutet av vår undersökning för att inte bli 

alltför inriktade på den framväxande teorin. Vi fann tio artiklar genom sökmotorerna 

Discovery, Social Science Citation Index, SAGE Publications, Google Scholar och Sociology 

Abstracts. De nyckelord som främst användes var: international adoption, identity, identity 

development, ethnic identity, Swedish adoption, transnational adoptees, attachment och well-

being. Vi har sorterat dessa artiklar under tre olika teman; svenskhet och rasifiering, 

identitetsarbete och självkänsla samt mental hälsa och välbefinnande. Under varje tema 

presenteras en kort sammanfattning och i slutet presenteras en större övergripande 

sammanfattning samt vad vår undersökning kan bidra med till forskningen. 

3:1. Svenskhet och rasifiering 
Nedan beskrivs och sammanfattas tre artiklar om svenskhet och rasifiering, kopplat till att 

vara adopterad, vad det kan ha för betydelse och hur innebörden av detta påverkar individen. 

Föreliggande intervjustudie utförd av Hübinette och Tigervall, ”To be Non-White in a Colour-

Blind Society: Conversations with Adoptees and Adoptive Parents in Sweden on Everyday 

Racism
5
”, undersöker tjugo internationellt adopterade vuxna och åtta adoptivföräldrar. 

Studien grundar sig i att det är metoder och processer av rasifiering som skapar och 

upprätthåller föreställningar om raser och etniska identiteter, inte att dessa existerar i sig 

själva som rena enheter. Med andra ord äger en person inte rasen och identiteten, likaså kan 

en person inte ärva ras eller identitet. Ras och identitet är istället något som tillskrivs både 

individer och grupper och är därför varken statiska eller oföränderliga, vilket innebär att dessa 

ständigt kan ifrågasättas och transformeras. Under avsnittet ”rasifiering i det offentliga 

rummet” diskuterar och problematiserar författarna det faktum att svenskheten fortfarande är 

kopplad till den anatomiska vitheten, vilket påverkar vardagslivet för studiens deltagare i 

negativ bemärkelse
6
. Den mest utbredda formen av rasifiering är dock den mångfald av frågor 

som de adopterade utsätts för gällande deras nationalitet, ras eller etnicitet. En typ av 

rasifiering i intimsfären handlar om att utseendet granskas och framhävs av adoptivföräldrarna 

och jämförs med andra inom samma etniska grupp
7
, som exempelvis det välkända antagandet 

att ”alla asiater ser likadana ut”.  Att vara en icke-vit svensk innebär, enligt författarana, att 

ständigt behöva förklara dissonansen mellan namn, språk och ras
8
. Sambanden mellan namn, 

språk och utseende är förgivettagna och vissa deltagare är förtvivlade över att ständigt behöva 

försvara det faktum att de bebor en icke-vit kropp men ändå talar flytande svenska och 

innehar ett västerländskt namn. Deltagarna beskriver hur de tilltalas på engelska, och trots att 

de har svarat på utmärkt svenska kan de vita svenskarna fortsätta att prata engelska med dem. 

Detta kan, enligt författarna, ses som en neurologisk blockering orsakad av dissonansen när en 

icke-vit för sig som en äkta svensk. Trots att de adopterade i studien är helt integrerade i det 

svenska samhället och den helvita familjen, trots att de talar språket flytande, innehar svenskt 

för- och efternamn och beter sig som svenskar är de till följd av sitt utseende förpassade till ett 

visst geografiskt ursprung som är kopplat till en viss etnicitet, ras, språk och religion samt till 

vissa mentala och kulturella egenskaper förknippade med dessa. 

Ytterligare en kvalitativ intervjustudie genomförd av Judith Lind “‘As Swedish as Anybody 

Else’ or ‘Swedish, but Also Something Else’?” uppmärksammar de diskurser som genomsyrar 

adoptionsfrågor i Sverige och har som syfte att undersöka hur rekommendationer om att 

betona sitt utländska ursprung begränsar de internationellt adopterades rätt att känna sig som 

                                                           
5 Hübinette & Tigervall 2009 
6 Hübinette & Tigervall 2009:341–344 
7 Hübinette & Tigervall 2009:347–348 
8 Hübinette & Tigervall 2009:348–349 



9 
 

svenskar fullt ut
9
. Studien är genomförd med tjugotvå unga vuxna adopterade i nio 

fokusgrupper. Studiens fynd visar att vissa av de adopterade barnen av manligt kön inte kunde 

känna sig helt svenska fullt ut, trots att adoptivföräldrarna hade uppfostrat barnen med en tro 

att de är lika svenska som biologiska svenskar. Vad gäller de flesta andra deltagare uppgav 

dessa att ursprungskultur är ett begrepp som förvillar, då de ansåg att den svenska kulturen är 

den enda kulturen de känner till och att det därför är svenska rakt igenom. De som inte höll 

med menade att det var föräldrarnas försök att införliva födelselandets kultur samt ökat 

umgänge med andra adopterade som stod i vägen för den helsvenska identiteten. Vidare 

använde sig deltagarna av olika strategier för att betona och framhäva sin svenskhet då de 

kände sig ifrågasatta eller då deras identitet som svenskar hotades. De var tvungna att förlita 

sig på de kriterier för svenskhet som representeras av; den svenska kulturen, språket, 

medborgarskapet och namnet samt förkasta det som skulle kunna identifiera dem som 

utländska i andras ögon, exempelvis ville deltagarna inte tillskansa sig språkkunskaper från 

det landet som de var födda i. Sammanfattningsvis diskuterar Judit Lindh konsekvenserna av 

att vara synligt icke-vit och det faktum att svenskheten då kan utmanas. Även om de 

internationellt adopterade känner sig som svenskar är de högst medvetna om att de inte 

uppfattas som det
10

. För att avhjälpa problemet rekommenderas dessa barn att utveckla en 

stolthet över ursprungslandet och sina rötter. Denna process skulle enligt författaren, 

underlättas av att en äkta uppskattning av multikulturalismen i Sverige skapades. Det skulle 

bredda konceptet svenskhet och stödja de adopterades känslor av tillhörighet till det enda 

landet som de känner till. 

Vi tog även del av en studie som genomfördes i USA av Gina Miranda Samuels ”Being 

Raised by White People: Navigating Racial Difference Among Adopted Multiracial 

Adults”
11

. Undersökningen är en kvalitativ, tolkande analys med 25 deltagare, samtliga 

internationellt adopterade. Tre aspekter undersöktes: 1) den centrala betydelsen av den 

frånvarande likheten med adoptivföräldrarna, 2) hur man styr disharmoniska förälder-barn 

raserfarenheter samt 3) hantering av samhälleliga uppfattningar om internationella adoptioner. 

Den frånvarande likheten med föräldrarna är en kännbar aspekt av de internationellt 

adopterades tillvaro. Studiedeltagarna betonade vikten av konsekvent tillgång till 

multikulturella miljöer där de kunde smälta in, då dessa miljöer kunde erbjuda det som de vita 

föräldrarna inte har förmåga till, på grund av olika nivåer av tillämpad färgblindhet, det vill 

säga socialisation med människor av samma ras eller tillhörighet. De disharmoniska 

erfarenheterna av rasism hanteras relativt passivt och rationaliseras ofta bort. Problemet ligger 

i den färgblinda attityden som föräldrarna antar, vilket innebär att barnen måste ta itu med och 

hantera rasistiska erfarenheter på egen hand. Detta kan medföra att barnet förlorar sig själv 

och sin rastillhörighet, vilket kommer till insikt först när barnet lämnar hemmet och ska ut i 

samhället. Samhället kanske inte delar samma färgblinda attityd som föräldrarna. Slutligen 

uppmärksammar Samuels det faktum att de flesta känner sig bekväma med att dela med sig av 

sin bakgrund som adopterade. Deltagarna beskrev vikten av öppenhet redan tidigt i livet, detta 

för att undvika obehag och bemöta samhällets syn på och uppfattning om de adopterade. En 

uppfattning som ofta innebär tillskrivning av en stigmatiserad identitet baserat på den 

ömsesidigt uteslutande positionering svart/vit vilket enligt många rasteorier inte kan 

samexistera
12

. 

 

 

                                                           
9 Lind 2012 
10 Lind 2012:94 
11 Samuels 2009 
12 Samuels 2009:91–93 
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Sammanfattning 

Identitet, ras, mentala- och kulturella egenskaper tillskrivs individer och grupper utifrån 

utseendekriterier trots att den svenska kulturen är den enda kulturen de adopterade känner till. 

Likväl tvingas de adopterade ständigt framhäva och betona sin tillhörighet och den självklara 

rätten till sin svenska identitet då de upplever att svenskheten hotas. Vidare upplever de 

adopterade dissonans mellan att vara något och att uppfattas som något, vilket skulle kunna 

avhjälpas genom att minska föräldrarnas färgblinda attityd. Dock är Samuels studie inte gjord 

i Sverige, vilket kan leda till skillnader avseende kultur i mottagarlandet. 

3:2. Identitetsarbete och självkänsla 
Här presenteras fyra artiklar som handlar om identitetsarbete och självkänsla och dess 

kopplingar till att vara adopterad. Vilken identitet har en internationellt adopterad och hur 

påverkar detta självkänslan? 

En kvantitativ metaanalytisk studie av Juffer och van Ijzendoorn
13

 ställer frågor rörande 

internationellt adopterade barn. Föreliggande studiens centrala frågor är a) huruvida 

exempelvis skolprestationer och beteendeproblem berör självkänslan, b) huruvida adopterade 

barn visar tecken på bättre självkänsla än icke adopterade institutionaliserade barn och 

slutligen c) finns det någon skillnad i uppfattningen om självkänslan hos de transrasialt 

adopterade (det vill säga där de adopterade barnen inte har samma ras som 

adoptivföräldrarna) och de som är adopterade från länder med samma ras som 

adoptivföräldrarna. Metaanalysen fokuserar på hur värdefull och säker en individ uppfattar sig 

själv, termen självkänsla används här för att utforska den specifika självvärderingen. I studien 

har det förutsatts att bristen på fysisk likhet med föräldrarna är gemensamt för de flesta 

internationella adoptioner och det har antagits att dessa barn kan ha svårt att komma till rätta 

med sin självbild. För att testa denna hypotes har författarna av denna studie konstruerat två 

utgångspunkter; internationellt adopterade barn har ställts mot inhemskt adopterade barn och 

transrasialt adopterade barn har ställts mot adopterade barn med samma ras som föräldrarna. 

Resultaten pekar på att jämförelsen mellan de adopterade och icke-adopterade inte motsvarar 

forskarnas förväntningar. Adopterade barn har inte lägre självkänsla än deras jämnåriga icke-

adopterade barn, detta gäller även när särskilda grupper av adopterade barn undersöktes 

genom särskilda gruppegenskaper så som sen adoption, kön, huruvida adoptionen var 

transrasial eller om det förekom adoption inom samma ras/etnicitet. När det gäller jämförelsen 

mellan adopterade och institutionaliserade barn stämde resultatet med forskarnas antaganden: 

de adopterade barnen visade sig ha högre grad av självkänsla än de institutionaliserade 

barnen. Jämförelsen mellan transrasialt adopterade och adopterade med samma ras som 

adoptivföräldrar visar ingen signifikant skillnad, vilket motsäger forskarnas hypotes. Det 

förelåg heller ingen skillnad mellan barn som adopterades i spädbarnsålder och barn som 

adopterades efter sin första födelsedag. Enligt författarna är det ett faktum att de adopterade 

inte löper högre risk för sämre självkänsla. Detta förklaras med att adoptivstatus i sig inte är 

ett meningsfullt sätt att klassificera en individ via, i varje fall inte när det gäller självkänsla. 

Högre nivåer av stöd från den sociala miljön är sannolikt det som leder till färre 

beteendeproblem och en högre självkänsla
14

. 

 

En annan studie genomförd i USA, skriven av Kim, Suyemoto och Turners
15

, syftar till att 

undersöka de processer genom vilka uppfattning om gruppens betydelse och känslan av 

tillhörighet och exkludering/utanförskap relaterar till utvecklingen av rasidentitet och etnisk 

                                                           
13 Juffer & van Ijzendoorn 2007 
14

 Juffer & van Ijzendoorn 2007:1078-1079 
15 Kim, Suyemoto & Turner 2010 
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identitet. Studien genomfördes med internationellt adopterade från Korea och analyserades 

med grundad teori som metod och med ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Studiens 

resultat visar att de flesta deltagare betonar känslan av utanförskap baserat på rasism och att 

deras kulturella likhet med sina vita familjer har varit otillräcklig för att de ska betraktas som 

amerikaner. Känslan av tillhörighet med familjen ger vika då deltagarna känner sig ifrågasätta 

gällande varifrån de kommer och komplimanger om deras flytande språk. Erfarenheter av 

diskriminering under barndomen verkar ha särskilt stark effekt på känslan av exkludering och 

tillhörighet. Deltagarnas starkaste känsla av tillhörighet var med andra adopterade från Korea 

som hade liknande ras- och kulturupplevelser. Studien belyser adoption som identitet, det vill 

säga ett sätt för de adopterade att identifiera sig själva, genom att betona adoptionen. 

Författarna menar att denna strategi hjälper deltagarna att fokusera på känslan av kulturell 

tillhörighet med sina familjer och att vara uppfostrad som en amerikan. De framhävde sina 

personliga identiteter utan att internalisera egenskaper och identiteter tillskrivna av andra. Det 

framkom även att de flesta deltagare aktivt förhandlade fram gruppidentiteter i relation till ras 

och etnicitet bortom adoption som identitet. Ett sätt är att uttryckligen skilja ras från kultur 

genom att hävda olika, samtidiga identiteter, istället för att skapa en enhetlig identitet. Att 

skilja sin etniska identitet från rasidentiteten var enligt forskarna ett kreativt sätt att förena de 

gränsdragningar som grupper använder sig av och som baseras på etnicitet och rastillhörighet. 

 

En annan studie som genomförts av Judith Lind ”Roots, origins and backgrounds: An analysis 

of their meanings in the creation of adoptive families in Sweden”
16

 syftar till att undersöka 

varierande innebörder som tillskrivs ursprunget och de argument som används för att stödja 

dess betydelse. Författaren gick igenom ett antal texter och dokument i form av 

informationsbroschyrer och nyhetsbrev publicerade av Swedish Intercountry Adoption Board, 

med syfte att undersöka hur betydelsen av rötter, ursprung och bakgrund kan variera
17

. 

Undersökningen visar att tendensen till färgblindhet hos adoptivföräldrar och synen på de 

adoptivbarn som jämställs med etniska svenskar avtar till förmån för en förståelse och ökad 

kunskap om det faktum att de internationellt adopterade i likhet med invandrare utsätts för 

rasdiskriminering. Detta leder till att ursprunget uppmärksammas, vilket sker distinkt genom 

utseendet, trots detta uppmärksammas de adopterades annorlundahet i termer av icke-

svenskhet snarare än icke-vithet. En stark betoning på bakgrunden lägger tonvikten på barnets 

kopplingar till en kulturell kontext som är icke-svensk och dess koppling till ett förflutet som 

barnet inte delar med sin adoptivfamilj. Kopplingen till den biologiska familjen, om den tillåts 

att aktivt upprätthållas, känns som ett hot för de internationellt adopterade barnen och deras 

adoptivföräldrar. Nyfikenhet kring ursprunget och rötterna och viljan att söka dessa tenderar 

att uppfattas som tecken på svaghet eller depression. Slutligen påpekar Judith Lind att 

adoptionsforskningen uppmärksammar den komplexa och viktiga relationen mellan rötter, 

ursprung, bakgrund och identitet. Det argumenteras i undersökningen för betydelsen av denna 

relation med följande resonemang: medvetenhet om de viktiga relationerna underlättar för 

adoptivföräldrarna att lindra barnets känsla av kulturchock och förståelsen för barnets 

beteende när det anländer till Sverige
18

. Vidare påverkar relationen barnets känsla av stolthet 

för sin bakgrund, vilket i längden kan hjälpa barnet att motverka diskriminering och hantera 

främlingsfientlighet. Adoptivbarnet får en ökad förståelse för de händelser som har lett till att 

det adopterades bort vilket leder till att barnets livsberättelse blir fullständig. 

 

En kvantitativ studie genomförd i USA av Mohanty och Newhill med hundra deltagare har 

som syfte att förstå kontextuella utvecklingsfaktorer, så som stöd från föräldrar när det gäller 

                                                           
16 Lind 2011 
17 Lind 2001:119 
18 Lind 2001:125–126 
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etnisk– och rassocialisering samt i vilken utsträckning dessa relaterar till de internationellt 

adopterade unga vuxnas känslor av marginalisering
19

 och psykologiskt välbefinnande. 

Författarna utgår från ett perspektiv där de internationellt adopterade identifierar sig som unga 

vuxna adopterade och medlemmar av en minoritetsgrupp, vilket kan resultera i en känsla av 

marginalisering, förvirring och låg självkänsla. Hypoteser som studien grundades på var 

följande: (a) föräldrarnas stöd i ras- och etnisk socialisering ökar självkänslan och (b) etnisk- 

och rassocialisering kommer indirekt att öka de adopterades självkänsla genom dess 

dämpande effekt på marginalisering. Som väntat visar studiens resultat att rassocialiserings 

gynnsamma effekt på de adopterades självkänsla verkar vara överförd genom den mildrande 

effekt den har på marginalisering, då marginalisering har en signifikant relation till låg 

självkänsla. Med andra ord fann forskare stöd för sina hypoteser som påstår att föräldrarnas 

stöd för rassocialisering leder till ökad självkänsla. De adopterade som var socialiserade in i 

en medvetenhet om rasfördomar och diskriminering, och därmed förberedda på det, upplevde 

högre psykiskt välbefinnande och visade sig ha en högre grad av självkänsla. Detta, enligt 

studiens författare beror på att föräldrastödet, när det gäller rassocialisation sänder ut signaler 

till de adopterade om att de förstår vad de vill. Det innebär att tillhöra en minoritetsgrupp och 

att de bekräftar sina barns erfarenheter av rasism och diskriminering och därmed håller en 

öppen dialog om rasfrågor. Vidare pekar fynd på att adoptivföräldrar som kommunicerar 

öppet med sina barn, förebreder dem för framtida möjligheter att utsättas för rasism och 

diskriminering istället för att koncentrera sig på frågor kring barnens kulturella arv och 

historia. En trolig förklaring enligt författarna är att föräldrarna är väl medvetna om 

verkligheten deras barn är på väg att möta och vill stärka barnets självkänsla och på så vis 

hjälpa dem att bemöta realiteten. När föräldrarna engagerar sig i rassocialisering blir resultatet 

att de samtidigt tar itu med barnens etniska arv och kultur vilket teoretiskt sett innebär att det 

finns ett starkt positivt samband mellan etnisk socialisation och rassocialisation. I 

förlängningen betyder detta att samtidigt som föräldrarna överför budskap gällande kulturella 

värderingar, kunskaper och färdigheter, sänder de också ut signaler som öppnar upp för 

diskussion om hur incidenter som har med rasism, diskriminering och marginalisering att 

göra, kan bemötas. Således verkar det som att etnisk socialisering och rassocialisering är 

samverkande processer som inte förekommer oberoende av varandra. 

 

Sammanfattning 

Studierna visar att de adopterade barnen inte har lägre självkänsla än den jämförande gruppen 

av icke-adopterade. Höga nivåer av självkänsla hos dessa individer kan förklaras med det stöd 

för rassocialisering som de får av föräldrarna. Stödet har en mildrande effekt på den 

marginalisering som de adopterade kan stöta på, med andra ord är medvetenhet och öppenhet 

gällande verkligheten förenat med en öppen kommunikation. Medvetenhet och öppenhet är 

således de faktorer som dels ökar självkänslan och dels förbereder och stärker de adopterade i 

sina möten med realiteten som kan inbegripa obehagliga upplevelser av rasism och 

diskriminering. Vidare har identitet en direkt relation till rötter, ursprung och bakgrund. 

Medvetenheten om betydelsen av rötter, ursprung och bakgrund används för att bygga upp en 

stark identitet och öka de adopterades känsla av stolthet över sitt ursprung. Detta kan 

samtidigt leda uppmärksamheten till det faktum att barnen har en koppling till en kultur som 

inte är svensk. Det kan dock avhjälpas genom föräldrarnas minskade nivåer av färgblindhet 

till förmån för förståelse och ökad kunskap om den verklighet som deras barn är på väg att 

möta. 

