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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för några vuxna adoptivbarns 
upplevelser och reflexioner av vilken roll föräldraskapet spelar för adoptivbarnets 
identitetsutveckling. Följande frågeställningar var i fokus: Vad innebär ett fungerande 
föräldraskap, sett från några adoptivbarns perspektiv? På vilket sätt kan adoptivbarnets 
identitetsutveckling gynnas av ett fungerande föräldraskap? En semistrukturerad intervjuform 
användes med följande två teman: Stöd och bekräftelse. Urvalet bestod av fem 
utlandsadopterade i åldern 18-37 år. Resultatet visade att merparten av intervjupersonerna 
hade en samstämmig bild av hur ett fungerande föräldraskap borde vara för att ett adoptivbarn 
ska kunna få en gynnsam identitetsutveckling, nämligen en förståelse för hur det är att vara 
adopterad, som det allra viktigaste och själva grunden för föräldraskapet. Diskussionen 
berörde hinder och möjligheter för ett fungerande föräldraskap med tanke på adoptivbarnets 
identitetsutveckling. 
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Abstract 
 
The aim with my work was to gain a deeper understanding of some adult adopted children’s 
experiences and reflections about which role parent ship plays for the adopted child’s 
development of identity. Following questions have been in focus: What does a working parent 
ship imply, seen from the perspective of adopted child? In which way can the development of 
identity for the adopted child be supported by a functional parent ship? Semi-structured 
interviews were carried out with the two following themes: Support and confirmation. The 
sample consisted of five foreign-adopted between the age of 18 and 37 years. The result 
showed that the major part of the interview had a common picture of what a functional parent 
ship should be in order for an adopted child to have a favourable development of the identity, 
namely to have an understanding of how it is to be adopted, as being the most important and 
the sole base for the parent-ship. The discussion concerned obstacles and possibilities for a 
functional parent ship regarding the adopted child’s development of identity. 
 
Keywords: Adopted children’s development of identity, parent ship, understanding, support, 
confirmation. 
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Introduktion 

 

 
Trots att det i dagens Sverige finns mer än 46 000 utlandsadopterade barn (MIA 2006, 
myndigheten för internationella adoptionsfrågor) diskuteras det förvånansvärt lite kring 
betydelsen av en god relation mellan adoptivföräldrar och adoptivbarn, för att det adopterade 
barnet ska få en sund identitetsutveckling. Hur relevant är betydelsen egentligen av ett gott 
föräldraskap för adoptivbarns identitetsutveckling? 
 
Adoption 

 

Lindblad (2004) lyfter fram tre olika begrepp omkring adoption. Först adoption, vilket 
innebär att barnets ursprungsfamilj av olika anledningar inte förmår ta hand om sitt barn, då 
kan adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj. Därefter internationell adoption 
som innebär att barnet adopteras av en familj i ett annat land. Det adopterade barnet har annat 
etniskt ursprung än adoptivföräldrarna. Slutligen nationell adoption som innebär att det 
adopterade barnet inte har något annat etniskt ursprung än sina adoptivföräldrar. Lindblad 
(2004) menar dessutom att internationell adoption kan anses vara något vilseledande då att det 
blir allt vanligare att fler barn från Östeuropa adopteras till svenska adoptivföräldrar. Flera 
adoptivbarn kommer exempelvis ifrån Colombia, Indien, Kina, Korea, Sri-lanka, Polen, 
Ryssland, Sydafrika, Thailand, Vietnamn och Vitryssland. (MIA 2006). Internationella 
adoptioner i Sverige får utom i undantagsfall förmedlas endast av organisationer som har 
MIA:s auktorisation. Auktorisationen innebär att organisationens förmedlingsarbete står under 
tillsyn av MIA. Adoptionsorganisationer samarbetar med myndigheter och organisationer i 
barnets ursprungsland och har därigenom kunskap om vilka krav dessa ställer på föräldrar 
som adopterar. De riktlinjer som gäller för ålder vid adoption (Cederblad et al., 2003; Greiff 
2004) är enligt föräldrabalken lägsta åldersgräns 25 år. Ingen övre åldersgräns finns angivet i 
lagen. Men det är viktigt att skillnaden i mellan barnets och adoptivföräldrarnas ålder inte är 
för stor, med tanke på barnet. Makar och registrerade partner måste adoptera gemensamt, 
dock ej sambor. Däremot får ensamstående adoptera. De som vill adoptera ska ha medverkat i 
en föräldrautbildning och givit sitt medgivande till att ta emot ett barn för adoption. Beslut om 
medgivande beslutas av socialnämnden i hemkommunen. En del ursprungsländer har en 
annan syn på vad som är barnets bästa. Det kan bland annat gälla de sökandes ålder och 
hälsotillstånd, äktenskapets längd med mera. Men oftast har ursprungsländerna ett allmänt 
förtroende för svenska myndigheters beslut. De sökande är likaså skyldiga att deltaga i en 
hemutredning för att de i samtal med en utredare ska förbereda sig inför adoptionen och 
uppge referenter. De ska också lämna läkarintyg. Dessutom kommer utredaren kontrollera om 
de sökande är kända i socialregistret samt begära utdrag ur polisens register. Utredaren skriver 
en rapport, som socialnämnden utgår ifrån när den ska fatta beslut om medgivande och 
slutligen ska hemutredningen presentera de blivande adoptivföräldrarna för barnets 
företrädare i sitt ursprungsland. Utifrån den bild de får väljer de sedan adoptivföräldrar som 
de tror ska passa bra för barnet. Motiven till adoption och förväntningar på barnet och 
föräldrarollen är viktiga frågor, likaså hur närstående och eventuella tidigare barn ställer sig 
till den planerade adoptionen.  
 