                                                           
19 Begreppet marginalisering definieras i studien som ”en känsla av isolering, att inte riktigt höra till någon” som ett resultat 

av att leva i två olika kulturella miljöer där en kultur har en mer negativ klang än den andra (Mohanty & Newhill 2011:1189) 
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3:3. Mental Hälsa och välbefinnande 
Här presenteras välbefinnande i relation till att vara adopterad via tre artiklar, om det 

förekommer skillnader mellan en adopterad och en icke-adopterad vad gäller psykisk hälsa 

och välbefinnande. 

Föreliggande kvantitativa och epidemiologiska studien genomförd i Sverige av Cederblad, 

Höök, Irhammar och Mercke, ämnar undersöka huruvida utlandsfödda adopterade 

tonåringarna har sämre mental hälsa än svenskfödda tonåringar
20

. Undersökningen syftar till 

att belysa möjliga förklaringar till problem med mental hälsa hos tonåringar. Resultaten 

påvisade att den mentala hälsan hos de adopterade var lika bra som i jämförande grupp av 

svenska tonåringar, däremot visade flickor högre poäng i båda grupperna när det gäller 

exempelvis inåtvändhet, depression och ångest. Analyser av självrapporter visar att de 

adopterade fick högre poäng på självkänsla och relationer till andra än kontrollgruppen 

bestående av jämnåriga svenskar och samma poäng när det kom till kategorier så som 

utseende och kropp, prestationer, psykologiskt välbefinnande och familjerelationer. Huruvida 

tonåringen ansåg sig vara lik sina adoptivföräldrar i temperament, beteende och utseende hade 

inte så stor betydelse för självkänslan men de som upplevde sin annorlundahet i större 

utsträckning fick lägre poäng på självkänsla. Deltagarna som uppgav att de hade många 

invandrare i sin bekantskapskrets hade högre poäng på ”externalisering” men ingen märkbar 

skillnad i självkänsla.  Att bli retad för ett avvikande utseende, vilket främst skedde via 

skolkamrater, rapporterades av vissa deltagare. På frågan om de kände sig illa till mods på 

grund av sitt utseende svarade några ”ofta eller ibland”. Nästan alla deltagare mellan 18-27 år 

kände sig som svenska, de flesta kände ingen koppling till ursprungslandet och endast ett fåtal 

har besökt det. De som identifierade sig som icke-svenskar när de befann sig utomlands hade 

lägre poäng på självkänsla i likhet med de som hade identifierats som utlänningar av andra 

människor. Lägre självkänsla återfanns även hos de individer som inte vågade tala fritt och 

öppet om sin adoption, de som ofta tänkte på sin biologiska familj och de som lyssnade på 

musik från hemlandet ”ofta eller ibland”. Sammanfattningsvis har studien visat på att de 

adopterade tonåringarna har lika god psykisk hälsa, hög självkänsla och tillfredställande 

relationer till andra som jämförande grupp med svenska tonåringar. De beteendeproblem som 

kunde identifieras var lika aktuella för de svenska ungdomarna som för de adopterade. 

Identitetskriser som uppstår i tonåren kunde härröras till avvikande utseende och tillskrivning 

av identitet som utlänning. Detta påverkade självkänslan, men även om studien visade att det 

finns en relation mellan identitetskriser och beteendeproblem verkade majoriteten av 

deltagarna klara sig bra eftersom gruppen i sin helhet var välanpassad. 

En annan kvantitativ studie genomförd i Sverige av Hjern, Lindblad och Vinnerljung 

undersökte mental ohälsa och social missanpassning hos unga vuxna internationellt 

adopterade födda 1970-1979
21

. De adopterade unga vuxna jämfördes med en grupp etniska 

svenskar i samma ålder, det vill säga individer födda i Sverige av två svenska föräldrar, där 

forskarna även tog hänsyn till familjernas socioekonomiska status. Studiens resultat visar att 

de internationellt adopterade löper tre till fyra gånger högre risk att få allvarliga psykiska 

problem som självmord, självmordsförsök eller psykiatriska diagnoser. Vidare löper de 

internationellt adopterade fem gånger högre risk att bli beroende av droger och/eller alkohol 

och de internationellt adopterade är två till tre gånger mer benägna att begå brott än andra 

ungdomar i det svenska samhället som lever under snarlika socioekonomiska förhållanden. 

Dock påpekar forskarna att resultatet kan vara motsägelsefullt och snedvridet då de främst 

koncentrerade sig på de mest negativa utfallen av psykisk ohälsa vilket därmed har lett till 

                                                           
20 Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke 1999 
21 Hjern, Lindblad och Vinnerljung 2002 
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väldigt lite information om de resterande adoptivbarnen. Författarna påpekar dock att de flesta 

adopterade inte är berörda av negativa utfall och detta härleder till tanken om den 

återhämtningsförmåga som de adopterade ungdomarna besitter, trots att de började sina liv 

under ogynnsamma omständigheter. Studiens syfte var, förutom kartläggning av de 

adopterades mentala hälsa, att få svar på varför dessa svårigheter existerar och hur de ska 

hanteras. Hjern, Lindblad och Vinnerljung nämner flera möjliga förklaringar, bland annat 

vikten av ursprung och ålder då barnet blev adopterat. Extrem fattigdom och undernäring 

påverkar den intrauterina miljön för den biologiska mamman, vilket kan ha en negativ och 

kronisk påverkan på barnets hjärna. Författarna nämner beroende av substanser, psykisk 

sjukdom och intellektuella handikapp som möjliga anledningar till varför ett barn adopteras 

bort, vilket enligt författarna kan sätta ljus på de genetiska mekanismer som sätter avtryck i 

studiens resultat. Dessutom nämns även det faktum att barn som adopterats efter 

spädbarnstiden, och därmed tillbringat mer tid på institutioner visade sig löpa högre risk för 

missanpassning. Dessa möjliga skäl till att adoptivbarn löper högre risk för mental ohälsa följs 

av kommande rekommendationer: adoptivföräldrarna bör informeras om de ökade risker 

adoptivbarn löper och den kliniska vården bör bevilja snabb och enkel tillgång till 

diagnostiska utredningar och behandlingar samt ta hänsyn till den ökade risken för självmord 

hos internationellt adopterade.  

Ytterligare en kvantitativ studie av Basow, Lilley, Bookwala och McGillicuddy-DeLisi tittar 

närmare på etnisk identitet, anpassning till adoption, kulturell socialisation och psykologisk 

välbefinnande
22

 hos åttiotre vuxna adopterade koreaner i USA. Välbefinnandet var inte 

begränsat till självkänsla utan antogs vara en komplex konstruktion som förknippas med 

kulturell socialisation. Följande hypoteser låg till grund för studien: 1a) fler och större 

erfarenheter av kulturell socialisation har en direkt relation till bättre psykologisk anpassning, 

1b) starkare etnisk identitet är relaterat till ökat psykiskt välbefinnande och det är dessutom 

länken mellan kulturell socialisation och välbefinnande. Slutligen 2) mer positiv inställning 

till adoption är förknippat med ökat/bättre psykiskt välbefinnande. Förutsägelsen om att social 

identitet (etnisk identitet och anpassning till adoption) har direkt relation till psykiskt 

välbefinnande bekräftades i studien. De adopterade som hade högre nivåer av etnisk identitet 

fick även högre poäng på personlig utveckling och självacceptans och detta bekräftade 

effekten av kulturell socialisation gällande personlig utveckling. Ytterligare en faktor som 

påverkade poäng på kulturell socialisering har visat sig vara exponering för urbana miljöer 

och mångfald.  Anpassning till adoptionen hade en komplex relation till välbefinnande och 

självacceptansen är grundad på dubbla aspekter av de internationellt adopterades sociala 

identiteter, identifiering med sitt etniska arv och att anpassa sig till sin status som adopterad. 

Det kan sägas att resultatet av denna studie visar att högre nivåer av etnisk identitet och mer 

positiv anpassning till statusen som adopterad mynnar ut i ökat psykologiskt välbefinnande 

och erbjuder användbara verktyg/förslag för adoptivföräldrar. Trots det faktum att 

orsakssamband inte kunde fastställas inom ramen för denna studie finns det indikatorer som 

pekar på att adopterade barn bör komma tillrätta med sin identitet som adopterade för att 

utveckla och förstärka sin självkänsla. Utöver detta visar studien att en hög grad av 

anpassning till adoptionen förutspår studiedeltagarnas grad av positiva relationer med andra, 

vilket underlättar utvecklingen av en stark etnisk identitet som i anslutning till anpassningen 

bidrar till ökad självacceptans och andra positiva aspekter av psykiskt välbefinnande. 

Slutligen kan studiens författare konstatera att föräldrar kan hjälpa sina adopterade barn 

genom att exponera dem för upplevelser av den kulturella socialisationen vilket skapar 

gynnsammare förutsättningar för deras upptäcktsfärder i skapandet av sin identitet. 

                                                           
22 Psykologisk välbefinnande i denna studie definieras som personlig utveckling, positiva relationer med andra och 

självacceptans (Basow, Lilley, Bookwala och McGillicuddy-DeLisi 2008:478) 
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Sammanfattning 

De adopterade barnen har lika god mental hälsa som en jämförande grupp av etniska svenska 

ungdomar som lever under snarlika socioekonomiska förhållanden. Gruppen anses vara 

välanpassad. Trots detta har en studie kommit fram till att adopterade ungdomar löper högre 

risk att få allvarliga psykiska problem, så som självmord och psykiatriska diagnoser. 

Forskarna påpekar dock att återhämtningsförmågan hos de adopterade barnen är stark. Den 

eventuella psykiska ohälsan kan förklaras med barnets genetiska ursprung. Det psykiska 

välbefinnandet och god mental hälsa återfinns hos de adopterade barn som visar sig ha en 

stark etnisk identitet och vara mer positivt inställda till sin status som adopterade.  

3:4. Sammanfattning av den tidigare forskningen 
I Sverige diskrimineras tyvärr människor emellanåt, däribland internationellt adopterade på 

grund av sitt icke-normativa utseende. De icke-vita kropparna är en betydande faktor i 

interaktionen med etniska svenskar, vilket inte kan förklaras enbart med hänvisningar till 

socioekonomiska-, etnokulturella- samt religiösa skillnader. Det faktum att detta diskuteras i 

termer av icke-svenskhet snarare än icke-vithet leder tankarna till att dessa individer trots 

tillhörigheten till den svenska kulturen (genom språk, namn och beteende) ständigt bemöts av 

ifrågasättanden baserade på utseendefaktorer och tillskrivningar av egenskaper som är 

förknippade med utländska härkomster. Resultatet av detta kan bli identitetskriser och det 

skulle kunna avhjälpas eller mildras genom en minskning av föräldrars färgblinda attityder till 

förmån för en medvetenhet gällande betydelsen av rötter, ursprung och bakgrund. En stark 

etnisk identitet är lika med psykiskt välbefinnande och god mental hälsa. Ursprungskulturen 

upplevs som förvirrande då den svenska kulturen är det enda som de adopterade känner till 

och är bekväma med, vilket innebär att föräldrarna bör vara kompetenta i termer av kulturell 

socialisation för att stärka barnens självkänsla och stolthet över sitt ursprung. Det bör dock 

noteras att det i vissa fall uppfattades som att föräldrars försök till att införliva födelselandets 

kultur blev ett störningsmoment och något som kunde stå i vägen för den helsvenska 

identiteten. 

3:5. Vårt bidrag till den tidigare forskningen 
Det börjar komma allt mer forskning kring adoptioner, men från Sverige är det fortfarande 

relativt lite forskning som har en sociologisk inriktning. De flesta utgår från psykologiska 

begrepp och ansatser. Vi anser att internationellt adopterad personers livsprocesser även 

behöver studeras utifrån ett sociologiskt perspektiv, för att angripa flera synsätt eftersom att 

det inte enbart räcker med psykologiska studier, då detta är ett stort forskningsområde. Vi 

tycker att den forskning som finns idag behöver kompletteras med sociologiska perspektiv 

och begrepp för att ge en bredare helhet angående fenomenet internationellt adopterade. Vi 

anser också att vår undersökning kan bidra till den redan befintliga samhällsvetenskapliga 

forskningen med tanke på att vi använder oss av grundad teori som metod, vilket ger upphov 

till nytänkande och utvecklande socialpsykologiska begrepp. Med hjälp av denna 

undersökning hoppas vi kunna öppna vägar för en djupare förståelse kring hur det känns att 

vara adopterad och lyfta de adopterades egna tankar kring sina liv som adopterade. Vi tror att 

vår undersökning kommer att kunna utveckla de teman som här har presenterats, då vi anser 

att det finns en del brister i det som har presenterats här. I diskussionsdelen presenteras en 

sammankoppling mellan vårt resultat och den tidigare forskningen. 
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4. Metod 
Under metodavsnitter kommer vi att gå igenom grundad teori som vald metod och vi kommer 

även att presentera en kort reflektion angående metodvalet. Vi kommer också att presentera 

grundad teori och redogöra för våra etiska ställningstaganden. Under rubrikerna den öppna 

fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen presenteras det hur vi genomfört 

datainsamling, urval och analys i varje fas. 

4:1. Reflektion angående metodval  
Grundad teori är till för att generera nya teorier och för att använda grundad teori krävs det en 

nyfikenhet hos forskaren kring intresseområdet
23

. Eftersom vi båda är genuint intresserade av 

internationellt adopterade och hur deras livsprocesser ser ut tycker vi att grundad teori är en 

passande metod. Vi vill skapa en ny teori, snarare än att bekräfta befintliga teorier eller 

hypoteser, vilket grundad teori som metod passar alldeles utmärkt till. De flesta 

undersökningar gällande internationellt adopterade tar avstamp i redan färdiga relationer, 

exempelvis mellan etnicitet- och identitetsutveckling och/eller de adopterades psykiska 

ohälsa. Vi lade märke till ett behov av studier som kartlägger de adopterades livssituation 

bortom relationer som etnicitet/utanförskap. Dessa relationer finns representerade i många 

undersökningar och att utgå ifrån färdiga hypoteser skulle vara ännu ett försök att skräddarsy 

en undersökning som bekräftar men inte berikar studiefältet. Den interaktiva 

forskningsprocessen inom grundad teori känns relevant för vår studie då vi anser att fältet 

lider brister i nyskapande teorier som är grundade i data och kännetecknas av öppenhet. Med 

grundad teori som metodval hoppas vi kunna komplettera dagens forskning med sociologiska 

perspektiv för att ge en bredare helhet angående fenomenet internationellt adopterade. 

Eftersom vi så förutsättningslöst som möjligt vill ta reda på hur livet som internationellt 

adopterad ter sig vill vi att deltagarna i denna undersökning själva ska få beskriva hur deras 

liv upplevs. 

4:2. Grundad Teori 
Grundad teori har upptäckts av Barney Glaser och Anselm Strauss redan år 1965 och är 

baserad på metoden de använde sig av under arbetet med boken Awareness of Dying (1965). 

Författarna hade skilda akademiska bakgrunder, Barney Glaser var en kvantitativ forskare 

medan Anselm Strauss forskade med hjälp av kvalitativa metoder
24

.  Dessa till synes skilda 

uppfattningar om tillvägagångssätt, har inte hindrat ett samarbete, Glaser anställdes av Strauss 

och fick tillfällen att analysera kvalitativa data med hjälp av kvantitativa idéer. Glasers 

utgångspunkt är att människan är en meningsskapande varelse samt att innebörder av en 

mening inte ska tvingas på deltagaren. Det som istället behövde göras var att lyssna till de 

innebörder som upplevs av deltagaren och på så vis få grepp om perspektivet, undersöka olika 

motiv och drivkrafter samt att få syn på vad som är angeläget
25

. Grundad teori är en blandning 

mellan deduktion och induktion. Det låter motsägelsefullt men förklaras ganska enkelt: de 

deduktiva metoderna kompletterar befintliga teorier medan de induktiva metoderna utgår från 

redan etablerade teoretiska ramverk vilket i sin tur styr datainsamlingen där forskaren 

bestämmer vad som är viktigt att ta med i studien. Grundad teori är mittenvägen som 

forskaren kan ta genom att använda sig av urval, datainsamling och analys parallellt och 

interaktivt
26

. Glaser säger följande: ”Grundad teori verkar framträda naturligt när man nalkas 
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data utan förutfattade meningar så som man gör under livets gång. Vi är alla grundade 

teoretiker i våra vardagsliv
27

.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vi kommer att utgå från Glaser när vi använder oss av grundad teori och Glaser lägger stor 

vikt vid att forskningsprocessen skall påbörjas med så få förutfattade meningar som möjligt, 

det vill säga att forskaren skall förhålla sig så öppet som det är möjligt. Det är också viktigt att 

inte på förhand ha utsett en frågeställning utan låta det insamlade datamaterialet ligga till 

grund för frågeställningen
28

. Enligt Glaser finns det tre faser som forskaren går igenom med 

sin undersökning för att uppnå en ”mättnad” vad gäller datamaterial. Den första fasen 

benämner Glaser för den öppna fasen där det innebär att forskaren försöker hitta så många 

kategorier i datamaterialet som möjligt och förhåller sig öppet till dessa. När det inte 

tillkommer några nya kategorier och datamaterialet är mättat kan forskaren urskilja en 

kärnkategori, det vill säga en kategori som beskriver det som står i centrum hos 

undersökningspersonerna. Efter detta kommer den selektiva fasen, där forskaren utgår från 

kärnkategorin och några andra kategorier som har en relation till kärnkategorin. En ny 

datainsamling görs och denna grundar sig i ett urval som är riktat mot de kategorierna som är 

av relevans. I den selektiva fasen vill forskaren komma åt de valda kategorierna på djupet och 

när forskaren upplever en mättnad även i denna fas övergår undersökningen slutligen till den 

teoretiska fasen. Den teoretiska fasen går ut på att forskaren skall ta reda på hur de olika 

kategorierna förhåller sig till varandra. Forskaren formulerar olika hypoteser som grund för att 

sedan göra en ytterligare datainsamling för att nå en mättnad
29

. Hur vi praktiskt kommer att 

förhålla oss till detta redovisas under avsnittet nedan. När det gäller analysdelen är det viktigt 

att göra minnesanteckningar genom hela arbetet för att inte tappa bort något på vägen. Det 

viktigaste är att sortering av dessa anteckningar sker kontinuerligt eftersom att det krävs ett 

flertal genomgångar för att verkligen kunna generera en teori
30

. Teoretisk känslighet är något 

som grundad teori lägger stor vikt vid. Teoretisk känslighet är något som en forskare 

utvecklar i sitt användande av grundad teori, vilket handlar om att bli medveten om vilken 

innebörd det insamlade materialet faktiskt har. Teoretisk känslighet är alltså en egenskap som 

forskaren har eller bör få genom grundad teori
31

. Målet med teoretisk känslighet är att 

forskaren skall se till sitt material på ett kreativt sätt för att öka sin förståelse för vad som 

faktiskt kan hittas i datamaterialet. Det är dock viktigt att all kreativitet uppkommer ur det 

faktiskta datamaterialet så att det kan kopplas till den genererade teorin och att inte bara är 

taget ur luften
32

. 

4:3. Etiska överväganden 
För att deltagarna i denna undersökning ska känna en trygghet till att samverka har vi valt att 

förhålla oss till individskyddskravet. Detta innebär att deltagarna i vår undersökning inte på 

något sätt ska känna sig kränkta, förnedrade eller åsamkas fysiska eller psykiska problem
33

. 