Adoptivbarns identitetsutveckling 

 

Flera forskare (Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander, 1994; Moser, 1998; Irhammar, 
1997) visar tydligt hur olika de adopterade kan se på sitt eget biologiska samt etniska 
ursprung och följaktligen hur olika de förhåller sig till sin omgivning. Forskarna menar 
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dessutom att den stora skillnad som finns mellan hur andra människor ser på de adopterades 
etniska identitet gentemot de adopterades egen syn på sin identitet ofta ligger väldigt långt 
ifrån varandra. Detta är inte något tillfälligt synsätt som går över med tiden, utan följer 
ständigt med de adopterade. Samtliga sex forskare anser, att för att kunna klara av att 
exponeras mot oförstående medmänniskors ständiga kommentarer, behöver de adopterade ha 
extra mycket självkänsla för att kunna känna en relativ trygghet i olika situationer. Forskarna 
har visat att begreppet etnisk identitet (som inkluderar intresse för ursprungskultur, upplevelse 
av kulturell tillhörighet, utseende, språk och etnisk grupptillhörighet) är relevant i forskningen 
kring utlandsadopterades identitetsformande, medan Mohanty & Newhill (2006) har fokuserat 
sig på utlandsadopterades anpassning. Friedlander et al. (2002) visar att en av de mest 
negativa aspekterna för de adopterade är att hela tiden besväras av ogenomtänkta 
kommentarer och frågor från både människor i sin omgivning och från främlingar om sitt 
utländska utseende, jämfört med sina adoptivföräldrar. För många utomstående kan detta 
därför bli väldigt svårt att förstå. Därför menar forskarna (Friedlander et al., 2002; Cederblad, 
Irhammar, Mecke, & Norlander, 1994; Moser, 1998; Irhammar, 1997) att stödet från 
adoptivfamiljen och kunskapen om sitt eget ursprung är väldigt grundläggande. Dessutom 
framgår det i Friedlander et al. (2002) studie att de flesta adoptivbarn anser sig av sina 
adoptivföräldrar ha blivit uppmuntrade i att vara bikulturella. Begreppet bikulturell identitet 