Undersökning har också bedrivits i enlighet med de fyra forskningsetiska principer som tagits 

fram av Vetenskapsrådet. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet
34

. Det innebär kortfattat att lämnade uppgifter i detta projekt endast är till för 

denna studie och att allt deltagande är frivilligt. Det går även bra att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien utan medföljande konsekvenser. Alla personliga uppgifter kodas av oss 

författare så att ingen annan kan koppla materialet till en enskild deltagare, det vill säga att allt 
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deltagande förblir anonymt. Information om dessa krav har framförts till varje respondent 

innan påbörjat deltagande och underskrift av deltagaren på att informationen har intagits 

finns. Bilaga 1 visar den information som deltagarna har fått ta del av och vi var båda två 

närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Vårt datamaterial består av tio intervjuer, en 

självrapport och en självbiografi.  Gällande självrapporten har vi inte fått en fysisk 

underskrift, men information har delats och vi har fått godkännande via mail. Vad gäller 

användandet av självbiografin, skriven av Patrik Lundberg, har även han godkänt 

användandet av boken i denna uppsats. Eftersom vi har valt grundad teori så har 

intervjufrågorna varit formulerade utifrån ett öppet perspektiv och det finns en medvetenhet 

om att denna undersökning kan uppfattas som känslig för respondenterna. Våra deltagare har 

själva fått välja plats för intervjuen för att känna sig trygga med att kunna tala fritt kring 

ämnet adoption. Vi har också bett om tillåtelse att få spela in varje intervju för att underlätta 

för oss som forskare, vi har även försäkrat våra deltagare om att allt inspelat material kommer 

att förstöras efter att studien är färdig.  Våra kontaktuppgifter har också lämnats ut så att 

respondenterna har kunnat nå oss vid frågor gällande undersökning, eller om de vill ångra sitt 

deltagande. Vi har även valt att förhålla oss behjälpliga om det skulle förefalla sig att 

respondenterna behöver vidare stöd eller vägledning mot professionell hjälp, vilket innebär att 

vi kommer stödja deltagarna vid vidare kontakt.  

4:4. Den öppna fasen – urval, datainsamling och analys 
Urvalet i denna undersökning är av teoretisk karaktär, det vill säga att urvalet öppnar för ett 

systematiskt sökande efter kategorier, egenskaper och relationer. Detta betyder att det inte 

finns något bestämt urval genom hela processen utan att urvalet bestäms utifrån 

undersökningen
35

. Urvalet i den öppna fasen grundar sig i ett målmedvetet stickprov 

(purposeful random sampling), där målet är att skapa trovärdighet snarare än 

representativitet
36

, det vill säga att urvalet syftar till att trovärdigheten är stark men att studien 

inte kan generaliseras gällande alla internationellt adopterade i Sverige. Eftersom att en av oss 

redan kände till många internationellt adopterade så gjorde vi utifrån detta, ett slumpmässigt 

urval för att hitta deltagare till den öppna fasen. Vår tanke vid urvalet av de internationellt 

adopterade som fanns tillgängliga var att försöka nå maximal variation för att verkligen kunna 

lägga en grund för en teori så småningom. Vi har därför valt både män och kvinnor till den 

öppna fasen vilket redovisas längre ner i detalj. Vi har även försök att nå ett stort åldersspann 

på deltagarna, men det var svårt att finna maximal variation, därför blev det spridda åldrar på 

deltagarna, men ett ännu större åldersspann hade varit önskvärt. Datamaterialet i den öppna 

fasen består av tre intervjuer och en självbiografi och vad gäller intervjuerna fanns det inga 

färdiga frågor utan vi bad våra deltagare att berätta fritt om sitt liv som adopterade. Med tanke 

på vår närvaro vid intervjuerna, vilket kan påverka deltagarnas svar och deltagande i helhet, 

ville vi även ta del av datamaterial som varit helt fritt från vår eventuella påverkan och valde 

därför att även inkludera en självbiografi av Patrik Lundberg Gul utanpå
37

. Hans självbiografi 

är en väldigt enkel bok som är skriven likt en självrapport, därför tyckte vi att denna bok var 

bra. Det är också bra att han själv beskriver sin livsprocess med utgångspunkt i att han är 

adopterad från Sydkorea. Han delger sin egen berättelse av att vara adopterad, sina tankar och 

funderingar kring sina biologiska föräldrar, den koreanska kulturen och sitt liv i Sölvesborg. 

Lundberg utgör ett komplement till den öppna fasen på grund av att han skriver så öppet om 

sin livsprocess, dessutom är hans berättelse inte påverkad av några forskare som ställer frågor 

till honom, utan hans ord kommer från honom själv. 
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De tre deltagarna som intervjuades i den öppna fasen var två kvinnor och en man i åldrarna 

22-29 år. Det var två adopterade från Sydkorea och en adopterad från Colombia och samtliga 

deltagare kom till Sverige när de var 3-5 månader gamla. Intervjuerna var 60-90 minuter 

långa. Glaser argumenterar för att inte spela in intervjuer på grund av en mängd olika skäl, 

exempelvis genom att det blir en alldeles för stor mängd data som blir tillgänglig och att 

mycket av det som sägs inte är relevant för undersökningen. Glaser menar även att det är 

viktigt för forskaren att hitta en teoretisk känslighet, vilket innebär att forskaren bör lära sig 

att kunna urskilja det som är av relevans till själva studien
38

. Då vi inte är några erfarna 

forskare har vi ändå valt att spela in våra intervjuer i den öppna fasen. Vi anser att det blir en 

mer naturlig dialog om vi inte behöver fokusera enbart på anteckningar utan kan gå tillbaka 

till det inspelade materialet vid ett flertal tillfällen för att verkligen säkra en mättnad. Vi har 

däremot valt att inte transkribera hela intervjuerna utan enbart de delar som vi finner relevanta 

för undersökningen, på så vis får vi ändå öva på vår teoretiska känslighet. I de valda delarna 

som vi transkriberat har vi heller inte valt att transkribera ordagrant, utan skrivit om talspråk 

och tagit bort harklingar eller hummanden som inte är relevanta för vår studie. 

Vi startade analysen av vår datainsamling från den öppna fasen med att läsa igenom våra 

anteckningar och de delar av materialet som transkriberats. Så förutsättningslöst som möjligt 

började vi sedan att koda materialet för att kunna begreppsligöra data. I den öppna fasen har 

vi letat efter och placerat faktiska koder, det vill säga koder som står för kategorier eller 

egenskaper
39

. De kategorier som vi fann i den öppna fasen var; den trygga kärnan, identitet, 

svenskhet, ambivalens inför adoptionen, tillskrivning av egenskaper anknutna till adoption, 

adoptionens minimala betydelse och kärlek är tjockare än blod. För att hitta kärnkategorin 

finns det ett antal kriterier som underlättar sökandet, exempelvis bör kärnkategorin återfinnas 

frekvent i datamaterialet, stå i relation till många av de andra kategorierna, ha en central roll 

och ta längre tid att mätta än de andra kategorierna
40

. Efter att ha sökt igenom våra 

minnesanteckningar och de transkriberade materialet ytterligare några gånger visade det sig 

att kärnkategorin i den öppna fasen blev den trygga kärnan, vilket innebär att deltagarna 

kände en trygghet till det faktum att de är internationellt adopterade. Det var en naturlig del av 

deras liv. Efter ytterligare genomgångar av anteckningar och datamaterial utan att finna några 

fler kategorier hade vi uppnått mättnad och beslutade oss för att gå vidare till den selektiva 

fasen. 

I den öppna fasen har vi alltså hittat sex kategorier och en kärnkategori. Eftersom 

kärnkategorin pekar på att våra deltagare känner att adoptionen är en trygg och naturlig del av 

deras livsprocess ämnar vi undersöka vidare i den selektiva fasen vad som kan tänkas skapa 

denna trygga kärna och om detta är något generellt för internationellt adopterade. 

 

4:5. Den selektiva fasen – urval, datainsamling och analys 
Den selektiva fasen grundar sig alltså i kärnkategorin från den öppna fasen, det vill säga den 

trygga kärnan och vad det är som kan tänkas skapa denna trygghet. Urvalet i den selektiva 

fasen grundar sig i att hitta deltagare som kan hjälpa till att bestämma vilka kategorier som 

kommer att vara med i den slutgiltiga teorin
41

. För att hitta deltagare till den selektiva fasen 

valde vi att åter igen gå igenom de internationellt adopterade som fanns tillgängliga. Syftet 

var att försöka hitta personer som kunde hjälpa till att svara på frågan om vad som skapar en 

trygg kärna, men också för att hitta fler kategorier och se om de kategorierna vi fann i den 

                                                           
38 Glaser 2010:123–128 
39 Hartman 2001:79–80 
40 Hartman 2001:88 
41 Hartman 2001:74 



20 
 

öppna fasen fortfarande borde behållas. Denna gång blev det tre kvinnor i olika åldrar som då 

vi från den öppna fasen inte upptäckte någon könsskillnad i svaren anser vi inte att det är 

problematiskt med enbart kvinnor i denna fas. 

I den selektiva fasen har vi alltså valt att fokusera intervjuerna runt kärnkategorin och de mest 

framträdande underkategorier som framkom i den öppna fasen. En temakarta sammanställdes 

från den öppna fasen för att ha som grund till intervjuerna i denna fas, se bilaga 2. De tre 

deltagarna som intervjuades i den selektiva fasen var tre kvinnor i åldrarna 20-29 år. Det var 

en adopterad från Sydkorea, en adopterad från Vietnam och en adopterad från Colombia och 

samtliga deltagare kom till Sverige när de var 3 månader – 2 år gamla. Intervjuerna varade 

mellan 40-70 minuter. 

Analysen i den selektiva fasen gick ut på att försöka hitta de kategorier som var av relevans 

för den framväxande teorin. Det finns tre regler för detta och den första regeln innebär att 

endast de kategorier som är relaterade till kärnkategorin bör integreras i teorin. För det andra 

så bör kärnkategorin stå i nödvändig relation till undersökningen och den tredje regeln är att 

forskaren endast bör fokusera på en kärnkategori åt gången
42

. Kärnkategorin i den selektiva 

fasen var fortfarande den trygga kärnan och efter att vi analyserat vårt material och gått 

igenom våra minnesanteckningar uppkom det flera intressanta kategorier som kunde kopplas 

till kärnkategorin, de sex kategorier som vi fann i den öppna fasen visade sig återigen i den 

selektiva fasen, dock så tillkom följande kategorier: vänskapligt stöd, bristande intresse, 

anknytning till födelselandet, adoptionens maximala betydelse, förebyggande försvar och 

tacksamhet. Kategorin tillskrivning av egenskaper anknutna till adoptionen visade sig 

utvecklas till en ny kategori, tillskrivningar kopplat till adoption. 

Den selektiva fasen bekräftar kärnkategorin och har även visat oss vad som ligger till grund 

för den trygga kärnan och känslan av att adoptionen är en naturlig del i deltagarnas vardag. 

Inför den teoretiska fasen ville vi fokusera på att knyta ihop säcken och se vilka relationer det 

fanns mellan dessa kategorier och kärnkategorin. Frågan vi ställde oss var följande: Vad är 

avgörande för den trygga kärnan och på vilket sätt upplever internationellt adopterade att 

tryggheten påverkar deras liv? 

4:6. Den teoretiska fasen – urval, datainsamling, analys 
Den teoretiska fasen utgår från den selektiva fasen och vi ämnade undersöka vidare vad som 

är avgörande för en trygg kärna och på vilket sätt tryggheten upplevs och påverkar livet för 

den internationellt adopterade. Den teoretiska fasens urval utgår från att försöka lokalisera de 

människor som bäst kan beskriva/besvara relationen mellan de olika kategorierna
43

. Målet var 

att hitta människor som bäst kan beskriva/besvara relationen mellan kärnkategorin och de 

övriga kategorierna. Från den selektiva fasen fick vi ett tips av en deltagare på en adopterad 

person som eventuellt skulle kunna bidra med annorlunda tankar kring internationell 

adoption, då denne var 4 år vid ankomst till Sverige och dessutom äldre (45 år) än de vi 

tidigare träffat. Detta blev ett snöbollsurval, enligt Patton kan det liknas med en snöboll som 

blir större och större desto mer snö (information) som tillkommer
44

. Det var även så att vi 

träffade en person som inte alls var tilltänkt vid starten av denna undersökning vilket stämmer 

överrens med Glasers påstående om att de personer eller grupper som inkluderas i en 

undersökning dyker upp under vägen och därmed inte är förutbestämda vid starten
45

. Vi har 

även valt att kontakta en person som inte kunde medverka vid en intervju på grund av 
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geografiska skäl och fått tillgång till en självrapport. Detta ser vi som positivt då vi som 

forskare inte fysiskt är närvarande och kan påverka henne i sina svar. 

I den teoretiska fasen har vi valt att intervjua fyra personer och tagit del av en självrapport. 

Gällande intervjuerna var deltagarna två kvinnor och två män i åldrarna 23-45 år. Två 

adopterade från Sydkorea och två adopterade från Vietnam, deltagarna kom till Sverige när de 

var 3 månader – 4 år gamla. Intervjuerna varade mellan 50-70 minuter. Intervjuerna i denna 

fas var relativt öppna, men vi utgick från några frågeställningar för att kunna leda in 

deltagarna på det intresseområde som fanns, det vill säga om det finns några kopplingar 

mellan kategorierna och i så fall hur dessa kopplingar ser ut, frågorna återfinns i bilaga 3. 

Självrapporten är skriven av en kvinna på 23 år som är adopterad från Vietnam och kom till 

Sverige vid 2 månaders ålder. Hon ombeddes svara på frågor liknande de vi ställt vid 

intervjuerna i den teoretiska fasen och skriva ner sina tankar och reflektioner.  

Analysen i den teoretiska fasen fokuserades på att fastställa teoretiska koder. Teoretiska koder 

är begrepp för de relationer som finns mellan de faktiska koderna. Kodningen går till så att 

forskaren söker indikatorer, det vill säga ord eller begrepp som indikerar på någon specifik 

kategori. Detta görs för att säkerställa att begreppen är hämtade ur datamaterialet och inte bara 

uttolkade på egen hand
46

. Efter att ha gått igenom datamaterialet tillsammans med 

minnesanteckningarna framkom det att kärnkategorin fortfarande var den trygga kärnan 

vilket också ledde till frågeställningen, vilken blev ”Vilka faktorer påverkar internationellt 

adopterades livsprocess och vad är avgörande för en trygg identitet?”. De 13 kategorier som 

fanns i den selektiva fasen bekräftades även i den teoretiska fasen, det visade sig dock att 

kategorin som vi tidigare benämnt identitet kom att bilda en gemensam kategori med 

svenskhet, vilket också fick bli samlingsnamnet. Kategorin förebyggande försvar behövde 

också modifieras med tanke på analysen i den teoretiska fasen och fick namnet öppenhet till 

adoptionen. Detta grundar sig främst i att vi förstod i den teoretiska fasen att det inte handlade 

om försvar, utan att det snarare handlade om att vara öppen med sin adoption och dela med 

sig av sina upplevelser. 
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 Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Frågeställning Tala fritt om ditt liv 

utifrån att du är 

adopterad. 

Vad skapar en trygg 

kärna till att vara 

internationellt 

adopterad? 

Vilka faktorer 

påverkar 

internationellt 

adopterades 

livsprocess och vad 

är avgörande för en 

trygg identitet? 

Urval Intervju med två 

kvinnor och en man i 

åldrarna 22-29, 

adopterade från 

Sydkorea och 

Colombia. 

 

Självbiografi av 

Patrik Lundberg (Gul 

Utanpå). 

Intervju med tre 

kvinnor i åldrarna 

20-29, adopterad från 

Vietnam, Sydkorea 

och Colombia. 

Intervju med två 

kvinnor och två män 

i åldrarna 23-45, 
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5. Resultat 
Här kommer vårt resultat att presenteras, under avsnittet 5:1. ”Redogörelse av kategorier” 

presenteras de kategorier som vi har funnit och en redogörelse av deras innebörd.  Under 

avsnittet 5:2. ”Relationer mellan kategorier” presenteras relationerna mellan kategorierna och 

slutligen återfinns en sammanfattning av resultatet under avsnitt 5:3. 

5:1. Redogörelse av kategorier 
De tolv kategorier vi har funnit i denna undersökning är följande: den trygga kärnan 

(kärnkategori), kärlek är tjockare än blod, omgivningens stöd, svenskhet, tacksamhet, 

öppenhet till adoptionen, bristande intresse, adoptionens minimala betydelse, anknytning till 

födelselandet, ambivalens inför adoptionen, adoptionens maximala betydelse och 

tillskrivningar kopplat till adoption. 

Den trygga kärnan 

Genomgående hos alla deltagare var upplevelsen och känslan av att ha en trygg kärna, en 

trygg kärna innebär att känna en inneboende trygghet och att vara säker på sin identitet. 

Deltagarna upplevde en inre trygghet och att vara adopterad var en naturlig del av deras liv. 

Intervjuperson 4 beskriver en inneboende trygghet på följande sätt: 

Jag känner inte till något annat än att vara adopterad. Jag är glad över det jag är idag och 

vill åstadkomma i framtiden också. Adoptionen har enbart varit positiv för mig. Jag har 

fått så fin familj och släkt och jag känner att jag är på väg dit jag vill vara i livet. Jag är 

trygg helt enkelt. 

Ovanstående citat belyser en känsla av inre trygghet och att adoptionen enbart upplevs som 

gynnsam för intervjupersonens livsprocess. Det visade sig också att de flesta deltagarna hade 

upplevt en inre trygghet under hela sitt liv, vilket var något naturligt, att känna sig trygg med 

sig själv var inget som krävde ständig reflektion. Intervjuperson 5 berättar om skolgången: 

Jag är inte osäker på vem jag är på grund av min adoption. Det är naturligt för mig och 

jag har inte känt mig speciell på grund av mitt utseende, på det sättet att jag har fått mer 

eller mindre uppmärksamhet. Jag var bara den som alla andra i klassen tyckte jag. 

Adoptionen har inte påverkat vardagen i någon större utsträckning, att vara adopterad är enligt 

samtliga deltagare något naturligt. Intervjupersonen 3 har inte känt sig speciell på grund av 

sitt utseende, utan upplever sin roll i klassen som vilken annan som helst. Detta var något som 

nästan alla deltagare beskrev. Samtliga deltagare säger sig själva ha en god självkänsla och ett 

bra självförtroende. Deltagarna säger sig vara trygga med sin identitet. Intervjuperson 2 

berättar följande: 

Det är en så naturlig grej i mig, jag tänker inte på det […] Jag är säker på vem jag är. Att 

vara adopterad är inga konstigheter. Jag har fått en otroligt stark grund att stå på och i 

grund och botten handlar det om självförtroende… 

Adoptionen är enligt våra deltagare, en naturlig del av deras liv och det är ingenting som har 

påverkat livsprocessen i någon större utsträckning. Det beskrivs av deltagarna att adoptionen 

inte innebär några konstigheter och inte orsakar osäkerhet gällande vem de är. Samtliga 

deltagare upplevdes även som trygga och stabila individer i mötet vid intervjuerna och de 

märktes både på kroppsspråket och på förhållningssättet att det inte var något annorlunda eller 

jobbigt att tala om adoptionen. 
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Kärlek är tjockare än blod 

Kärlek är tjockare än blod innebär att relationer kan vara enormt starka, oavsett om det finns 

blodsband eller inte. Samtliga deltagare känner att deras kärlek från adoptivföräldrarna har 

varit villkorslös, det beskriver också adoptivföräldrarna som deras enda, riktiga föräldrar. 

Deltagarna beskriver inte någon som helst tvivel på relationen till sina adoptivföräldrar och de 

är lika säkra på vilka deras föräldrar är som föräldrarna är säkra på att de är deras barn. Ingen 

av våra deltagare har någonsin behövt tvivla på det faktum att kärlek är tjockare än blod. 

Intervjuperson 7 beskriver relationen till föräldrarna: 

Mina föräldrar som jag har här är mina enda och riktiga föräldrar. De älskar mig 

villkorslöst. Jag har aldrig tvivlat på det. 

Samtliga deltagare hade även synen att kärlek är tjockare än blod generellt, inte enbart 

gällande deras egna relationer till sina föräldrar. Intervjuperson 10 talar om att själv adoptera 

och säger följande: 

Om ens största dröm i livet är att få biologiska barn då skulle jag inte ha någon dröm att 

leva för. För det är inte att föra gener vidare som är viktigast, utan att ha ett barn man kan 

älska framför allt. Kärleken är absolut viktigare än blodsband. I min värld spelar inte 

blodsbanden så stor roll. 

Utifrån materialet kan vi se att kärleken mellan ett barn och en förälder är precis lika stark, 

oavsett biologiskt släktskap. Detta är något som våra deltagare känner för sina egna föräldrar 

men också något som de tror sig uppleva om de själva skulle adoptera ett barn i framtiden. 

Intervjupersonen betonar även att kärlek är viktigare än den genetiska aspekten, vilket visar 

på en djup och reflexiv inställning till fenomenet kärlek. 