innebär, i det här fallet för adoptivbarn, är dels den kultur som kan knytas till ett land eller 
folk som har gemensamma traditioner varifrån den adopterade kommer, dels den nya svenska 
kulturen. Adoptivbarnen upplever att de kan tala öppet med sina adoptivföräldrar om sin 
ursprungskultur. Dessutom uppmuntras adoptivbarnet att söka information om sitt ursprung 
av adoptivföräldrarna. Likaså har adoptivbarnet inom dessa familjer fått möjligheten att bli 
väl bekanta med ursprungslandets traditionella mat och musik. De flesta adoptivbarnen 
identifierade sig också utifrån vilket land de var födda i. Endast ett fåtal av de äldre 
adoptivbarnen uppfattade sig som en mix av ursprungslandet och det nya hemlandet. Även 
om majoriteten uppfattade sig som annorlunda jämfört med omgivningen, så kände de 
knappast någon press att välja en etnicitet framför en annan. Yngre adoptivbarn uppgav 
likheter med sina adoptivföräldrar i avseende på gemensamma intressen, medan äldre 
adoptivbarn pekade på likheter i personligheter (som uttryck, värderingar och ideal). 
Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander, (1994; Irhammar, 1997) anser liksom Wilson 
(2004) att intresset för sitt ursprung, både kan vara ett tecken på en sund normalitet och ett 
tecken på ett problem i utvecklingen/miljön. 
     Trots att internationella adoptioner har blivit vanliga, menar forskarna Mohanty & Newhill 
(2005) och Wilson (2004) att det saknas forskning inom området. Det finns väldigt lite 
kunskap och beredskap exempelvis hos de sociala myndigheterna att hantera dessa ärenden. 
Därför menar också dessa forskare att ringa rådgivning ges till familjen när problem uppstår. 
För den adopterade finns därför heller inte mycket hjälp att få från myndigheterna. Wilson 
(2004) visar i sin forskning att begreppet adoptive identity är unikt för adopterade och ger en 
beskrivning av hur den enskilde adopterade ser på sin egen adoption. En aspekt som forskarna 
(Streitmatter, 1993; Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander, 1994; Irhammar, 1997; 
Moser, 1998; Wilson, 2004; Mohanty, & Newhill, 2006; Anthis, 2006) inte medtagit är 
identitetsförvirring, något som däremot finns beskrivet hos Kroger (1996). Med 
identitetsförvirring menar Kroger (1996), att det kan vara svårt för en del ungdomar att 
urskilja sig själva i de olika roller de prövar. Friedlander et al. (2002), anger endast att 
begreppet identitetsförvirring inträffar när individen internaliserar konflikt mellan två 
kulturer. Då det gäller identitetsstatus och identitetsagerande pekar Streitmatter (1993) i sin 
forskning att det är tveksamt om det verkligen finns ett samband mellan hur en individ tänker 
sig att agera, eller skulle vilja agera. Däremot har Anthis (2006) i sin forskning funnit ett 
samband mellan en vilja att förändra sig och den egna vuxenidentiteten. Forskarna 
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(Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander, 1994; Moser, 1998; Irhammar, 1997), har använt 
sig av Marcias fyra begrepp i sin forskning som en utgångspunkt för sina studier kring 
utlandsadopterades identitetsformande. Då det gäller identitetsstatus och identitetsagerande 
pekar forskarna Anthis (2006) och Streitmatter (1993) på hur användbart Marcias fyra 
begrepp är, som i Anthis (2006) forskning om identitetsförändring i vuxen ålder och 
Streitmatters (1993) om identitetsstatus och identitetsstil.  
 