Omgivningens stöd 

Kategorierna omgivningens stöd och kärlek är tjockare än blod är nära besläktade och delvis 

överlappande. Men omgivningens stöd fokuserar enbart på stöd och innefattar även relationer 

med andra och inte enbart föräldrarna. Omgivningens stöd innefattar stöd från familj, vänner 

och nära bekanta. Stöd visade sig vara viktigt för samtliga deltagare, men i olika grader. Det 

mest framträdande stödet var från föräldrarna, även om vänner och bekanta också hade en 

betydenade roll. Intervjuperson 6 beskriver det stöd som gavs från föräldrarna: 

Mina föräldrar var väldigt noga med att inte sätta orimliga krav på mig […] Det har alltid 

varit på mina villkor men med hundra procent stöttning. 

Intervjupersonen beskriver att föräldrarna inte har ställt orimliga krav och alltid känt ett stöd 

hos föräldrarna, vilket innebär att känslan av kravlöshet i sig är stöttande. Stöd från vänner 

och bekanta fanns också hos samtliga deltagare. Intervjuperson 7 beskriver stöd från vänner: 

Vi var fyra stycken som höll ihop jämt, och de sa aldrig någonting om mitt ursprung eller 

kallade mig för någonting. Allihop var svenska tjejer och de var såklart mitt stöd. Vi höll 

ihop till gymnasiet och de var mina bästisar under hela skoltiden. 

Omgivningens stöd, oavsett om det är från föräldrar eller vänner och bekanta har varit en 

viktig del av våra deltagares livsprocess, eftersom deltagarna förmedlar att fullständigt stöd 

underlättar i vardagen. Omgivningens stöd har skapat en känsla av tillhörighet, trygghet och 

gemenskap hos deltagarna. 
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Svenskhet 

Svenskhet innebär intervjupersonernas egna föreställningar gällande deras identitet som 

svenska. De flesta deltagarna beskriver sig själva som helst svenska, utan tvivel eller krav, det 

fanns dock några som problematiserar svenskheten, då främst gällande deras utseende. 

Poängteras bör dock att de som beskriver en problematik i att identifiera sig själv som svensk 

på grund av sitt utseende enbart upplevde det periodvis, främst under tonåren. I intervjuerna 

framkommer en mognadsprocess som pekar på utvecklingen av deltagarnas identitet och 

tillhörighet som svensk. 

Den svenska identiteten som intervjuperson 2 förlikar sig med tar även över uppfattningar 

gällande utseende, det beskrivs på följande sätt: 

Jag är jättesvensk. Det slog mig vid något tillfälle för några år sen att jag är så 

försvenskad så när jag tittar på mig själv i spegeln så kan jag inte identifiera mig som 

asiat. När jag träffar andra asiater ser de ju ut som asiater, jag vet att jag har svart hår och 

sneda ögon men på något sätt så tycker jag inte att jag ser lika asiatisk ut som de andra. 

I detta fall är det asiatiska utseendet inte ett problem för att kunna definiera sig själv som 

svensk och svenskheten var så djupt rotad i de flesta att det inte ens reflekterade över det 

faktum att någon annan kunde definiera dem annorlunda. Intervjuperson 5 beskriver följande 

händelse: 

Jag skulle säkert ta illa upp om någon kallade mig invandrare eftersom jag känner mig så 

pass svensk. Men det har aldrig hänt, förutom när jag var på semester i Vietnam och de 

trodde att jag var vietnames, eller oj, ja jag är ju det… 

Att intervjupersonen identifierar sig själv som svensk utan att reflektera kring det resulterar i 

att det känns främmande att någon annan inte gör det. Att vara och identifiera sig själv som 

svensk blir en självklarhet i detta fall, något som inte är förhandlingsbart enligt 

intervjupersonen. Det var dock några som var en aning ambivalenta gällande sin identitet som 

svensk och detta berodde främst på utseendet, men att ha svenska föräldrar och vara införlivad 

i den svenska kulturen hjälper till att stödja upp den svenska identiteten trots utseendet. Patrik 

Lundberg beskriver: 

För mig, en svensk kropp med avvikande hudfärg […] Även om jag gång på gång fick 

höra att jag såg annorlunda ut, blev jag ändå alltid bekräftad som svensk på ett personligt 

plan […] Till och med rasisterna och nazisterna i staden behandlade mig som svensk. De 

menade att jag var svensk eftersom jag hade svenska föräldrar och gjorde allt som andra 

svenskar gör. 

Det enda som kunde vara problematiskt vad gäller våra deltagares svenskhet var deras 

utseende. Våra deltagare beskriver exempelvis att svart hår, sneda ögon och avvikande 

hudfärg kan vara svårt att koppla ihop med svenskhet, men de allra flesta reflekterar inte över 

det i vardagen. 

Tacksamhet 

Tacksamhet i det här fallet innebär att deltagarna anser att de har haft turen att komma till 

Sverige samtidigt som de har utvecklat en förståelse för deras biologiska föräldrar gällande 

det faktum att de adopterades bort. Samtliga deltagare var tacksamma för att de hade blivit 

adopterade, främst berodde detta på att de tyckte att det var tursamt att få så mycket 

möjligheter i ett land som Sverige. Intervjuperson 10 beskriver tacksamhet: 
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Det är tur att jag blev adopterad. För i Korea skulle jag nog inte få samma förutsättningar 

och möjligheter. Så adoptionen är enbart positiv i mina ögon. Jag är tacksam att saker och 

ting är som de är. 

För vissa av våra deltagare fick tacksamhet och förståelse en sammanflätad roll. När 

deltagarna förstod varför de hade blivit bortadopterade kunde de känna en tacksamhet, 

eftersom det oftast var på grund av extrema förhållanden. Intervjuperson 5 beskriver 

tacksamhet kopplat till förståelse: 

Förmodligen så fick jag det bättre här, så det är jag ju tacksam för, för min mamma var så 

ung så hon kunde inte ha hand om mig. Hon var bara 18-19 år när hon födde mig och jag 

kan förstå att hon adopterade bort mig, jag skulle inte kunna ha barn när jag var 18-19 år. 

I dialogerna med våra deltagare så upplevde vi att tacksamhet ofta kunde förknippas med 

något som deltagarna beskriver som tur. Vår tolkning av dessa citat sammankopplat med 

helhetsupplevelsen vid intervjutillfällena ligger till grund för vår bedömning att tur i dessa fall 

kan ses som en synonym till tacksamhet. 

Öppenhet till adoptionen 

Öppenhet till adoptionen handlar i detta fall om tre saker. Dels handlar det om att deltagarna 

själva är öppna gällande sin adoption gentemot andra och dels handlar det om att föräldrarna 

har varit öppna med det faktum att deras barn är adopterade gentemot andra men också 

gentemot barnet i fråga. De flesta deltagarna beskriver hur de har kommit fram till olika 

förfaranden för att kunna göra det bekvämt för utomstående att prata om adoptionen. 

Intervjuperson 5 beskriver följande: 

Jag kan äta med pinnar, men det kan mina kompisar också, dom brukar inte skämta om 

det med mig, det är nog kanske mer att jag drar skämt om det för att det får dom att 

slappna av lite. Jag försöker förebygga deras stress kring det, eftersom dom kan bli 

väldigt mycket typ, oh vad ska jag säga, vad ska jag fråga. 

Att vara öppen gällande sin adoption har varit en viktig faktor för att kunna möjliggöra ett 

värdigt bemötande, likväl som det har underlättat interaktionen med nya människor. 

Intervjuperson 9 beskriver hur föräldrarna har varit öppna gällande adoptionen gentemot 

andra: 

Jag växte upp med min syster som också är adopterad, i vår skola gick vi i samma klass 

och jag kommer ihåg att vår pappa kom till skolan och berättade att vi kom från ett annat 

land och därför såg annorlunda ut, om någon undrade. 

Öppenhet kan ses som en strategi avsedd att förenkla sociala sammanhang i vardagskontexter. 

Självrapporten visar också på en öppenhet från föräldrarna, dock är denna öppenhet mer 

riktad till barnet: 

Mina föräldrar har hela böcker och filmer när de hämtade mig och väldigt mycket 

information så det är väldigt tillgängligt och öppet att kolla på när jag vill. De tog även 

med mig och min syster på Vietnam-träffar så att vi skulle kunna umgås med likasinnade 

och aldrig känna oss utanför. Jag tror att det var bra, för även om man inte pratar om det 

så mycket så tror jag på något sätt att adoptivisar har lite samma mind-set. 

Öppenhet mellan föräldrar och barn är viktigt för främjande av goda familjerelationer. Att ha 

en öppen och ärlig inställning till adoptionen och föra en ständig dialog avsedd att betona att 

inga negationer är förknippade med adoption och istället betona de positiva konsekvenserna. 
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Bristande intresse 

Ett bristande intresse för adoptionen beskrevs av många deltagare då de inte såg något intresse 

i att söka upp sina rötter (biologiska föräldrar) eller att lära sig mer om adoption genom 

litteratur, filmer och allmänt sökande. Ett bristande intresse gällande att söka upp sina rötter 

och bakgrunden till adoptionen beskrivs av intervjuperson 9 på följande sätt: 

Jag bryr mig inte om varför jag adopterades bort. Jag tror att jag har ett brev någonstans, 

eller ett dokument från min biologiska mamma, så jag skulle kunna söka upp henne om 

jag hade velat, men jag har inget intresse för det. Det låter kanske konstigt men om jag 

bestämde mig för att söka upp de biologiska föräldrarna skulle det kännas konstigt för att 

jag känner ingenting för dom alls, överhuvudtaget. 

Det bristande intresset kunde också handla om att deltagarna var nöjda med sitt liv här i 

Sverige och inte kände något behov av att komplettera det med något. Intervjuperson 8 

beskriver detta: 

Jag känner mig så pass bra med det liv jag har att jag inte ser någon anledning till att 

gräva djupare, läsa böcker eller så för att förstå mig själv bättre. Vad skulle det leda till? 

Alla deltagare utom en, kände ingen uttalad önskan att söka upp sina rötter eller lära känna sitt 

ursprung. De beskriver att deras liv här i Sverige är komplett gällande det faktum att de är 

adopterade och det var inte heller så att någon pusselbit saknades. 

Adoptionens minimala betydelse 

Adoptionen hade för samtliga deltagare generellt sett en minimal betydelse. Detta innebar att 

deltagarna inte medvetet reflekterade över det faktum att de är adopterade i en större 

utsträckning. Adoptionens minimala betydelse innebär också att det faktum att de är 

adopterade inte har påverkat deras liv på ett märkbart sätt. Intervjuperson 5 säger: 

Det är ingen skillnad på mitt liv jämfört med ett biologiskt barns liv förutom att jag inte är 

lik min mamma och pappa. 

Intervjupersonen beskriver att det faktum att vara adopterad inte har påverkat livet avsevärt 

och att det inte finns några distinkta skillnader mellan att vara ett biologiskt barn och ett 

adopterat barn. Vi frågade intervjuperson 2 följande: Om du skulle skriva din biografi idag, 

skulle det faktum att du är adopterad ta en stor plats av boken? Svaret löd: 

Nej, det skulle nog ta väldigt liten plats. I min värld, att jag är adopterad, har påverkat 

mig så pass lite i mina val och vart jag hamnat i livet så att det skulle vara en parantes. 

Citaten visar att adoptionen speglar en väldigt liten del av deltagarnas liv. De identifierar sig 

inte som adopterade och de ser inte heller några skillnader på att vara ett biologiskt barn eller 

ett adoptivbarn, mer än utseendet. Att det faktum att adoptionen endast skulle vara en parantes 

vid skrivandet av en självbiografi uppfattas som ett säkert tecken på att adoptionen har en 

minimal betydelse. 

Anknytning till födelselandet 

Anknytning till födelselandet handlar om relationer kopplade till ursprungslandet. De flesta 

deltagare beskrev att de inte kände någon direkt anknytning till sitt födelseland, men det var 

några personer som kände lite extra för sitt födelseland, detta grundade sig främst i en 

nyfikenhet gällande landets natur och kultur. Intervjuperson 5 säger följande: 
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Det var efter att jag besökte Vietnam som jag började tänka på mina rötter mycket mer, 

jag vet inte varför egentligen, men jag blev typ kär i landet, jag vill veta mer. Utifall jag 

skulle ha levt där och hur jag skulle ha haft det. Men jag skulle inte kunna tänka mig att 

bo där, bara åka dit på semester. 

Det första citatet handlar om att personen i fråga är intresserad av landet, men mer som en 

turist än som en inhemsk invånare. Någon direkt anknytning till födelselandet i andra 

bemärkelser gick inte att finna hos någon av våra deltagare, men intervjuperson 7 sticker dock 

ut från mängden då följande minne beskrivs från tidiga år: 

På lågstadiet fick jag för mig att jag var den riktiga Pochahontas. Jag hade sett filmen och 

tyckte att jag var väldigt lik henne och jag hittade en indiangrej hemma, en sån med 

fjädrar på huvudet. Så jag kommer till skolan med det där på huvudet och sen försöker jag 

få alla att tro att jag är den riktiga Pochahontas. Jag ville att folk skulle tro att jag var 

speciell, men det var ingen som trodde på mig. Fast jag själv kanske trodde ett tag att jag 

var den riktiga Pochahontas, det kändes ju så – det där är jag. 

Det andra citatet påvisar en otydlig längtan efter tillhörighet med personer som liknade 

intervjuperson själv, gällande exempelvis hudfärg och hårfärg. Det framkommer här att 

utseendet är en bestående faktor till någon slags relation eller anknytning till födelselandet, 

relation till natur och kultur är däremot något ombytligt, som förändras beroende av olika 

tidsperioder i deltagarnas liv. 

Ambivalens inför adoptionen 

Vår kategori ambivalens inför adoptionen betyder i detta fall att känslor för adoptionen kan 

var både positiva och negativa på en och samma gång och att deltagarna känner sig osäkra på 

vart det står i relation till adoptionen. Ambivalens var något som inte fanns hos alla deltagare, 

men det visade sig hos några och det gällde främst utseende och arv. Intervjuperson 1 

beskriver följande: 

Jag var mellan 7-9 år när jag verkligen förstod att jag var adopterad. Jag visste att jag inte 

har legat i mammas mage men det var inte förrän jag var ganska högt upp i åldern då jag 

förstod att jag verkligen är adopterad - Jag har inte tänkt på det så mycket. Under hela 

högstadiet tänkte jag inte på det. Det är först nu under de senare åren jag har börjat 

fundera på det. Och då har jag fått lite annat perspektiv på det också. 

Djupare reflektioner gällande adoptionen i vuxen ålder var intervjuperson 1 ensam om. Den 

ambivalens som fanns hos vissa deltagare visade sig under en kortare tidsperiod och för de 

flesta fanns inte ambivalens kvar i vuxen ålder. Intervjuperson 3 berättar: 

Jag kommer ihåg när jag var lite yngre då tyckte jag att det var lite jobbigt en period med 

det här at många kunde säga såhär, eller man kunde typ: åh du är så lik din mamma och 

gud ni börjar bli så lika och man själv tänkte liksom att ja, jag är inte så lik dom [...] Men 

nuförtiden känner jag inte så längre. 

Det kunde också finnas en liten ambivalens gällande att söka upp sina rötter som främst 

grundade sig i rädsla och ovisshet, men genomgående för nästan alla deltagare var att det inte 

fanns något intresse. Intervjuperson 5 säger följande: 

Jag har funderat på att söka upp mina rötter, men jag vet inte, det är lite fram och tillbaka. 

Jag vet inte vad det skulle fylla för funktion men jag har blivit så familjekär på senaste, 

att få en större familj kanske… men det finns ju nackdelar med det också, till exempel att 

dom inte vill träffa mig eller att jag inte ens hittar dom eller att dom har dött. 
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Intervjuperson 5 beskriver ambivalens på ett tydligt sätt, genom att säga att det är ”lite fram 

och tillbaka”. Om och när ambivalensen fanns hos våra deltagare, noteras bör dock att den 

inte återfanns hos samtliga, var den tydlig. Vi upplevde att ambivalensen inte var ständigt 

närvarande, utan att den visade sig under vissa tidsperioder. Ambivalens utgjorde inget direkt 

problem för våra deltagare och den var inte så stark att den tog över deltagarnas liv i någon 

större utsträckning. 

Adoptionens maximala betydelse 

Adoptionens maximala betydelse handlar främst om att utseendet inte går hand i hand med 

svenskheten, som samtliga deltagare identifierar sig med. Adoptionens maximala betydelse 

kan också innebära en problematik avseende det faktum att deltagarna inte liknar sina 

föräldrar till utseendet. Även här visade det sig att adoptionens maximala betydelse inte 

ständigt fanns hos våra deltagare, utan att den oftast lös igenom i de tidiga åren. I 

självrapporten återfinns följande: 

På ett sätt har adoptionen nog haft ganska stor betydelse, i alla fall när jag var yngre. Jag 

fick verkligen känna på hur det var att vara annorlunda på många sätt. Att se annorlunda 

ut, att inte ha föräldrar som såg likadana ut. Jag var under de första två åren lite mobbad i 

skolan, jag vet inte om det var för att jag såg annorlunda ut, men jag tror absolut att det 

hade ett finger med i spelet. 

Självrapporten tar även upp det faktum att adopterade kan ha utsatts för trauman i unga åldrar 

vilket kan resultera i bestående men: 

Jag kan dock tro att mycket av min separationsångest, som är rätt stor, har betydelse från 

adoptionen. Det sägs att nästan alla adoptivisar har stor separationsångest för att det gav 

trauma när man blev bortlämnad, sånt kan jag faktiskt tro har stor betydelse. 

Deltagaren utgår från att separationsångesten härstammar från det faktum att hon är adopterad 

och belyser att det är något generellt för adoptivbarn, då de blivit bortlämnade vid tidig ålder. 

Hennes tro på detta faktum härleder till att adoptionen har en maximal betydelse. Det faktum 

att svenskheten problematiserades på grund av utseendet kunde leda till att deltagarna kände 

att adoptionen fick en maximal betydelse, intervjuperson 4 beskriver utseendets betydelse: 

I Sverige ska man se svensk ut och gör man inte det så går man mot normen. Om någon 

vill säga att jag är ful så skulle jag inte ta det lika hårt som när någon kommenterar mina 

ögon eller min näsa. Det tar jag hårdare för att det överlag kan vara så att jag är ful, men 

att poängtera något som är specifikt relaterat till min adoption, det är jobbigt. Det är ju 

något som jag inte kan göra någonting åt, att vara allmänt ful är en sak, men att ha ett 

utseende som sticker ut och inte kunna göra något åt det, det är svårare. 

När adoptionen får en maximal betydelse handlar det oftast om det annorlunda utseendet. Att 

inte se ut som de flesta andra i skolan verkar vara det som har haft störst betydelse för att det 

ska bli medvetet och påtaglit att deltagarna är adopterade. Den maximala betydelsen har 

främst visat sig genom att personer i omgivningen har påmint deltagarna om deras annorlunda 

utseende och detta har framkallat negativa aspekter av att vara adopterad. 

Tillskrivningar kopplat till adoption 

Tillskrivningar kopplat till adoption handlar om att aspekter eller egenskaper kan förväntas 

vara förknippade med internationellt adopterade, detta gäller både i positiv samt negativ 

bemärkelse. Dessa tillskrivningar behöver inte nödvändigtvis ges av någon annan och i vår 
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undersökning är det främst deltagarna själva som kopplar ihop egenskaper och aspekter med 

sin adoption, men tillskrivingar från andra har också förekommit. Patrik Lundberg skriver: 

Jag läste att mårdhundar är bannlysta i Sverige. På grund av att de bär olika smittor ville 

inte svenskarna veta av dem. Flera biologer uttalar sig och menar att ”mårdhunden hör 

hemma i Japan och Korea, i Sverige vill vi inte ha den” Det måste vara en mårdhund jag 

är. 

Att förlikna sig själv med ett smittosamt djur som inte hör hemma i Sverige, någon oönskad, 

är något som Patrik är ensam om att göra i vår undersökning. Ingen annan av deltagarna 

uttryckte att de inte kände sig hemma i Sverige, eller vara oönskade. Däremot beskriver 

intervjuperson 10 hur reaktionen kan se ut när andra beskriver asiater: 

Det handlar inte så mycket om utseende som om egenskaper. Det klassiska är ju: du är 

asiat, du ska vara bra på matte. Asiater ska alltid vara bra på spel, så det är ofta fördomar 

som styr. Men även de positiva fördomarna tar jag med en klackspark, det spelar inte mig 

någon roll, det är ganska lättsamt. Men vissa går över gränsen. På krogen kan de ibland 

fråga; är du adopterad eller asiat? Jag fattar inte var de får dessa idéer ifrån eller vad de 

har med saken att göra. 

Intervjuperson 10 beskriver att det främst handlar om egenskaper, när det gäller positiva 

tillskrivningar, men när det gäller utseendet så blir det ofta i negativ bemärkelse. Att 

intervjupersonen inte förstår varför andra kan ställa frågan: är du adopterad eller asiat? Kan 

dels innebära att personen inte förlikar sig med ordet asiat, men det kan också innebära att 

frågan är formulerad på ett sådant sätt att man inte kan vara adopterad och asiat samtidigt, 

vilket deltagaren är. Det visade sig, som tidigare nämnt, att de negativa tillskrivningar som 

deltagarna förlikade sig med i största grad handlade om utseende, Patrik Lundberg skriver 

följande: 

Mina tankar går till Pricken, min barndoms favoritbok. Pricken är precis som alla de 

andra kaninungarna, men han har bruna fläckar över hela kroppen. Resten av familjen har 

vit päls. Han blir retad för han ser annorlunda ut och jag minns hur jag grät var gång min 

mormor läste kapitlet där Pricken försöker ta bort fläckarna med fläckborttagningsmedel 

[…] Slutet är lyckligt, som i alla sagor. Pricken bjuder in sin egen familj till Herr Brun 

och alla kaniner, prickiga som vita, sitter och äter morätter tillsammans. Till morotsfesten 

kanske jag aldrig kommer, men jag är nog en bit på väg. 

De negativa tillskrivningar som våra deltagare har stött på under sina liv har till största del 

baserats på utseendet. Egenskaper som tillskrivs adoptionen är oftast av positiv karaktär. 

Deltagarna själva kan förlika sig med detta samtidigt som andra även kan tillskriva deltagarna 

aspekter eller egenskaper kopplade till adoptionen. 

5:2. Relationer mellan kategorier 
Under detta avsnitt, kommer vi som ovan nämnt att redogöra för de rådande relationer som 

återfinns mellan kategorierna. Vi kommer att börja med att redogöra för de kategorier som har 

en tydlig koppling till kärnkategorin och återfanns hos samtliga deltagare, vi kommer senare 

att redogöra för relationerna mellan de kategorier som inte är lika framträdande hos samtliga 

deltagare och som inte har en given och rak koppling direkt till kärnkategorin. De tre sista 

relationerna som beskrivs är relationer som inte har en direkt koppling, utan relationer som 

kan uppstå i vissa fall. 
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Den trygga kärnan baseras på att kärlek är tjockare än blod och på 

omgivningens stöd 

Två viktiga faktorer för att känna sig trygg var stöd från omgivningen och att vara villkorslöst 

älskad av sin familj. Detta var genomgående för samtliga deltagare. Intervjuperson 10 

beskriver hur barndomen har påverkat:  

Jag är trygg och tvivlar inte på vem jag är. Det måste bero på barndomen och uppväxten, 

jag hade trygga föräldrar. 

Att få en trygg uppväxt och barndom samt att komma till en trygg familj har format 

intervjupersonen till en trygg och stabil individ. Detta citat visar att den trygga kärnan baseras 

på villkorslös kärlek, som är oberoende av genetiskt släktskap (kärlek är tjockare än blod). 

Omgivningens stöd har en stor betydelse för att känna sig trygg, vilket intervjuperson 4 delar 

med sig av: 

Elaka kommentarer påverkar min självkänsla, man blir ledsen. Men självkänslan går ju 

inte ner, den går tillbaka sen. Den blir ju inte mindre och mindre varje gång någon säger 

något dumt, men ett tag är den mindre, man mår dåligt. Men sen kommer stoltheten över 

sig själv tillbaka. Jag har vänner och familj som älskar och stöttar mig vilket gör det 

lättare att komma tillbaka och känna sig trygg. 

Negativa aspekter påverkar inte intervjuperson 4 i lika stor utsträckning tack vare stöd och 

kärlek från familj och vänner. Att känna sig trygg utan några tvivel på vem man är, är något 

som samtliga deltagare beskriver. Med hjälp av omgivningens stöd och en trygg uppväxt kan 

deltagarna känna sig stolta med sig själva och vilka de är. Kärlek är tjockare än blod och 

omgivningens stöd ligger alltså till grund för möjligheten att skapa och inneha den trygga 

kärnan. 

Den trygga kärnan baseras på svenskhet och svenskhet baseras av en trygg 

kärna 

Den trygga kärnan och svenskheten samspelar med varandra och de hjälps åt att stärka 

varandra. Att ha en trygg kärna innebär också att det blir lättare för deltagarna att identifiera 

sig själva som svenska. När deltagarna kan identifiera sig själva som svenska blir de också 

mer trygga i sig själva, det vill säga att de aldrig behöver tvivla på sin identitet och 

tillhörighet. Intervjuperson 5 beskriver att svenskheten inte är något problem, trots ett asiatiskt 

utseende: 

Ja, jag känner mig som svensk. Jag är svensk men jag har asiatiskt utseende och det 

upplever jag inte som ett problem. 

Eftersom den trygga kärnan grundar sig i att kärlek är tjockare än blod är det också kopplat till 

svenskheten. Här beskriver intervjuperson 8 hur föräldrarna har hjälpt till att känna trygghet i 

svenskheten: 

Jag känner mig svensk. Det har aldrig funnits tvivel i det avseendet. Det var väl några få 

tillfällen när någon har sagt något och jag fick höra att jag såg annorlunda ut. Det är klart 

att man funderar till då, men det gick över rätt snabbt. Det har mycket att göra med hur 

föräldrarna här hanterat saker och ting, hur man växte upp och pratade om det. 

Svenskheten kan ifrågasättas av omgivningen, vilket intervjuperson 8 beskriver. Men tack 

vare den trygga uppväxten och den inre tryggheten hos intervjupersonen har dessa 

frågetecken inte orsakat några djupare reflektioner hos individen. Att föräldrarna har hjälpt till 
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att hantera dessa frågetecken med ett stöd och en dialog har förberett deltagaren på en 

möjlighet att eventuellt ifrågasättas gällande sin svenska tillhörighet. Intervjuperson 6 

beskriver att svenskheten aldrig behöver hävdas eller förklaras, utan att det är en självklarhet, 

vilket de flesta av våra deltagare kände: 

När jag reser till Medelhavsländer kan folk fråga varifrån man kommer. Det kan ha och 

göra med hur man för sig, klär sig och beter sig. Det sitter nog ganska mycket i hur man 

är. Men det är svårt att veta för det är ju andra människors bedömningar och vad de 

tänker. Jag har liksom aldrig behövt hävda min svenskhet, det är en självklarhet för mig. 

Svenskheten baseras inte enbart på utseendet, utan även på kulturella normer och värderingar. 

Hur någon för sig i vardagskontexter, vilka kläder som väljs och hur någon beter sig kan 

också kopplas till svenskheten och detta var något som gällde de flesta deltagarna. Samtliga 

deltagare definierar sig själva som svenskar och för de flesta är det en självklarhet som de 

aldrig behöver tvivla på. Svenskheten stärker även deras känsla av att vara trygga med hjälp 

av stöd och villkorslös kärlek. 

Den trygga kärnan och kärlek är tjockare än blod leder till tacksamhet  

De flesta deltagarna kände att adoptionen hade en positiv mening och det kände sig 

priviligierade och tacksamma för att Sverige kunde erbjuda så mycket möjligheter jämfört 

med deras födelseländer. Tacksamheten var oftast riktad till föräldrarna för all kärlek och stöd 

som det gav. Intervjuperson 9 beskriver att långt ifrån alla barn i Sverige får en bra och trygg 

uppväxt: 

Jag känner mig villkorslöst älskad och det behöver jag aldrig tvivla på. När jag blev lite 

äldre insåg jag vilken tur jag har haft. Många andra familjer lever i misär, skilda och med 

alkoholproblem. Så jag hade tur som kom till en underbar familj och det gäller de flesta 

adopterade, de kommer till bra familjer. 

Som vi ovan nämnt i kategorin tacksamhet så anser vi i denna undersökning att tacksamhet är 

synonymt med tur. Intervjupersonen har en trygg kärna, en trygg uppväxt och en bra familj, 

vilket kan påvisa att den trygga kärnan leder till tacksamhet. Intervjuperson 6 beskriver hur 

tacksamheten är riktad specifikt mot den trygga uppväxt som föräldrarna har gett: 

Jag är givetvis tacksam för att jag hade en så pass priviligierad uppväxt, supertrygg. Mina 

föräldrar har alltid funnits där i vått och torrt, för mig och min syster. Jag har alltid känt 

mig älskad och haft en nära relation, både med mamma och pappa. 

Att tacksamheten är riktad till kategorin kärlek är tjockare än blod bekräftas genom detta citat 

eftersom intervjupersonen beskriver att en förmånlig uppväxt har lett till tacksamhet. Att vara 

villkorslöst älskad och känna sig trygg med sina föräldrar var något som de allra flesta 

deltagarna kände en stor tacksamhet över. 

Den trygga kärnan kan leda till adoptionens minimala betydelse  

Att känna sig trygg kan leda till att adoptionen inte får en speciellt stor betydelse, för de allra 

flesta deltagare hade adoptionen inte någon större betydelse, vilket oftast berodde på en inre 

trygghet. Intervjuperson 2 beskriver hur en trygg uppväxt har speglat adoptionens minimala 

betydelse: 

Jag har alltid varit bekväm i min roll som adopterad, det har aldrig varit något problem. 

När jag började skolan var det någon kille som ställde sig upp längst bak i skolbussen när 

jag klev på och skrek: Hördu, du ser ju ut som någon himla kines ju! Då svarade jag: 

Hördu, kan du inte se skillnad på en kines och korean kan du lika gärna vara tyst. Efter 
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det har det inte varit någonting, jag har aldrig känt mig uttittad eller utsatt i en situation 

bara för att jag ser annorlunda ut. Barndomen var precis som alla andras, jag kände mig 

inte annorlunda på något sätt och jag hade en trygg uppväxt. 

Intervjupersonen beskriver, att trots sin unga ålder, har adoptionen inte haft någon märkbar 

betydelse. Att identifiera sig själv som korean istället för kines och stå upp för sig själv 

beskrivs här genom en trygg uppväxt. Den trygga kärnan har alltså lett till adoptionens 

minimala betydelse. Att ha en trygg kärna gör att behovet efter att söka efter en djupare 

förståelse eller betydelse inte behövs för att känna sig hel. Intervjuperson 8 berättar: 

Jag har en biologisk bror och jag har fått ett kort på honom och hans familj, det var rätt 

kul men vi har inte kontakt idag, jag har aldrig varit i Sydkorea. Har inte heller några 

tankar på det, inte än i alla fall. Jag tror att det har mycket att göra med den trygga 

uppväxt man har här. Jag har inte haft behov av att söka. 

Intervjupersonen beskriver att ett kort på den biologiska brodern var kul, men personen lägger 

inga större värderingar eller djupare reflektioner gällande det faktum att det är en biologisk 

bror. De har ingen kontakt och tankar att ta upp kontakten finns inte heller idag. Genom detta 

citat betonas det att ett biologiskt släktskap inte har någon större betydelse för 

intervjupersonen. Att få växa upp med en trygg omgivning och känna sig trygg i sig själv 

resulterar oftast i att det inte finns några djupare reflektioner gällande adoptionen. Adoptionen 

får en minimal betydelse eftersom deltagarna känner sig trygga och tillfreds med sig själva. 

Adoptionens minimala betydelse kan leda till bristande intresse och 

bristande intresse kan leda till att adoptionen får en minimal betydelse  

Bristande intresse gällande adoptionen och en minimal betydelse av adoptionen är något som 

är sammanflätat. Om adoptionen har en minimal betydelse hos deltagarna fanns det oftast 

också ett bristande intresse och om det fanns ett bristande intresse hade inte adoptionen någon 

större betydelse för deltagarna. Intervjuperson 10 beskriver ett bristande intresse kopplat till 

en minimal betydelse av att vara adopterad: 

Jag har aldrig velat söka upp mina biologiska föräldrar. Jag skulle kunna göra det men… 

Det känns bara som varför skulle jag vilja träffa två helt okända personer? 

I detta fall beskriver intervjupersonen att de biologiska föräldrarna är två helt okända 

personer, som denne inte vill söka upp. Att inte vilja söka sina rötter, var något vanligt 

förekommande hos våra deltagare och det kopplas till ett bristande intresse. Att de biologiska 

föräldrarna identifieras som två helt okända personer är kopplat till adoptionens minimala 

betydelse. Adoptionens minimala betydelse kan också leda till ett bristande intresse, 

intervjuperson 6 berättar följande: 

Jag är för lat och bekväm för att hela tiden förklara att jag och min syster inte är 

biologiska syskon. Det är ingenting annat, eller så känner vi oss som biologiska syskon. 

Vi har aldrig ens prata om adoption. 

Här beskrivs det tydligt hur adoptionen har en minimal betydelse, eftersom intervjupersonen 

känner att relationen till ett syskon inte avgörs beroende på om de är biologiska syskon eller 

inte. Det beskrivs också att lathet och bekvämlighet ligger till grund för att inte förklara sig 

gällande detta faktum, vilket vi kopplar till ett bristande intresse, eftersom det överhuvudtaget 

inte görs några försök till att förklara detta. De flesta deltagare ansåg att adoptionen hade en 

minimal betydelse vilket också kunde kopplas ihop med ett bristande intresse att söka upp 

sina rötter och ett bristande intresse till födelselandet generellt sett. 
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Öppenhet till adoptionen baseras på den trygga kärnan och adoptionens 

minimala betydelse 

Att vara öppen gällande sin adoption var något som grundade sig i trygghet eller att 

adoptionen inte hade någon större betydelse för deltagarna, samtliga deltagare var öppna 

gällande sin adoption. Att föräldrarna har varit öppna med adoptionen gentemot sina barn har 

också skapat en trygghet som har gjort att deltagarna i sin tur kan vara öppna. Intervjuperson 

8 beskriver sin uppväxt: 

Just att man har föräldrar som redan från början är öppna och ärliga med allt är nog 

väldigt viktigt för en adopterad, att de ställer frågor är bra. Det vore nog skillnad om de 

inte sa någonting och bara körde efter svenska traditioner och hoppades på att man kom 

in i livet av sig själv – det tror jag. Men jag känner att det är skönt att det har varit öppet 

hemma hos oss och att jag har fått ta mina egna beslut. De skulle respektera mina beslut 

oavsett vad det var. De är stolta över att jag säger att jag hade en trygg och bra uppväxt. 

Den trygga kärnan leder till att intervjupersonen kan förhålla sig öppet till sin adoption. Att ha 

fått en trygg och självständig uppväxt med ett öppet förhållningsätt från föräldrarnas sida har 

lett till att intervjupersonen själv kan känna en trygghet och öppenhet till adoptionen.  

Adoptionens minimala betydelse kan också bidra till att deltagarna kan vara öppna gällande 

det faktum att de är adopterade. Intervjuperson 7 beskriver följande: 

Jag tycker inte alls att det är jobbigt att prata om min adoption, men det känns mer som 

att jag inte har så mycket att säga. Jag har inte tänkt på det så mycket. 

Här beskrivs det att adoptionen har en så pass minimal betydelse att det inte är ett problem att 

vara öppen och prata om det med andra. Att vara öppen gällande adoptionen både från 

deltagarnas sida och från föräldrarnas sida är något som har baserats på en trygg uppväxt och 

en inneboende trygghet hos deltagarna. Att adoptionen inte har haft någon större betydelse har 

också lett till att det inte är jobbigt att prata med andra om frågor gällande det faktum att 

deltagarna är adopterade. 

Anknytning till födelselandet kan i vissa fall leda till ambivalens inför 

adoptionen 

Vissa av deltagarna kände en anknytning till sitt födelseland och då kunde det i vissa fall 

uppstå ambivalens inför adoptionen. Intervjuperson 8 beskriver hur anknytningen till 

födelselandet skapade tankar angående hur livet kunde ha sett ut, vilket var tankar som 

vanligtvis inte fanns:  

När man ser Sydkorea på TV om det är nyhetsinslag eller så då är det klart att när man 

var yngre trodde man ju att det var ett U land. Men det är väldigt högteknologiskt idag. 

Utifrån det skulle jag tycka att vore häftigt att åka och titta på landet. Då kan man ju 

också ibland undra hur mitt liv skulle ha sett ut där. 

Den sista meningen i detta citat skulle kunna tolkas som ren och genuin nyfikenhet, men mot 

bakgrund av hela intervjun kan detta tolkas som ambivalens då intervjuperson 8 genomgående 

beskriver att Sydkorea inte har någon som helst påverkan eller betydelse. Intervjupersonen 

ville inte förlika sig med födelselandet på något sätt. Patrik Lundberg delar sina tankar som 

uppkom efter hans besök i Sydkorea (födelselandet): 

Från ett land där jag hamnar i centrum vart jag än går till en verklighet där jag är noll och 

ingenting. Kanske är det lika bra att jag erkänner den vita människans överlägsenhet? Att 

det är lättare att bli populär i Asien för att de inte har lika höga krav där. Kanske är jag 
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inte bättre än de svenska gubbarna som åker till Thailand för att hämta en fru. Men jag 

kommer ju undan. Min hudfärg är mitt alibi. 

Patrik beskriver att en ”vanlig” svensk inte kan hämta en fru i Thailand utan att bli 

klassificerad i negativ bemärkelse, men han själv kan komma undan på grund av att han inte 

ser ut som en vanlig svensk. I detta fall visas ambivalens eftersom att han identifierar sig som 

en svensk avseende förhållningsätt, värderingar och normer, men på grund av sitt ”icke-

svenska” utseende kan han ändå förhålla sig utanför den normativa ramen, utan att sticka ut. 

Det var oftast så att anknytning till födelselandet var det som startade reflekterande 

ambivalenta tankar. Att komma i kontakt med sitt födelseland kunde skapa en ambivalens 

inför adoptionen då det flesta deltagarna vanligtvis inte reflekterade speciellt mycket kring 

födelselandet. 

Ambivalens inför adoptionen kan i vissa fall leda till adoptionens maximala 

betydelse 

Den ambivalens som vissa deltagare kunde känna ledde oftast till att adoptionen fick en större 

betydelse i deras liv. Ambivalens kunde delvis avse det sökandet av rötter men också 

problematiken med svenskheten gällande ett annorlunda utseende. Ambivalens gällande att 

söka rötter kunde leda till att adoptionen fick en större betydelse. Intervjuperson 3 beskriver 

hur funderingarna kring sökandet har sett ut: 

Att söka sina rötter har kommit och gått lite, jag har nog fortfarande inte bestämt mig. Jag 

tror att det handlar lite om att man inte vet vad man hittar eller om man ens hittar 

någonting. Jag är nog en ganska känslosam person så om jag åker dit och så har dom det 

jättedåligt, då skulle jag nog tycka att det var skitjobbigt att bara åka hem och sen leva 

mitt liv här. Det är både en nyfikenhet och en rädsla på samma gång. 

Sökandet av rötter för intervjuperson 3 är något som går i perioder och det beskrivs här som 

en fortfarande pågående process. Nyfikenhet och rädsla som beskrivs gällande det faktum att 

ovissheten vad som skulle hända om intervjupersonen sökte upp sina rötter lyfter fram 

adoptionens maximala betydelse. På grund av att intervjuperson 3 själv beskriver sig som en 

känslosam person kan adoptionen få en större betydelse än vad som var förväntat. Det 

beskrivs också att det finns en rädsla för att de biologiska föräldrarna ska leva i misär, vilket 

skulle påverka intervjupersonen avsevärt, vilket också kan kopplas till adoptionen får en 

framträdande roll. Ambivalens kunde också skapas genom att andra människor fäller negativa 

kommentarer till deltagarna vilket fick dem att reflektera över det faktum att de är adopterade. 

Intervjuperson 7 beskriver ambivalens gällande tillhörighet: 

När de kallade mig för kines och allt sånt har jag aldrig svarat nej, men jag är svensk. Om 

någon frågar mig varifrån jag kommer, och den frågan får jag ofta, då svarar jag Vietnam, 

men att jag är adopterad. Jag känner ju att jag tillhör här, i Sverige. Jag skulle absolut inte 

säga att jag hör till Vietnam. Jag har alltid identifierat mig som adopterad men bor och 

tillhör i Sverige. Jag står med ena foten på ena sidan och med den andra foten på andra 

sidan och där de möts, där är jag. Men det starkaste är nog att jag är adopterad. Jag säger 

varken att jag är svensk eller vietnames, utan att jag är adopterad från Vietnam. 