Identitetsproblematik under adolescencen 

 
En av dem som analyserat identitetsprocessen i åldern 18 till 22 år är alltså Marcia (1966, 
1976, 1980, 1993; ref. i Kroger, 1996), som utgick ifrån Eriksons teori om 
identitetsutvecklingen. De fyra begrepp han använder sig av är identity achievement, 
foreclosure, moratorium och identity diffusion. Identitetsdiffusion innebär en avsaknad av 
vilja att utforska och ta ställning både till omgivningen och till de egna gränserna. Den 
identitet som uppnås under ungdomsåren, vidareutvecklas emellertid också under det hela 
vuxna livet, och de identitetsfrågor som inte har kunnats lösas tidigt kan bli möjliga att klara 
av senare. Foreclosure innebär att den unge inte gått in i någon existentiell kris utan i stället 
övertagit andras värderingar utan egen reflektion, vilket gör att individen är svag även om 
personen har bestämda åsikter. Moratorium innebär att individen är inne i en existentiell kris, 
men utan att kunna förmå sig att aktivt undersöka eller ta ställning i olika frågor. Achievment 
innebär att individen har framgångsrikt klarat av krisen och själv tagit ställning till på vilket 
sätt han eller hon ska leva. Marcia beskriver två processer som varje individ måste gå igenom 
för att kunna uppnå en vuxen människas mogna identitet. I den första processen där den unge 
ifrågasätter och omvärderar sina tidigare uppfattningar kallar han exploration of choises. I den 
andra processen där den unge blir engagerad och gör sina egna val utifrån dessa nya 
erfarenheter kallar Marcia för commitment of choices. Genom att bedöma nivån som hög eller 
låg i den utforskande respektive engagemangsprocessen, kunde Marcia upprätta en 
identitetsstatus för den enskilda individen. Det är utifrån denna identitetsstatus som en 
människa tar itu med sina identitetsfrågor och val i livet. 
    Eriksons (1956, 1959, 1963, 1968, 1970, 1975, 1984; ref. i Kroger, 1996) teori om 
identitetsutveckling ingår i den psykodynamiska teoribildningen. Enligt denna teori anser 
Erikson att man under livets gång ställs inför ett antal livskonflikter eller kriser. Begreppet 
identitet är den femte aspekten i hans serie på åtta. När Erikson föreställer sig själva livet ser 
han livscykeln som en serie av åtta steg. Var och en av dessa steg är en kritisk period av 
utvecklingen, vilket alltid involverar någon typ av bipolär konflikt. Först när denna konflikt 
har blivit uppmärksammad och löst, kan individen fortsätta framåt i livet utan att hindras av 
detta problem. Följden av detta blir också att konflikten under en tid kommer att ha ett övertag 
ända tills lösningen börjar klarna. Även om det under vissa delar av livet innebär att en 
konflikt har övertaget, så går det inte forcera fram en lösning och således en utveckling. Trots 
att detta är en process som måste få ta den tid den behöver, finns det en lämplig hastighet och 
turordning för utvecklingen. Varje följande steg och kris har en speciell relation till ett av 
samhällets grundläggande element, av det enkla skälet att den mänskliga livscykeln och 
människan har utvecklats tillsammans. Det krävs dock inte ett varken/eller-beslut i varje steg 
för de utvecklingsmässiga möjligheternas skull. Snarare krävs en dynamisk balans mellan 
polerna. När denna balans är rimlig kommer det förhoppningsvis att bidra till en positiv 
utgång, menar Eriksson. 
    När Erikson (1956, 1959, 1963, 1968, 1970, 1975, 1984; ref. i Kroger, 1996) beskriver det 
femte steget, vilket börjar komma fram under ungdomsåren, så beskriver han den som en 
förvirring kring begreppen identitet kontra roll. Det handlar om att den unga människan ställs 
inför det psykologiska dilemmat att både försöka sammanfoga och överträffa tidigare 
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identitetsproblem från barndomen för att kunna förverkliga sina färdigheter i nya sociala 
roller. Om detta faller väl ut ger samhället sitt erkännande och bidrar på så vis mycket till en 
individs självkänsla. Det kan förefalla motsägelsefullt, men enligt Erikson är det individens 
vilja att genomgå perioder av tillfällig osäkerhet, som till slut ger bedriften sin verkliga styrka. 
Att visa prov på viljekraft ska inte ses som mått på prestation enbart, baserad på den mer 
positiva polen, utan det utgörs av en balans mellan den positiva och negativa polen. Detta 
bestämmer också en individs typiska sätt att anpassa sig till omgivningen. 
    Däremot saknas det forskning som berör adoptivbarnets reflexioner och upplevelser av 
vilken roll föräldraskapet har för identitetsutvecklingen. Även om forskningen har tagit upp 
hur utlandsadopterade ser på sin egen identitet ur ett etnicitetsperspektiv/etnisk identitet, så 
har man inte fokuserat närmare på betydelsen av vilken roll föräldraskapet spelar för 
adoptivbarnets identitetsutveckling. 
    Syftet med föreliggande studie är därför att få en djupare förståelse för några vuxna 
adoptivbarns upplevelser och reflexioner av vilken roll föräldraskapet spelar för deras 
identitetsutveckling. 
Följande frågeställningar kommer att vara i fokus: 

• Vad innebär ett fungerande föräldraskap, sett från några adoptivbarns perspektiv? 
• På vilket sätt kan adoptivbarnets identitetsutveckling gynnas av ett fungerande 

föräldraskap? 
För att genomföra studien med detta syfte har en kvalitativ ansats använts. 
 
 

Metod 
 
Intervjupersoner 

 

I studien deltog 5 intervjupersoner som samtliga var utlandsadopterade. Dessa 5 valdes ut 
genom ett strategiskt urval. Strategin var att personligen tillfråga fem utlandsadopterade som 
alla var lämpliga för studien. De 5 intervjupersoner som ingick i studien bestod av en man och 
fyra kvinnor i åldern 18 till 37 år, samt bosatta i mellersta Sverige. 
 