Intervjuperson 7 säger emot sig själv i detta citat ett flertal gånger, vilket påvisar 

ambivalens avseende tillhörighet. Intervjupersonen kan inte identifiera sig varken som 

svensk eller vietnamesisk, utan väljer istället att identifiera sig som adopterad, vilket 

skulle kunna innefatta båda delar. Ibland framkommer det dock att intervjupersonen har 

svårt att själv kategorisera sig till någon speciell tillhörighet och det kan bli 

problematiskt. Denna ambivalens som beskrivs av intervjuperson 7 visar verkligen på 
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adoptionens maximala betydelse, då denne identifierar sig själv som adopterade, 

intervjuperson 7 var dock den enda som gör detta. Ambivalens visar sig hos vissa 

deltagare och då blir de påminnda om adoptionens betydelse. Deltagarna beskriver att 

det blir problematiskt att identifiera sig som svensk med deras utseende och detta kan 

leda till ambivalens. 

Adoptionens maximala betydelse kan i vissa fall leda till tillskrivningar 

kopplat till adoption 

Det visade sig att de deltagare som upplevde att adoptionen hade en maximal betydelse även 

tog åt sig av tillskrivningar från andra som var kopplade till deras adoption. Den maximala 

betydelsen utlöste en medvetenhet gällande det faktum att dessa tillskrivningar var 

adresserade till dem. De personer som upplevde att adoptionen hade en minimal betydelse tog 

inte åt sig av tillskrivningar eftersom de inte förlikade sig med adoptionen på samma sätt. 

Intervjuperson 7 beskriver följande: 

Jag tror att den största anledningen till att jag inte kan säga att jag är helsvensk är 

utseendet. Om vi säger att jag skulle vara adopterad från Norge så kanske det skulle vara 

lättare att säga att jag var svensk, då skulle inte lika många ställa varifrån jag kommer 

heller. Nu har det ju varit frågor hela ens liv. Man har ju känt att det har varit något som 

inte stämmer redan från grundskolan när folk har mobbat en för ens utseende. Redan där 

kände jag att jag inte var svensk för de andra sa ju att jag var kines. 

Intervjuperson 7 beskriver att vara adopterad med ett nordiskt utseende skulle ha underlättat 

jämfört med att vara adopterad med ett asiatiskt utseende. Att ständigt bemötas av frågor har 

lett till att intervjupersonen känner att något inte stämmer och den svenska identiteten har 

blivit hotad eftersom det blev svårt för intervjupersonen att förlika sig med den, då det blev 

oförenligt att ha ett asiatiskt utseende och definiera sig själv som svensk. Detta innebär att 

intervjupersonen lät omgivningen positionera och kategorisera henne och detta innebar inte 

som svensk, utan som kines. Adoptionens maximala betydelse handlade för det mesta om ett 

annorlunda utseende, vilket kan leda till tillskrivningar. Intervjuperson 9 berättar: 

Jag har inte tänkt så mycket på mitt utseende förut, men när jag går på stan med min 

pojkvän, som är svensk, känns det som att människor tror att han har hämtat mig från 

Asien. När vi var på semester i Thailand med pappa och mamma så skulle jag och pappa 

rida på en elefant. Elefantföraren ville ta kort på oss som en souvenir och bad oss att 

pussas. Då sa pappa att jag var hans dotter. Så det är ju vanligt att vita män brukar åka 

och hämta asiatiska fruar. Sen dess tänker jag på det varje gång jag går på stan med 

pappa. 

Intervjuperson 9 beskriver denna händelse och ur detta kan vi urskilja skam över asiatiska 

kvinnor. Intervjupersonen vill inte förlika sig med en asiatisk kvinna som har ”blivit hämtad”, 

en handling som hon anser som något ovärdigt. Denna händelse beskrivs som något som har 

lämnat ett avtryck i intervjupersonen, eftersom det är något som hon tvingas reflektera över 

varje gång hon går tillsammans med sin pappa. Adoptionens maximala betydelse kan leda till 

tillskrivningar, oftast gällande utseende, vilket resulterar i att vissa deltagare inte känner sig 

helt säkra på sin identitet och mår dåligt. Att andra människor utgår från att deltagarna ska 

vara på ett visst sätt på grund av att det är adopterade är något som kan störa den trygga 

kärnan. 
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5:3. Sammanfattning av resultatet 

 

Figur 1.1 Båten 

Figur 1.1 sammanfattar resultatet i den genererade teori som vi har kommit fram till. Båten 

symboliserar deltagarnas livsprocess. Skrovet på båten är grunden för att känna trygghet och 

utan en stadig grund skulle det inte finnas någon båt. Seglen får kraft att förflytta båten framåt 

i lagom takt för att behålla en stadig kurs. I vissa fall kan livet stanna upp för deltagarna och 

då kastas ankaret i, och farten saktas in. Om båten blir välförankrad på bottnen kan deltagarna 

uppleva det som att livsprocessen står helt still och deltagarna utvecklas då inte. Pilarna 

symboliserar relationer mellan de kategorier som ingår i teorin. Repet som håller på att gå av 

symboliserar inte en fast relation, utan något som kan uppkomma under vissa tidsperioder av 

deltagarnas liv. 

Vår frågeställning var följande: Vilka faktorer påverkar internationellt adopterades 

livsprocess och vad är avgörande för en trygg identitet? Svaret på frågan kan förklaras med 

hjälp av figur 1.1. Avgörande för en trygg identitet hos våra deltagare har visat sig vara den 

trygga kärnan, detta betyder att deltagarna har en trygg och stabil grund att stå på och att de är 

säkra på sin identitet och tillhörighet. För att skapa en trygg kärna har ett flertal faktorer haft 

stor betydelse, stöd från omgivningen och villkorslös kärlek från familjen har varit de 

starkaste faktorerna. Med omgivningens stöd, villkorslös kärlek och en trygg kärna kunde 

våra deltagare känna tacksamhet, dels mot föräldrarna men även till att få en priviligierad 

uppväxt i ett land med många möjligheter. 

Att vara och identifiera sig själv som svensk har också varit en beroende faktor till att känna 

sig trygg, att aldrig behöva tvivla på sin tillhörighet och inte heller behöva hävda den för 

andra har lett till att våra deltagare kan känna sig trygga. Denna inneboende trygghet har 

grundat sig i en trygg uppväxt med mycket stöd och villkorslös kärlek, vilket betyder att 
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föräldrarna har haft en stor inverkan vad gäller uppfostran för att våra deltagare har kunnat 

identifiera sig själva som svenska. Detta innebär att den trygga kärnan möjliggör för 

deltagarna att kunna identifiera sig själva som svenska samtidigt som svenskheten skapar en 

trygg tillvaro för individerna. 

Att få komma till Sverige, som för deltagarna har varit ett bra land, har lett till att de känner 

en tacksamhet. Deltagarna beskriver en förståelse för att de har adopterats bort och de 

beskriver det som att de är priviligierade för att de har fått växa upp med kärleksfulla och 

stöttande föräldrar i en säker miljö. 

En annan viktig faktor för att deltagarna ska känna sig trygga är graden av adoptionens 

betydelse, om adoptionens betydelse har varit minimal har deltagarna även utvecklat ett 

bristande intresse gällande ursprunget och rötterna. Adoptionens minimala betydelse 

möjliggör också en öppenhet för deltagarna när de möter andra människor i vardagen. Även 

här har föräldrarnas stöd spelat en betydande roll då de flesta deltagarna beskriver att deras 

adoptivföräldrar alltid har varit öppna med att prata om adoptionsfrågor. 

Ett fåtal av våra deltagare nämner dock att det finns en problematik i att känna sig som 

svensk, men ha ett icke-vitt utseende. Detta kan leda till att deltagarna börjar reflektera mer 

angående sitt födelseland och ursprung. Om dessa reflektioner hindrar individen från att gå 

vidare kan ambivalens inför adoptionen uppstå och detta skedde främst gällande utseende 

kopplat till tillhörighet. Några få deltagare beskriver att ambivalens kan leda till att 

adoptionen får en maximal betydelse i vissa sammanhang och detta ökar succesivt om andra 

tillskriver dem aspekter och egenskaper som är kopplade till adoptionen, exempelvis att deras 

svenskhet ifrågasätts. Det bör dock påpekas att adoptionens maximala betydelse inte var en 

ständigt pågående process, utan att detta endast visade sig i vissa sammanhang under en 

begränsad tidsperiod. Detta berodde främst på att deltagarna tack vare villkorslös kärlek och 

stöd kunde komma tillbaka till den trygga kärnan. Sammanfattningsvis upplevdes samtliga 

deltagare som trygga, stabila individer med en trygg, svensk identitet. 
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6. Diskussion 
Under diskussionsdelen kommer vi att börja med att diskutera vårt resultat. Sedan följer en 

diskussion där vi kopplar ihop vårt resultat med den tidigare forskningen. Därefter presenteras 

den teoretiska- och begreppsliga referensram som är vald för denna studie; perspektivet 

symbolisk interaktionism och begreppen stigma och identitet samt svenskhet, följt av en 

diskussion där vi positionerar vårt resultat med de valda teorierna. Sedan kommer en 

självkritisk reflektion där vi presenterar eventuella brister med undersökningen och 

avslutningsvis finns en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning. 

6:1. Diskussion av resultat 
Nedan följer en diskussion av vårt resultat kopplat till våra egna tankar och reflektioner samt 

vår förförståelse av internationellt adopterade. Vår förförståelse gällande internationellt 

adopterade har varit väldigt olika. En av oss visste knappt någonting om internationellt 

adopterade innan denna undersökning tog form medan den andra hade ett nära umgänge med 

många internationellt adopterade. Detta har lett till att vi har haft delade meningar och 

utgångspunkter inför vårt arbete med denna undersökning. När vårt arbete tog fart har vi 

ständigt varit tvungna att ifrågasätta vår förförståelse och försöka att se våra deltagare med 

nya perspektiv, eftersom ett arbete utifrån grundad teori innebär att forskaren bör förhålla sig 

så förutsättningslöst som möjligt. Vi har också varit beroende av en ständig dialog eftersom 

våra förförståelser har skiljt sig åt avsevärt, dock anser vi att skillnaderna inte enbart behöver 

vara negativa, eftersom vi har lärt oss av varandra att se fenomenet från ett mer öppet 

perspektiv genom att låna varandras synsätt. Detta har också främjat vår möjlighet till 

diskussion och vi har hjälpt varandra till att se och förstå vår egen förförståelse, genom att 

ifrågasätta och problematisera varandras antaganden. 

Vårt syfte med undersökningen var att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades 

livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. Vår frågeställning 

var: Vilka faktorer påverkar internationellt adopterades livsprocess och vad är avgörande för 

en trygg identitet? För att besvara frågan och fullfölja syftet med undersökningen har vi 

intervjuat tio internationellt adopterade vuxna, använt oss av en självbiografi och en 

självrapport. 

Resultatet pekar på att det finns tolv faktorer som påverkar internationellt adopterades 

livsprocess, varav åtta av dessa är avgörande för en trygg identitet, resterande fyra har 

påverkat deltagarnas livsprocess, men inte varit ständigt bidragande. Med ständigt bidragande 

menar vi att de fyra kategorierna inte har varit ständigt närvarande, utan är baserade på 

bestämda omständigheter och olika tidsperioder, exempelvis i mötet med andras 

ifrågasättande och speciellt under tonårsperioden. För att skapa en trygg identitet krävs det 

först och främst en trygg kärna, vilken baseras på stöd från omgivningen, villkorslös kärlek 

och tillhörighet till Sverige, att identifiera sig själv som svensk. Vi anser att kärlek, stöd och 

vänskap är oerhört viktigt för att en individ ska känna sig trygg och tillfreds med sin tillvaro. 

Det anses inte speciellet problematiskt för internationellt adopterade att identifiera sig själva 

som svenska, detta är något som kan kopplas till att Sverige kan ses som ett mångkulturellt 

land idag, där svenskhet kan uttryckas på många olika sätt. Gällande de faktorer som påverkar 

de adopterades livsprocess, visar vårt resultat att beroende på vilken utveckling individen tar, 

får adoptionen mer eller mindre betydelse. 

Desto tryggare en adopterad känner sig, desto mindre betydelse får adoptionen och ett 

bristande intresse för födelseland, ursprung och rötter utvecklas. Vi tolkar utifrån vårt resultat 

att det bristande intresset för adoptionen är baserat på att våra deltagare inte känner att det 

saknas något i deras liv. Detta i sin tur är baserat på den trygga uppväxt som deltagarna 
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beskriver. Att vara öppen gällande adoptionen var något som samtliga deltagare beskrev att 

deras föräldrar var gentemot dem, vilket öppnade upp för en grundtrygghet hos deltagarna. 

Detta i sin tur har hjälpt deltagarna att själva vara öppna gällande adoptionen när det träffar 

nya människor, vilket de beskriver som något helt naturligt. Ett öppet förhållningssätt till det 

faktum att deltagarna är internationellt adopterade har underlättat social interaktion och 

genuina relationer. Deltagarna beskriver även det faktum att de skapar gynnsammare 

förutsättningar för omgivningen om de är öppna och ärliga med adoptionen, det undanröjer 

eventuella missförstånd, stillar nyfikenhet och förebygger potentiell problematik. 

Samtliga deltagare beskriver att de är nöjda och tacksamma för att adoptionen har öppnat upp 

för många möjligheter som de tror att de inte hade haft om de hade bott kvar i sitt födelseland. 

Deras tacksamhet uttalas ofta i termer av tur och privilegier, något som vissa av deltagarna 

menar beror på deras föräldrars villkorslösa kärlek och stöd, medan andra mer inriktar sig 

specifikt på Sverige som land, eller båda delar. Några deltagare belyser även det faktum att 

internationellt adopterade generellt sett kommer till välbärgade, vita medelklassfamiljer med 

en god socioekonomisk status, vilket innebär att det finns gott om resurser för att kunna 

uppfostra de adopterade på ett värdigt sätt. Något som deltagarna beskriver att långt ifrån alla 

barn i Sverige får möjlighet att uppleva.  Vi anser, att deltagarna i denna undersökning har 

reflekterat kring sina levnadsvillkor och värdesätter dessa på ett sätt som de själva säger sig 

att de förmodligen inte skulle ha gjort om de hade varit biologiska barn till sina svenska 

föräldrar. 

Trots att alla deltagare upplever sig själva som trygga och stabila finns det vissa indikationer 

som pekar mot att anknytning till födelselandet i vissa fall kan orsaka ambivalens inför 

adoptionen. Med detta menas att en identitet befinner sig i en ständig process och inte är något 

fastgjutet. När deltagarna upplevde en stark anknytning till födelselandet kunde detta leda till 

ambivalens, eftersom de i vanliga fall inte reflekterade så mycket över sitt ursprung. Om 

reflektionerna ökade i intensitet kunde det leda till att deltagarna upplevde att adoptionen fick 

en maximal betydelse, vilket den i vardagliga sammanhang normalt sett inte hade. Den 

maximala betydelsen orsakades och förstärktes ytterligare med tillskrivningar från andra 

gällande aspekter och egenskaper förknippade med adoptionen, främst beträffande deras 

asiatiska utseende. Det var också så att deltagarna själva kunde tro att de blev tillskrivna 

aspekter och egenskaper av andra, trots att inga självklara tecken från andra framkom. Vi 

anser att detta har att göra med att när adoptionen får en maximal betydelse för deltagarna så 

tror de även att adoptionen har en maximal betydelse för andra. Vi anser också att deltagarna 

inte alltid kunde hålla en rak och stadig kurs, utan att stunder av tvivel och oro förekom då 

och då. Resultatet i denna studie visar ändå att våra deltagare för det mesta visste vart det var 

på väg i livet och inte hade några större problem med det faktum att de är adopterade. 

Stundvis kunde deras utseende orsaka ambivalens gällande tillhörighet och identitet vilket 

också förstärktes av omgivningens tillskrivningar. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att resultatet av vår studie visar att deltagarna själva tycker att 

det inte förekommer några signifikanta skillnader mellan att vara ett internationellt adopterat 

barn eller ett biologiskt barn till sina föräldrar. Uppväxt, skolgång och arbetsliv är något som 

inte har påverkats av det faktum att deltagarna är adopterade. Svenska traditioner och en 

svensk identitet är något som har upprepats genomgående och de flesta deltagarna anser sig 

var mer svenska än många andra. De upplever också att de inte har lika framträdande asiatiska 

drag som andra asiater och när de träffar andra asiater identifierar de sig själva som svenska. 

Detta kan vara en bekräftelse av den trygga kärnan, som skapar en stabil och trygg identitet. 

Genomgående för alla deltagare var också att ambivalens, adoptionens maximala betydelse 

och tillskrivningar kopplat till adoption enbart upplevdes under vissa tidsperioder av 
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deltagarnas liv, det var främst under skolgången och tack vare den trygga kärnan, villkorslös 

kärlek och omgivningen stöd, kunde deltagarna resa sig och fortsätta sina liv utan några 

djupare ärr. 

6:2. Diskussion av den tidigare forskningen 
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till den tidigare forskningen som 

presenterats. Diskussionen är uppdelad under de teman som vi använts oss av under avsnittet 

tidigare forskning, svenskhet och rasifiering, identitetsarbete och självkänsla och mental 

hälsa och välbefinnande. 

6:2:1. Svenskhet och rasifiering 

En del av den tidigare forskningen fokuserar mycket på svenskhet och rasifiering. Hübinette 

& Tigervall
47

 fokuserar på kopplingen mellan svenskhet och den vita kroppen och nämner 

bland annat att en icke-vit svensk ständigt behöver förklara dissonansen mellan namn, språk 

och ras. Det tas även upp att tillskrivningar av mentala och kulturella egenskaper som är 

förknippade med ursprungslandet har betydselse för känslan av att vara svensk. Vår studie har 

delvis kunnat bekräfta denna undersökning genom våra kategorier adoptionens maximala 

betydelse och tillskrivingar kopplat till adoption, eftersom att även våra deltagare beskriver en 

dissonans gällande deras utseende kopplat till en identitet som svensk, detta gällde dock inte 

alla våra deltagare, utan endast fåtal. Ett exempel på detta är vår deltagare Patrik Lundberg, 

som har döpt hela sin självbiografi till Gul Utanpå, vilket syftar till att han en gång blev 

liknad vid en banan, gul utanpå, vit inuti. 

Samuels
48

 beskriver att en kännbar aspekt av internationellt adopteras tillvaro är frånvaro av 

utseendemässig likhet med sina föräldrar. Ytterligare beskrivs också att vikten av öppenhet 

redan tidigt i livet, för att undvika obehag och bemöta samhällets syn på och uppfattningar om 

de adopterade – en uppfattning som ofta innebär tillskrivning av en stigmatiserad identitet 

baserat på den uppdelning svart/vitt. Detta är något som kan bekräftas med vårt resultat 

genom kategorierna öppenhet till adoptionen och adoptionens minimala betydelse. Likt 

Samuels studie beskriver även våra deltagare att det var väldigt viktigt att föräldrarna har varit 

öppna och ärliga från första början med det faktum att de är adopterade. De beskriver också 

att det alltid har känt stöd av föräldrar och vänner för att kunna bemöta eventuella 

tillskrivningar och ifrågasättande från samhället. Eftersom de har uppfostrat genom en genuin 

öppenhet kan de också själva vara öppna gällande sin adoption i mötet med andra. 

Adoptionens minimala betydelse kan kopplas till att deltagarna i tidig ålder exponerades för 

det svenska samhällets normer och värderingar, vilket i sin tur gör att deltagarna identifierar 

sig själva som svenska. 

6:2:2. Identitetsarbete och självkänsla 

Hur adopterade identifierar sig själva och hur deras självkänsla skattas har utforskats och ofta 

i jämförelse med icke-adopterade i samma ålder. Juffer och van Ijzendoorns resultat visar att 

adopterade barn inte har en lägre självkänsla än jämnåriga icke-adopterade
49

. De menar att 

självkänsla inte kan förknippas med adoptivstatus, då detta inte är ett meningsfullt sätt att 

klassificera en individ vid. De påpekar istället vikten av socialt stöd för att främja en högre 

självkänsla. Vårt resultat visar också att våra deltagare själva upplever en god självkänsla och 

känner sig trygga med att vara internationellt adopterade. Vi har dock inte haft utrymme i 

denna undersökning att jämföra detta med icke-adopterade. Resultatet i vår undersökning 

                                                           
47 Hübinette & Tigervall 2009 
48 Samuels 2009 
49 Juffer & van Ijzendoorn 2007 
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bekräftar dock vikten av socialt stöd, genom hela uppväxten, för att skapa en stabil och 

inneboende trygghet. 