Material 

 

Tillvägagångssättet innebar en kvalitativ intervjumetod med en semistrukturerad intervjuform 
för att kunna erhålla en beskrivning och en förståelse av det unika i intervjupersonernas 
levnadsöden. Intervjupersonerna fick berätta fritt utifrån sina egna upplevelser, med 
utgångspunkt från två teman: nämligen stöd och bekräftelse. Som bakgrundsmaterial fanns 
också mer strukturerade frågeställningar och följdfrågor till förfogande för att föra intervjun 
framåt, om så skulle behövas.  
 

Procedur 

 

Kontakt togs med deltagarna personligen av intervjuledaren efter det att de mottagit 
informationsbladet. Detta informerade om undersökningens syfte, tillvägagångssätt med 
banduppspelning, frivillighet och etiska aspekter. Intervjuerna arrangerades i ett avskilt rum 
på deltagarnas arbetsplats eller i deras hem. Intervjuerna pågick mellan en halvtimme och en 
timme. Samtliga fem intervjuer spelades in på band och allt som hade sagts under intervjun 
både av intervjupersonerna såväl som intervjuledaren skrevs ner i efterhand. 
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Analys  
 
En kvalitativ induktiv intervju - analys användes i enlighet med Maykut och Morehouse 
(1994). Den induktiva analysen innebar uttagna citat med meningsbärande substans från det 
insamlade intervjumaterialet. Citat och meningsbärande substans fördes därefter över till 
index-cards. Maykut och Morehouse betonade att det är viktigt att upptäcka relevanta mönster 
i intervjumaterialet, mönster som sedan delades in i två kategorier. Slutligen validerades 
kategorierna genom att relevanta regler skrevs ner, regler som skulle överensstämma med 
innebörden i de cards som lagts till de olika kategorierna. De framtagna kategorierna bildade 
sedan underlag för den beskrivande delen i föreliggande resultatredovisning. Därefter följde 
en teoretisk tolkningsansats, enligt Kvale (1997), där resultatet från den beskrivande analysen 
tolkades ur ett mer psykologiskt perspektiv i diskussionsdelen. 
 

 
Resultat 

 
Föräldraskapet 

 
Resultatet visade att för ett optimalt föräldraskap ska fungera för barnets trygga uppväxt, ska 
föräldrarna kunna se barnet, vara där för barnet och kunna se barnets behov, eftersom barnet 
har en annan etnisk bakgrund. Föräldrarna ska vara intresserade av barnets ursprungsland, och 
berätta redan i tidig ålder var barnet kom ifrån samt tala om hur det var att adoptera sitt 
adoptivbarn. En uttryckte detta: ”att de älskat barnet givetvis och de ska vara varma och 
kärleksfulla föräldrar”. Framför allt att de visade att de brydde sig om barnet och inte tog bort 
den känslomässiga kopplingen till ursprungslandet.  
    Fyra av de fem intervjupersonerna upplevde att deras föräldrar hade engagerat sig i deras 
ursprung, (exempelvis landet, kulturen eller språket). Föräldrarna hade bland annat visat 
bilder, överlämnat böcker och fotoalbum till intervjupersonerna om deras ursprungsland. 
Andra sätt att knyta an till sitt ursprung var också att åka på adoptionsträffar med andra 
adoptivbarn från samma land. På dessa träffar kunde barnen få laga mat och lyssna på musik 
som var typisk för ursprungslandet, samt få se bildspel och foton. En av de fyra menade dock 
att det blev för mycket att besöka dessa adoptionsträffar och ville inte gå dit mer. Kopplingen 
till ursprungslandet var inte självklar. Den kultur som fanns i ursprungslandet var lika 
främmande för de adopterade som för infödda svenskar Någon menade att mamman hade 
varit mer engagerad än pappan, eftersom det varit mamman som hade varit nere och hämtat 
honom. Genom sitt besök hade mamman kunnat skaffa sig en egen personlig uppfattning om 
människorna, miljön och mentaliteten i ursprungslandet. Ytterligare en uttryckte sig så här: 
 

”Nej, de har inte engagerat sig i någonting i mitt ursprung, kan jag säga, absolut inte. De har 
frågat någon gång innan man fyllde år om jag ville att de skulle ställa fram mitt ursprungslands 
flagga vid bordet, men då avböjde jag, för att jag tyckte att det var pinsamt, eftersom att de 
aldrig har i vanliga fall pratat om mitt ursprung, Det var genant när de ställde den frågan, för att 
det ville man verkligen inte. De vet inte någonting om landet kulturen eller språket, de var inte 
ens där och hämtade mig, utan jag kom med eskort till Sverige till Arlanda. Då kom de dit för 
att hämta mig där. De har inte engagerat sig ett dugg och de är inte intresserade, det är de inte.” 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev att de upplevde att deras föräldrar hade uppmuntrat dem 
att fråga om deras bakgrund. Följande citat belyser detta: ”Min mamma brukade säga ibland 
att om du har några frågor som du undrar efter, så kan du alltid bara komma och bara fråga 
på.” Någon berättade att föräldrarna aldrig någonsin hade givit någon uppmuntran att ställa 
frågor om bakgrunden. När utomstående däremot ställde frågor blev de mest generade och 
ville inte svara alls. Ett citat som däremot belyste stöd är följande: 
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”Hon har sagt att vill du göra det så stödjer jag dig, vill du inte göra det så stödjer jag dig i vad 
du än beslutar. Jag frågade henne när jag var liten om hon inte skulle bli ledsen om jag skulle 
hitta min mamma? – Nej sade hon, då får du två mammor. Så det har aldrig varit några 
konstigheter med det.”  

 
Några upplevde att föräldrarna inte hade uppmuntrat dem på det sättet som de hade velat. Den 
första intervjupersonens föräldrar hade någon gång frågat om han hade intresse att uppsöka 
sina rötter, men de hade inte själva entusiasmerat honom utan han tror att de ville att han själv 
skulle upptäcka det. Den andra trodde att föräldrarna tyckte att det var hennes val. Den tredje 
ansåg att hennes föräldrar bland annat verkade både ointresserade och besvärande.” Jag vet 
inte men de verkar inte intresserade. De verkar rädda och generade. Det är så jag upplever att 
de upplever det.” 
    Resultatet visade också att flera av intervjupersonerna hade syskon i sin adoptivfamilj som 
bestod både av biologiska barn till adoptivföräldrarna samt andra adoptivbarn eller som enbart 
bestod av andra adoptivbarn. Några ansåg att de hade blivit sedda av sina föräldrar i 
förhållande till sina syskon och de berättade till och med att de hade blivit sedda nästan mer 
än sina syskon. En uttryckte sig så här: ”Det har ju till och med ibland hänt att mina systrar 
har sagt att de tycker att jag tar för mycket plats ibland, för att mamma berättar så mycket om 
adoptionen.” Någon ansåg sig inte direkt ha blivit sedd av sina föräldrar i förhållande till sina 
syskon, utan upplevde sig som syndabock, när någon konflikt uppstod. Samtidigt var det ändå 
inte särskilt bra för de två andra syskonen heller eftersom miljön, generellt, var negativ att 
växa upp i.  
    Flera av intervjupersonerna menade att de berördes väldigt negativt av de homosexuellas 
rättigheter att få adoptera. Några av intervjupersonerna upplevde att de var tveksamma inför 
detta och såg inget enkelt svar, men de menade att det kunde bli påfrestande för ett 
adoptivbarn att växa upp med homosexuella föräldrar. En av intervjupersonerna ifrågasatte 
möjligheten för homosexuella par i deras föräldraskap: 
 

”Först och främst så är jag helt emot att homosexuella får adoptera, och det är inte för att jag 
tror att de är sämre föräldrar, utan vi adoptivbarn har så mycket issues och problem bara genom 
att vi ser annorlunda ut, att vi inte har en riktig mamma och pappa. Min mamma var en 
ensamstående kvinna och adopterade mig. Det har funkat jättebra, så en ensamstående mamma 
kan adoptera, men inte homosexuella. Men det optimala är naturligtvis kärnfamiljen mamma 
pappa och att hämta ett barn.” 
 