Kim, Suyemoto och Turners studie visar ett resultat där deltagarna betonar känslan av 

utanförskap, baserad på rasism
50

. Deltagarna i studien beskriver ett ständigt frågasättande 

gällande varifrån de kommer och komplimanger om deras flytande språk. De beskriver också 

att de känner en tillhörighet till andra adopterade och författarna menar att adoptionen är en 

identitet, det vill säga att genom att betona adoptionen kan de adopterade identifiera sig 

själva. Vårt resultat visar huvudsakligen att detta inte stämmer, då våra deltagare inte kände 

någon specifik tillhörighet till andra adopterade. De betonade inte heller adoptionen när de 

skulle identifiera sig och de såg inte frågor gällande adoptionen som något hinder. Ingen av 

våra deltagare beskriver utanförskap, baserad på rasism i direkt bemärkelse, även om 

kategorierna tillskrivningar kopplat till adoption och adoptionens maximala betydelse är 

relativt nära området. Kim, Suyemoto och Turners studie är genomför i USA med koreanska 

internationellt adopterade, det skulle kunna vara så att skillnaderna är stora på grund av att 

USA och Sverige som länder kanske skiljer sig avsevärt gällande adoptioner. Vi betraktar 

USA som ett mångkulturellt land och vi trodde inte att undersökningen skulle komma fram 

till detta resultat. 

Mohanty och Newhill belyser öppenhet från adoptivföräldrarnas sida till barnen i sin artikel
51

. 

Om föräldrarna kommunicerar med sina barn öppet, förbereder de barnen för framtidens 

eventuella risker för att utsättas för rasism och diskriminering, detta för att stärka barnens 

självkänsla och hjälpa dem att bemöta verkligheten. Vår studie visar att samtliga deltagare har 

känt ett stöd från sina föräldrar och intervjuperson 8 beskriver extra tydligt vikten av att 

föräldrarna har varit öppna och ärliga från första början, vilket har resulterat i en trygg 

uppväxt. Samtliga deltagare beskriver en öppen och ärlig dialog med sina adoptivföräldrar 

och det är ingen som beskriver att de någonsin har tvivlat på relationen till föräldrarna. 

Deltagarna beskriver trygghet, villkorslös kärlek och mycket stöd från sina föräldrar vilket 

resulterar i att de har kunnat bemöta samhället utan någon omfattande tvivel över vilka de är. 

6:2:3. Mental hälsa och välbefinnande 

Mental hälsa och välbefinnande hos internationellt adopterade är något som är utforskat, 

oftast ur ett psykologiskt perspektiv och även här i jämförelse med icke-adopterade. 

Cederblad, Höök, Irhammar och Merckes resultat visar att mental hälsa hos adopterade var 

lika bra som hos jämförande grupp av svenska tonåringar. Nästan alla deltagare kände sig som 

svenska och de flesta kände ingen anknytning till ursprungslandet och endast ett fåtal hade 

besökt det
52

. Detta stämmer väl överrens med vårt resultat, då de flesta känner sig som 

svenskar och det var knappt någon som kände någon starkare anknytning till födelselandet. 

Det var inte heller många deltagare som hade besökt sitt ursprungsland. Dock visar vårt 

resultat gällande kategorin anknytning till födelselandet inga negativa utslag, utan att 

anknytning till födelselandet, i den mån det uttrycktes (vilket var förhållandevis lite), var 

något neutralt och absolut inte problematiskt laddat. Ingen av deltagarna beskriver heller 

mental ohälsa vid intervjutillfällena, men huruvida det stämmer eller inte kan inte fullständigt 

garanteras, då undersökningen inte var riktad mot dessa typer av frågor specifikt. 

Hjern, Lindblad och Vinnerljung undersökte mental ohälsa och social missanpassning hos 

unga vuxna internationellt adopterade i Sverige, födda 1970-1979
53

. Deras resultat visar att de 
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internationellt adopterade löper tre till fyra gånger högre risk att få allvarliga psykiska 

problem som självmord, självmordsförsök eller psykiatriska diagnoser. Detta är något som 

inte alls överensstämmer med vår studie, för visso är det endast en av våra deltagare som är 

född inom den ram som Hjern, Lindblad och Vinnerljung använder sig av men denne 

påvisade inga psykiska problem eller ohälsa utan snarare välbefinnande och god hälsa. Det 

skulle kunna vara så att det såg annorlunda ut i Sverige förr i tiden och att adopterade var mer 

utsatta då, men det är inget som vår studie kan besvara. Vårt resultat visar snarare att samtliga 

deltagare säger sig ha en god psykisk hälsa och uppleva välbefinnande i sin tillvaro. 

6:3. Teoretisk och begreppslig referensram 
För att öka förståelsen gällande internationellt adopterade har vi valt att utgå från tre teorier. 

Först kommer vi att redogöra för symbolisk interaktionism, där relevanta begrepp för vår 

undersökning, som identitet, definitionen av situationen, symboler m. f. l. kommer att belysas. 

Vidare redogörs Goffmans teori som handlar om stigma, där stigmatisering beskrivs och 

analyseras. Slutligen kommer Mattsons teori gällande svenskhet att presenteras, vilken 

problematiserar begreppet svenskhet och tar itu med dess innebörder. Vi anser att dessa tre 

teorier blir relevanta i vår studie då de kan kopplas till de faktorer som framkom i vårt 

resultat. 

6:3:1. Symbolisk interaktionism 

För att öka förståelsen för de internationellt adopterades livsprocess och de faktorer som 

påverkar denna samt föra en diskussion kring resultatet på en högre abstraktionsnivå har vi 

valt att utgå från symbolisk interaktionism som teoretiskt och begreppsligt ramverk. Nedan 

följer beskrivningen av perspektivet som huvudteori följt av centrala begreppsdefinitioner vi 

valt att använda oss av. 

Symbolisk interaktionism utvecklades på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet vid 

University of Chicago, därav samlingsnamnet Chicagoskolan som blev synonymt med 

perspektivet
54

. Själva termen myntades av Herbert Blumer år 1937 och trots att han själv var 

missnöjd med termen togs den i bruk och blev ett samlingsnamn eller ett paraplybegrepp för 

alla variationer av det teoretiska perspektivet. Trots variationer har symbolisk interaktionism 

en gemensam grund och Charon uttrycker följande: för att förstå människor fokuserar detta 

perspektiv på interaktionen mellan människor snarare än deras personlighet eller samhällets 

påverkan. Vidare betonas att människor är sociala varelser som definierar sin omgivning och 

inte enbart blint responderar på stimuli. Vi är aktiva, kreativa och dynamiska varelser som 

ständigt interagerar med andra och oss själva. Därmed utvecklar vi unika kunskaper och 

färdigheter som hjälper oss att forma vår verklighet i samspel med andra
55

. Enligt Trost & 

Levin är symbolisk interaktionism inriktad på förståelse snarare än förklaring. Den är mindre 

intresserad av att synliggöra orsak-verkan relationer och har inga avsikter att bidra med 

förutsägelser. Det är ett synsätt och perspektiv, utvecklat för att kunna analysera den sociala 

verkligheten och innehåller ett antal grundläggande föreställningar om den. Symbolisk 

interaktionism liknas vid en verktygslåda som innehåller en bred variation av verktyg som är 

lämpliga att använda för att öka förståelsen för mänskligt beteende och mänskliga känslor
56

. 

 

Ett av de viktigaste begreppen inom symbolisk interaktionism är definition av situationen. 

Begreppet beskriver det faktum att det vi varseblir blir vår verklighet och varseblivningen styr 

vårt beteende. Förenklat innebär det att verklighet är sammanhängande med vilket perspektiv 

vi antar när vi ser på situationen och att vi inte definierar situationen slumpmässigt utan 
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genom definitionen som är resultatet av pågående interaktion och tankearbete
57

. Thomas & 

Thomas uttryckte följande: ”Om människorna definierar situationen som verklig så är den 

också verklig i sina konsekvenser”
58

. Situationen handlar inte enbart om de personer som 

interagerar med varandra, utan av hela den befintliga situationen som utspelar sig vid ett givet 

tillfälle, vilket kan inbegripa det geografiska läget, vår sinnesstämning, hur vi mår likaväl som 

vår varseblivning av relevanta gruppsammanhang. Charon hänvisar till Shibutani när han 

påpekar att för att förstå individens handlingar måste vi ta hänsyn till dennes unika perspektiv, 

då perspektivet i sig är grunden för definition av situationen
59

. Vidare påpekar Charon att vi 

enbart har perspektiv till låns för att definiera verklighet och att de alltid är sociala, dynamiska 

och riktgivande verktyg för aktiva och sociala aktörer
60

.  Det skulle därmed kunna påstås att 

vår varseblivning är subjektiv. Genom gemensamma namn på fenomen och det faktum att vi 

människor är någorlunda överens om deras betydelse kan det ändå påstås att all social 

verklighet är subjektiv men upplevs som objektiv. 

 

Vaage refererar till Mead som menade att situationen i samspel med symboler som vi bygger 

genom interaktion skänker objektivitet till den sociala verkligheten
61

. Ytterligare ett sätt att 

beskriva definition av situationen är i termer av ”om… så…” sätt, Thomas & Thomas menar 

att människor definierar situationen just genom att; ”om jag gör på ett visst sätt förväntar jag 

mig att andra reagerar på det givna förväntade sättet”
62

. Sammanfattningsvis kan det påstås att 

all vår verklighet är subjektiv men att den upplevs som objektiv genom social interaktion, 

vilken möjliggörs genom gemensamma symboler
63

. Symboler är sociala objekt vi använder 

oss av för kommunikation i sociala situationer. Det kan vara allt från ord till kroppsspråk, men 

för att de ska vara symboler krävs det att de har samma mening för oss och för de vi 

kommunicerar med. Först då kan symbolerna vara meningsfulla för alla som befinner sig i 

situationen. Symboler är sammanhängande med definitionen av situationen, det vill säga först 

när vi har klargjort sammanhanget kan vi använda symboler meningsfullt. Utan definitionen 

av situationen förlorar ordet/symbolen sin mening
64

.  

 

Vi befinner oss alltid i en process, vi är aktiva varelser som ständigt förändras, ständigt 

reflekterar och abstraherar och det gör vi med språket. Vi styrs av känslor och enligt Dewey 

styr vi vår intelligens genom känslor alltså handlar vi baserat på emotioner och värderingar. 

Konsekvensen av att vi är ständigt aktiva och definierar situationen olika är att vi människor 

är svåra att förutsäga. För att kunna förstå en människans handlande bör det först och främst 

förstås hur personen definierar situationen och hur symbolerna uppfattas
65

. Men för att kunna 

förutsäga bör det observeras vilka förändringar som sker i processen samt att förstå de 

grunder som står för individens definition av situationen. Det kan vara på sin plats att 

uppmärksamma jaget, som Mead har delat upp i två delar: ”me” och ”I”. ”Me” är individens 

samlade erfarenheter genom livsprocesser, minnet samt det medvetna och undermedvetna. 

Det är inom ”me” normerna internaliseras och samvetet finns. Det kan sägas att ”me” är 

produkten av socialisationsprocessen. Till skillnad från ”me” är ”I” aktivt och spontant och 

agerar mot bakgrunden av ”me” som kan sägas vara det utrymmet där man samlar på sig 

erfarenheter
66

. Sammanfattningsvis menas det att människor är ständigt föränderliga och 
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aktiva varelser som agerar på basis av definition av situationen mot bakgrund av samlade 

erfarenheter och med hjälp av gemensamma symboler, ständigt riktade mot framtiden. 

Socialisationsprocessen kan beskrivas som en utveckling där barnet blir medvetet om 

omvärlden och integrerar de kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur han/hon 

uppfostras i. Barnet lär sig av de som finns omkring honom och tar till sig deras normer, 

värderingar och beteendemönster. Inom symbolisk interaktionism definieras dessa äldre, 

närstående personer som signifikanta andra. Dessa har stor betydelse för uppbyggnaden av 

jaget och av vår föreställningsvärld och det är genom socialisationsprocessen och med hjälp 

av dessa signifikanta personer som vi lär oss att definiera situationen på ett för oss adekvat 

sätt
67

. Under senare stadier i livet börjar barnet även uppfatta samhällets och gruppens normer 

och värderingar, vilket inom symbolisk interaktionism förklaras med begreppet den 

generaliserade andra. Mead definierar begreppet som det abstrakta samhället omkring oss 

och menar att socialisationsprocessen leder barnet från att enbart integrera med de 

signifikanta andras värderingar till att kunna tänka hypotetiskt och abstrakt
68

. Det innebär att 

vi lever i grupper och ser oss själva och andra gruppmedlemmar som en enhet. Vi kan alltså 

inte föreställa oss som någon individ utan en grupptillhörighet. Grupptillhörigheten riktar 

förväntningar mot oss och har betydelse för hur vi agerar i sociala sammanhang. 

6:3:2. Stigmatisering och identitet 

Enligt Goffman delas människor in i kategorier av samhället och det är omgivningen som 

bestämmer vilka egenskaper som anses vara naturliga.  Vid första anblicken tillskriver vi en 

individ olika särdrag och dennes sociala identitet blir därmed fastställd enligt våra normativa 

förväntningar.  Denna process blir medveten enbart då våra förväntningar inte blir uppfyllda. 

Om vi uppfattar en människa olik vad vi har väntat oss, stämplar vi denne som avvikande och 

att stämplas innebär ett stigma
69

. Goffman beskriver stigmat som en misskrediterande 

egenskap och det är en relationell term vilken beskriver en relation mellan ett attribut och ett 

stereotyp mönster.  Den typen av stigma som är aktuell för den här studien är det Goffman 

kallar för ”tribal” stigma, det vill säga ras, nation och religion. Individen som besitter den här 

typen av stigma kan nekas i sina anspråk på gemenskap även om dennes övriga egenskaper 

motiverar det
70

. Detta i sin tur kan orsaka osäkerhet som den stigmatiserade individen känner i 

umgänge med andra, han blir osäker på hur andra identifierar honom. Han känner sig 

ifrågasatt, vilket gör att han måste bedöma de intryck han gör, redan i förväg och reaktionen 

från omgivningen försöker han föregripa och intar därmed en försvarsattityd. I det sociala 

samspelet med andra kan den stigmatiserade uppleva ängslan, interaktionen blir oförankrad 

och detta för med sig att även omgivningen känner att situationen är besvärande
71

. 

Goffman menar att social identitet skiljer sig något från den personliga identiteten och jag-

identitet, det vill säga upplevd identitet. Den personliga identiteten är det som skiljer en 

individ från andra, det som gör honom unik och består av två delar: hållhake för identiteten 

samt personhistoriska fakta som förknippas med identitets-hållhakar. Med andra ord är 

personlig identitet det som tillskrivs oss av omgivningen, baserat på våra unika egenskaper 

och med hänsyn till drag som förknippas med denna egenskap
72

.  

Jag-identitet, eller den upplevda identiteten, är individens subjektiva uppfattning om sig själv 

baserad på sociala erfarenheter. Det är en reflexiv och subjektiv företeelse som måste vara 
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aktiv för en individ som känner sig ifrågasatt och som kan vara behjälplig i våra försök att 

analysera vilka känslor en individ har för sitt stigma och hur denne hanterar dessa. En av 

dessa känslor kallar Goffman för ambivalens, det vill säga en viss dissonans mellan en 

tillskriven identitetstandard och försök att leva upp till den. Det kan vara så att ju mer en 

individ identifierar sig med de ”normala” desto mer icke-stigmatiserad kommer denne att 

uppleva sig själv. Men individen kan inte bryta sig loss från sin egen grupp helt och hållet, 

samtidigt kan denne inte helt acceptera den, därav den ambivalenta inställningen som i vissa 

fall kan leda till skam som förvandlas till något individen skäms över
73

.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att den sociala identiteten gör det möjligt för oss att 

analysera stigmatiseringen som fenomen. Den personliga identiteten möjliggör analys av hur 

stigmat hanteras, med hjälp av informationskontroll, medan jag-identitet hjälper oss att förstå 

vilka känslor individen har gentemot sitt stigma och hur denne hanterar dessa. 

6:3:3. Svenskhet 

Katarina Mattsson problematiserar begreppet svenskhet i en SOU-rapport
74

 där hon menar att 

den normativa sociala positionen ”svensk” möjliggör ett beteende som annars inte vore 

möjligt, den inkluderar och exkluderar vilket bör förstås i ljuset av mer komplexa 

sammanhang likt föreställningar om ”det vita västerländska”.  

Mattsson är inspirerad av kritiska vithetsstudier som har en utgångspunkt i en idé om att 

rasism och rasifiering formar livsvillkor och perspektiv, inte enbart för minoriteter utan även 

för de ”vita” människorna. Med andra ord formas rasism kring den vita normen som utgör den 

eftertraktade gruppen av egenskaper som historiskt bygger på blekhet, renhet, religiositet och 

förknippas med fördelar och privilegier.  Begrepp som kulturell avvikelse, ligger till grund för 

rasifiering och befästs av exempelvis media som formar och förmedlar motsatspar 

svensk/invandrare och lägger en grund för vi och dom-tänkandet, där det svenska är normen 

medan invandrare står för problematik
75

. 

Det är genom vardagshandlingar som skillnader skapas och upprätthålls och människor 

tillskrivs olika sociala positioner utifrån sin status som vit eller icke-vit vilket också berättigar 

dem att uttala sig i frågor som är stängda för andra. Språkligt sett kan positionering som 

svensk uttrycka sig med en meningsstart som: ”Vi svenskar…” eller ”här i Sverige tycker 

vi…” och klassificeringen av en individ som svensk utifrån utseendeegenskaper kan ge 

fördelar i olika sociala sammanhang, som exempelvis jobbsökande
76

. 

Att hävda sin position som svensk innebär även att personen ifråga måste vara betraktad som 

svensk i andras ögon. Men hur definieras en svensk? Med inspiration från kritiska 

vithetsstudier har Mattsson kommit fram till fem huvudprinciper för hur den frågan 

kan/brukar besvaras: personen är född i Sverige, har ett svenskt medborgarskap, innehar 

blodsband till Sverige (båda föräldrarna är födda i Sverige), vara kulturellt svensk (svenska 

som modersmål, kristen, västerländsk) och se ut som en svensk
77

. Dessa kriterier skapar en 

grupp av ”obestridliga svenskar” medan själva existensen av kriterierna skapar en utkant med 

”tillfälliga svenskar” som, även om de själva identifierar sig som svenskar, definieras olika 

beroende på sammanhang och situation. Detta påverkar dessa människors liv och möjliggör 

den strukturella diskrimineringen som fortfarande dominerar det svenska samhället. 
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6:3:4. Diskussion kring den teoretiska och begreppsliga referensramen 

Definitionen av situationen är ett av de mest centrala begreppen inom symbolisk 

interaktionism. Thomas & Thomas uttrycker som tidigare nämnt: ”Om människorna 

definierar situationen som verklig så är den också verklig i sina konsekvenser”
78

.  Vårt 

resultat visar att de flesta deltagarna aldrig behöver tvivla på sin svenskhet, vilket skulle 

kunna förklaras med att de definierar situationen som att de är helsvenska, vilket visas genom 

att de aldrig behöver ifrågasätta sig själva eller sina handlingar. De deltagare som inte kunde 

identifiera sig själva som helsvenska definierade även situationen annorlunda. Detta innebär 

att beroende på hur deltagarna identifierar sig själva blir konsekvenser också varierande. 

Exempelvis kan samhället ha normativa förväntningar på att deltagarna är svenska, men dessa 

förväntningar infrias inte, då de inte anser sig ha ett svenskt utseende, vilket leder till en 

ambivalens. De deltagarna som istället identifierade sig själva som helsvenska kunde inte 

urskilja några tecken på att samhället identifierade dem annorlunda. Genom gemensamma 

symboler och det faktum att vi människor är någorlunda överens om deras betydelse kan det 

ändå påstås att all social verklighet är subjektiv, men upplevs som objektiv. Våra deltagare 

beskrev att de ibland inte kunde förstå varför de blev kategoriserade utifrån det faktum att de 

är adopterade, vilket visar att den sociala verkligheten upplevs som objektiv. Vi vill påstå att 

den är subjektiv, eftersom de deltagare som beskriver detta även beskrev att de själva kunde 

identifiera sig med adoptionen, vilket innebär att den sociala verkligheten är subjektiv, även 

om det inte är medvetet. Thomas & Thomas tar även upp ”om… så…”
79

 vilket kan förklaras 

med följande: Om våra deltagare identifierar sig själva som svenska så förväntar de sig även 

att de ska bli bemötta som svenska. Om de inte blir bemötta som svenska vid ett flertal 

tillfällen uppstår en förhandling gällande den svenska identiteten som kan leda till ambivalens 

inför adoptionen. 

För att kunna förstå en människas handlingar bör det först och främst förstås hur personen 

definierar situationen och uppfattar symboler
80

. Vi tror att det missförstånd som deltagarna 

ibland kan uppleva, främst kopplat till deras utseende kontra svenskhet kan bero på att 

människor definierar situationen olika och uppfattar symboler på olika sätt. Exempelvis 

beskriver intervjuperson 10 hur ett missförstånd vid ett krogbesök uppkom, då personen i 

fråga kände att integriteten ifrågasattes. Men det skulle kunna vara så att detta fall inte handlar 

om frågasättande utan om genuin nyfikenhet. Intervjupersonens samlade tidigare erfarenheter 

kan ha legat till grund för att situationen uppfattades som kränkande. Detta leder oss vidare 

till Mead och hans uppdelning av jaget, ”me” och ”I”
81

. I intervjuperson 10s fall kan det 

beskrivas som att personens ”I” agerade aktivt och spontant mot bakgrunden av ”me”, 

produkten av socialisationsprocessen. Intervjuperson 10 kan kopplas till detta genom att i 

tidig ålder ha blivit medveten om de normer, värderingar och handlingsmönster som 

föräldrarna (de signifikanta andra) införlivat i uppväxten. Om de har förberett och förutsatt 

eventuell rasism i tidig ålder, blir det naturligt att intervjuperson 10 agerar försvarsmässigt 

och känner sig kränkt i situationen. Intervjuperson 10 förväntar sig att samhället kan vara 

ifrågasättande gällande hans ursprung, detta genom att hypotetiskt och abstrakt ha antagit den 

normativa samhällssynen på adopterade. Personen identifierar sig både med 

grupptillhörigheten att vara svensk och att vara adopterad, vilket betyder att det sker en viss 

ambivalens. Detta kan förklaras med att grupptillhörigheter riktar förväntningar mot oss och 

har betydelse för hur vi agerar i sociala sammanhang. Personen känner sig kränkt, men är fullt 

medveten om att detta kränkande sker av en given, specifik anledning. 

                                                           
78 Thomas & Thomas 1928:572 refererad i Charon 2007:202 
79 Thomas & Thomas 1917 refererad i Trost & Levin 2010:19 
80 Trost & Levin 2010:23 
81 Mead refererad i Charon 2007:91–92 



48 
 

Goffmans resonemang avseende identitet kan kopplas till vårt resultat och lyfta det genom att 

beskriva den trygga kärnan som upplevd identitet. Samtliga deltagare upplever en inneboende 

trygghet och det är också genom denna som deltagarna identifierar sig själva. 

Omgivnigningens stöd och kärlek är tjockare än blod kan beskrivas som personlig identitet 

eftersom stöd och villkorslös kärlek definierar deltagarna. Genom den upplevda- och 

personliga identiteten möjliggörs adoptionens minimala betydelse, vilket skulle kunna vara 

den sociala identiteten. Eftersom social identitet är direkta tillskrivningar från främmande 

människor kan deltagarna, genom stöd och villkorslös kärlek, ge adoptionen en minimal 

betydelse vilket innebär att den sociala identiteten blir stabil och trygg. 

I vissa fall kunde deltagarna beskriva en problematik avsedd deras utseende kopplat till att 

identifiera sig själv som helt svenska. I dessa fall kan adoptionens maximala betydelse få 

relevans gällande den sociala identiteten. Eftersom den sociala identiteten, enligt Goffman, 

blir fastställd enligt normativa förväntningar och om dessa förvätningar inte blir uppfyllda blir 

denna process medeveten och om människor uppfattas olikt det vi förväntat oss stämplar vi 

dem som avvikande
82

. Att stämplas innebär ett stigma och Goffman beskriver stigmat som en 

misskrediterande egenskap, ”tribal” stigma handlar om tillskrivningar avsedda ras, nation och 

religion. Individer som besitter tribal stigma kan nekas i sina anspråk på gemenskap även om 

övriga egenskaper motiverar det
83

. När den sociala identiteten innehar många negativa 

tillskrivningar blir den upplevda identiteten hotad och en osäkerhet skapas. I det sociala 

samspelet med andra kan den stigmatiserade uppleva ängslan och detta medför även att 

omgiviningen upplever situationen som besvärande
84

. Under intervjuerna framkommer det att 

vissa har upplevt att omgivningen känner sig besvärade i deras närvaro, på grund av det 

faktum att de är adopterade. En del av deltagarna hade utvecklat egna handlingsmetoder för 

att förebygga och förekomma detta besvärande bemötande, baserat på att de själva upplever 

en trygg kärna och en säkerhet gällande sin tillhörighet. Detta kan med Goffmans synsätt 

betyda att den upplevda identiteten är reflexiv och att den subjektiva förståelsen måste vara 

aktiv för en individ som känner sig ifrågasatt. Den upplevda identiteten kan också vara 

behjälplig i försök att analysera vilka känslor en individ har för sitt stigma och hur denna 

hanterar dessa. En av dessa känslor kallar Goffman för ambivalens, en viss dissonans mellan 

en tillskriven identitetstandard och försök att leva upp till den. Det kan vara så att ju mer en 

individ identifierar sig med de ”normala” desto mer icke-stigmatiserad kommer denne att 

uppleva sig själv, men individen kan inte bryta sig loss från sin egen grupp helt och hållet. 

Individen kan inte heller helt och hållet acceptera sin grupptillhörighet vilket leder till den 

ambivalenta inställningen som i vissa fall kan leda till skam som förvandlas till något 

individen skäms över
85

. Detta begrepp kan kopplas ihop med vår kategori ambivalens inför 

adoptionen men Goffmans begrepp ambivalens och vår kategori ambivalens inför adoptionen 

är inte synonyma med varandra. Vår kategori ambivalens inför adoptionen betyder att känslor 

för adoptionen kan vara både positiva och negativa på en och samma gång och att deltagarna 

känner sig osäkra på vart det står i relation till adoptionen, till skillnad från Goffman som 

kopplar sin ambivalens till stigma. Intervjuperson 2 bekräftar Goffmans beskrivning av 

ambivalens genom att förklara hur dennes asiatiska utseende inte upplevs lika asiatiskt som 

andra asiater för denne själv. Eftersom personen identifierar sig med, vad Goffman benämner 

”normala”, i detta fall svenskar upplevs inte stigmatiseringen lika starkt. Intervjuperson 2 kan 

dock inte bryta sig loss från grupptillhörigheten adopterad helt och hållet, men vill inte heller 

acceptera den, vilket leder till ambivalenta inställningar. I detta fall har detta dock inte lett till 

skam eller något som personen skäms över. I och med detta skulle Goffmans begrepp 

                                                           
82 Goffman 1963:12 
83 Goffman 1963:13–14 
84 Goffman 1963:22–26 
85 Goffman 1963:112–114 
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ambivalens ihopkopplat med vår kategori ambivalens kunna hjälpa till att lyfta vår kategori 

till en mer teoretisk nivå. Vår kategori skulle då utvecklas mer genom att koppla 

ambivalensen även till stigma och inte enbart till adoptionens maximala betydelse. Det skulle 

då innebära att kategorierna ambivalens inför adoptionen, adoptionens maximala betydelse 

och tillskrivningar kopplat till adoptionen skulle få en cirkelrelation, det vill säga att de 

fortlöpande bekräftas och förstärks av varandra. 

Mattsson problematiserar begreppet svenskhet som hon undersöker diskursivt, vilket innebär 

en svensk identitet som hon menar är tillskriven av andra. Vår kategori svenskhet speglar en 

helt annan bild än den sammanställning Mattsson återger. Våra deltagare kan enbart 

identifieras med två av dessa fem principer, nämligen att inneha ett svenskt medborgarskap 

och att vara kulturellt svensk. Att inneha blodsband till Sverige är i vår undersökning inte 

möjligt, mer än att våra deltagare beskriver sina adoptivföräldrar som deras enda och riktiga 

föräldrar, vilket innebär att de själva inte har blodsband till Sverige, men att de som 

deltagarna ser som sina föräldrar är födda i Sverige. Våra deltagare identifierar sig som 

svenskar och de upplever även att omgivningen och samhället identifierar dem som svenskar. 

Dock fanns det vissa tillfällen under bestämda tidsperioder i deltagarans liv, som andra 

utmanade deltagarnas föreställning om att vara svensk och avfärdar deras anspråk på 

svenskhet eftersom utmanarna definierar svenskhet på andra principer än våra deltagare. 

Mattsson beskriver att de fem huvudprinciperna skapar en grupp som hamnar i utkanten av att 

vara svensk och beskriver dem som ”tillfälliga svenskar”, vilket kan påverka dessa 

människors liv och möjliggöra strukturell diskriminering i det svenska samhället. Våra 

deltagare anser sig inte vara tillfälligt svenska och de beskriver inte heller någon typ av 

medveten typ diskriminering från samhället. Det bör dock poängteras att Mattsson menar att 

sammanhang och situation kan ha betydelse i avgörandet av definitionen svensk, något som i 

detta fall skulle kunna vara en utveckling av vårt resultat. Vissa av våra deltagare beskriver 

trots allt ibland en ambivalens gällande sin svenskhet, vilket skulle kunna förklaras med 

Mattssons teori. Eftersom deltagarna enbart uppfyller två av de fem principer Mattsson 

redovisar skulle ambivalens avseende svenskheten kunna uppstå på grund av avsaknandet av 

de resterande tre principerna. Deltagarna är inte födda i Sverige, de ser inte ut som svenska 

och de har inte blodsband till Sverige, på grund av detta uppfyller inte deltagarna 

huvudprinciperna för att vara svenska vilket skulle kunna innebära att de själva inte känner 

sig som svenska. 

6:4. Självkritisk reflektion 
Det absolut svåraste med denna undersökning har varit att förhålla sig förutsättningslöst, 

vilket bör göras enligt grundad teori. Det finns alltid en risk att våra egna förutfattade 

meningar har lett till feltolkningar av våra deltagares utsagor på grund utav att det är svårt att 

verkligen slå sig helt fri som forskare. En av oss trodde att undersökningen enbart skulle 

bekräfta den tidigare forskningen som handlade om mental ohälsa, depression och 

självmordsförsök. Den andra var väldigt positiv till undersökningen och trodde inte alls att 

studien skulle resultera i samma ”negativa” fynd. Att bortse från sin förförståelse kan ibland 

ses som relativt oproblematiskt, men eftersom en av oss som skriver denna uppsats själv är 

internationellt adopterad är det något som kan haft en avgörande betydelse, eftersom det är 

svårt att bortse från något som är en ständigt pågående inre process. Att använda grundad 

teori som metodansats var inte ett helt självklart val för oss, vi funderade länge på 

hermeneutiken, eftersom förförståelsen inom hermeneutik är något som kan ses som en 

tillgång. Vi ansåg dock att grundad teori var den bästa metodansatsen för att så 

förutsättningslöst som möjligt kunna avbilda en grundlig syn på internationellt adopterade. 

Att en av oss är internationellt adopterad kan också ha påverkat deltagarna i den mening att de 

känns bra att prata med någon som är ”likasinnad”, men eftersom samtliga deltagare visade en 
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öppenhet till att prata om adoptionen tror vi inte att detta har haft någon större betydelse. Det 

kan dock förefalla sig så att det var just på grund av att en av oss är adopterad som deltagarna 

vågade/ville öppna sig och berätta sin livshistoria. Detta skulle vi kanske ha kunnat märka om 

vi inte hade varit närvarande båda två under alla intervjutillfällen, men vi ansåg att det var av 

större vikt att båda var närvarande för att inte missa någon avgörande faktor eller detalj. 

En annan problematik vi stötte på var att vi inför den första intervjun inte var så förberedda 

som vi hade önskat, vilket skulle kunna ha lösts med en pilotintervju. Dock anser vi att 

pilotintervjuer inte bör förekomma inom grundad teori eftersom att allt kan ses som data. På 

grund av att vi inte riktigt kände oss trygga i vår roll som forskare är intervjuperson 1 starkt 

underrepresenterad gällande citeringar i vårt resultat, vilket är beklagligt. 

Något som vi reflekterat över är dock att de personer som ställer upp på att delta i en sådan 

här typ av undersökning förmodligen inte har någonting att dölja. De personer som eventuellt 

skulle känna att deras integritet blev hotad gällande frågor kring adoptionen skulle 

förmodligen avböja att medverka, vilket innebär att vårt resultat skulle kunna ha sett 

annorlunda ut om dessa personer hade ingått i undersökningen. Vi har dock inte haft någon 

person som har avböjt att medverka vid en första kontakt, så vi har inget belägg för att detta 

stämmer. Något annat som vi också reflekterat över är om studien hade fått ett annat utfall om 

vi valt att bredda fokus vad gäller våra deltagares socioekonomiska familjestatus, eftersom 

alla deltagare som är inkluderade i denna undersökning kommer från svenska 

medelklassfamiljer. Det är inte ens säkert att detta skulle vara möjligt i Sverige, eftersom att 

det är väldigt höga krav på att få bli adoptivföräldrar i Sverige, idag, vilket innebär att de 

flesta internationellt adopterade barn hamnar hos medel-/överklassfamiljer som är 

kontrollerade. 

Det bör också tas upp att social önskvärdhet är något som inte helt går att kontrollera i denna 

undersökning, det kan vara så att våra deltagare ville visa upp sin ”bästa sida” vid intervjuerna 

och självrapporten och trodde att vi enbart var ute efter solskenshistorier. Detta har vi försökt 

bemöta med att vara tydliga vid starten av deltagandet och informerat om att denna studie är 

helt förutsättningslös och vi önskar att deltagarna är så ärliga som möjligt och inte utelämnar 

någon relevant information. Gällande självbiografin bör det också tas i beaktning att detta är 

en bok som är utgiven från ett förlag, menad att sälja och med tanke på ekonomiska aspekter 

kan det vara så att boken är redigerad och modifierad för att sälja så bra som möjligt. 

Tilläggas bör också att vi som har skrivit denna uppsats till mestadels har skrivit var för sig, 

vilket tyvärr har varit en förutsättning för att kunna slutföra detta inom tidsramen. Det kan 

eventuellt lysa igenom på vissa ställen att texten inte håller ett jämt tempo, men vi hoppas att 

vi har kunnat korrigera det på bästa möjliga sätt. 

6:5. Avslutande reflektion 
Vårt resultat visar att det inte är något speciellt märkbart med att vara internationellt 

adopterade i Sverige, idag. Det verkar som att internationellt adopterade identifierar sig själva 

som svenska och att de inte har några större problem i samhället på grund av sitt utseende 

eller ursprung. Detta beror på att villkorslös kärlek, ständigt och befintligt stöd och en 

öppenhet till det faktum att vara internationellt adopterad alltid finns där. Föräldrarnas roll 

verkar, som i de flesta familjer, spela en central roll gällande en trygg uppväxt och en stabil 

identitet. Det verkar också som att det faktum att deltagarna är adopterade har resulterat i en 

mängd möjligheter och en reflekterande syn på livet, de flesta deltagarna är positivt inställda 

till adoption och ser inga hinder med att själva adoptera i framtiden. 
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Hartman beskriver att forskare som använder sig av grundad teori måste vara redo att stå på 

egna ben och att möta och genomgå psykologiska skiftningar som kommer att inträffa under 

studiens gång. Han beskriver det som ögonblick av eufori när undersökningen rör sig framåt 

men han poängterar även tillfällen av nedstämdhet och depression när undersökningen står 

still
86

. Det har verkligen varit en prövning för oss att genomgå undersökningen från början till 

slutet och samtidigt ha styrkan och modet att stå på egna ben. Det har varit en berg- och 

dalbana med både toppar och dalar, det finns stunder som vi har dansat av ren lycka men det 

finns också stunder där vi har känt oss helt borttappade. Vi har utvecklats otroligt genom detta 

arbete och vi vill tacka våra deltagare för att de har gjort denna undersökning möjlig. 

6:6. Förslag till vidare forskning 
Det som framkommit i vår studie pekar på att internationellt adopterade själva inte tycker att 

de skiljer sig avsevärt eller märkbart från ”vanliga svenskar”. Med tanke på att deltagarna i 

vår studie var vuxna, skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie som riktar sig 

mot ungdomar och tonåringar, för att se om det kanske finns fler reflektioner och andra 

resultat hos yngre människor. Att jämföra denna studie med en liknande studie vad gäller 

inhemsk adoption skulle också kunna vara intressant, för att se om det förekommer några 

likheter eller skillnader vad gäller den trygga identiteten. Något annat som också skulle kunna 

vara av intresse är att se till hur icke-adopterade svenskar ser på internationellt adopterade, 

exempelvis vad som eventuellt tillskrivs dem, för att se om samhällets inställning till 

adopterade överlag kan ha en betydande roll till hur olika grupper av människor ses och 

kategoriseras. 

  

                                                           
86 Hartman 2001:116 
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Bilaga 1 
 

Informationskravet 

Lämnade uppgifter i detta projekt är endast till för denna studie och deltagande är helt 

frivilligt. Det går bra att när som helst återkalla de uppgifter som framkommit i studien och 

avbryta sin medverkan. Syftet med denna undersökning är att få ett bredare perspektiv på hur 

det känns att vara adopterad. 

Samtyckeskravet 

Forskaren skall inhämta ett samtycke från deltagaren. Det vill säga att du som deltagare måste 

godkänna (samtycka) till att medverka i denna studie utifrån den information som getts. Du 

har som deltagare rätt att självständigt bestämma hur länge, och på vilka villkor du vill delta. 

Du kan när som helst, utan förklaring, avbryta din medverkan utan att detta kommer att 

medföra några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet 

Sara Westlund och Natalia Siaulys är de enda personerna i denna undersökning som kommer 

att ta del av det materialet som lämnas vid deltagande. Detta betyder också att ovanstående 

förbinder sig att inte dela dessa uppgifter vidare annat än till undersökningen och detta sker då 

kodat så att ingen annan kan koppla materialet till dig som enskild deltagare, därmed blir allt 

deltagande anonymt. Ingen annan får under denna undersökning tillgång till materialet. 

Nyttjandekravet 

Allt material som lämnas vid deltagande är endast avsett denna undersökning och får inte 

användas till något annat ändamål. Insamlat material får heller inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt kan påverka dig som deltagare utan ett särskilt medgivande från dig. 

 

 

 

 

 

Underskrift:________________________________________________________________  
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Bilaga 2 
I den selektiva fasen har vi valt att fokusera intervjuerna till de kategorier och den 

kärnkategori som vi fann relevanta i den öppna fasen. Dessa är följande: 

Den trygga kärnan – Vad skapar en trygg kärna till att vara internationellt adopterad? 

Identitet 

Svenskhet 

Ambivalens 

Tillskrivning av egenskaper anknutna till adoptionen 

Adoptionens minimala betydelse 

Kärlek är tjockare än blod 
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Bilaga 3 
Huvudfrågan i den teoretiska fasen: Vilka faktorer påverkar internationellt adopterades 

livsprocess och vad är avgörande för en trygg identitet? 

- Identifierar du dig som svensk? I så fall hur trygg känner du dig i den svenska identitet 

och är du någonsin tvivlande? 

 

- Känner du dig villkorslöst älskad av dina föräldrar? Har du någonsin tvivlat på det? 

 

- Får du stöd i dina funderingar gällande adoption av vänner och familj och i så fall hur 

visas det? 

 

- Hur stor del har adoptionen i din livsberättelse? Finns det några sammanhang som har 

störst betydelse gällande adoptionen och i så fall vilka? 

 

- Har du blivit ifrågasatt eller illa bemött på grund av adoptionen? I så fall, hur har du 

hanterat det? 

 

- Hur känner du inför ditt födelseland och dess kultur? 