En av anledningarna till att intervjupersonerna var så tveksamma till homosexuellas rätt till 
adoption tycktes vara att mycket av den hitintills förda massmediala debatten nästan enbart 
handlar om de vuxna och ytterst lite om adoptivbarnens villkor. En av de intervjuade uttryckte 
sig så här: ”Jag tycker att det pratas så mycket om deras rättigheter att de ska få ha barn, men 
det är ingen som talar om barnens rättigheter.” En av intervjupersonerna har genom sitt 
dagliga arbete skaffat sig följande erfarenhet: 
 

”Jag har ett yrke som jag ser barn och ungdomar dagligen som tampas med sina föräldrar och 
sina problem och sina identitetskriser, och dessutom att komma från ett annat land, du har en 
annan hudfärg, du vet ingenting om din bakgrund, du kanske bär med dig, du har ärr i själen 
som ingen annan förstår och dessutom ska du förklara för din omgivning att du har två 
mammor. Det känns som att vi adopterade har tillräckligt redan för att det ska läggas på 
ytterligare en grej, för att vi ska bli annorlunda, man är inte bara adopterad och mörkhyad, ja, vi 
har två mammor också, så jag är väldigt starkt emot det.”  
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Adoptivbarnets behov av stöd och bekräftelse 
 
Det andra temat som togs upp under intervjuerna var stöd, en aspekt att ta upp för att kunna 
följa intervjupersonernas identitetsutveckling. Nästan samtliga av intervjupersonerna 
betonade att föräldrarna hade stöttat dem i deras ”dubbla identiteter”. Någon nämnde att 
adoptivföräldern talade om ursprungsfamiljen och dessutom hade haft tillfälle att träffa andra 
från samma ursprungsland, detta eftersom både intervjupersonen och adoptivföräldern 
gemensamt talade ursprungslandets språk. Ytterliggare en berättade om en mamma, som velat 
hjälpa genom att försöka sätta sig in i känslan att vara annorlunda och det hade fungerat som 
stöd. Någon ansåg däremot att föräldrarna aldrig direkt hade talat med henne om hur det 
kunde vara att ha ett annat etniskt utseende, vilket upplevdes som bristande stöd: 
 

” Mina adoptivföräldrar är väldigt slutna, de pratar inte så mycket om känslor överhuvudtaget, 
det har de inte gjort, de har inte sett mig, de har inte förstått hur det kan ha varit att leva i ett 
samhälle där man ser totalt annorlunda ut än andra barn, så där tycker jag inte att de har stöttat 
mig så men, de har väl kanske någon gång sagt att om det är någonting som händer så är det väl 
ofta sådana som mig, som ser annorlunda ut som folk kommer att komma ihåg, så man ska 
kanske undvika att vara i negativa sammanhang. Varför de kanske inte då heller har stöttat min 
dubbla identitet är att de är så inne i sig själva, de har inte sett mig. De har inte sett mig som en 
individ helt enkelt, det har de inte gjort”. 

 
De flesta intervjupersonerna upplevde att de hade kunnat tala öppet om adoptionen och 
bakgrunden med sina föräldrar. En av dem, som blev adopterad av en ensamstående kvinna, 
berättade att hon inte hade upplevt att diskussionen kring hennes adoption och bakgrund hade 
fått föräldern att känna sig illa till mods. En annan ansåg också att det hade varit naturligt att 
ställa frågor om adoptionen och bakgrunden. Genom att kunna tala om detta, hade 
problematiken blivit bearbetad och därmed något som blivit avdramatiserat. Den femte av 
intervjupersonerna uppgav att föräldrarna verkade vara obekväma med att tala öppet om 
adoptionen eller något annat som för dem upplevdes som känsligt i samband med detta:  
 

”Nej det kan man väl inte säga att jag har kunnat för att de har ju inte varit öppna mot mig, 
angående min bakgrund, så då blir det ju inte att man öppnar sig till dem, utan man har lärt sig 
att man inte ska prata om sådant. Man har aldrig fått lära sig att man ska prata om detta, utan det 
stänger man ute, man lägger locket på helt enkelt. De verkar ju inte så speciellt intresserade, 
utan mer generade, så har det alltid varit.” 

 
Samtliga intervjupersoner berättade också att de hade kunnat tala öppet med sina föräldrar om 
varför de blev adopterade En av dem berättade att adoptivföräldrarna sedan tidigare hade ett 
biologiskt barn. Adoptivmodern upplevde förlossningen som påfrestande, och ville därför 
adoptera nästa barn, men också för att det biologiska syskonet ville ha syskon. Det sistnämnda 
var något som intervjupersonen fick veta först som vuxen. 
    Resultatet visade att alla intervjupersonerna utom en ansåg sig kunna identifiera sig med 
någon av sina föräldrar. Två av dem hade musicerandet gemensamt med sina föräldrar. En 
annan tyckte att hon var väldigt lik sin mamma och sa: ”Min mamma och jag har samma 
kroppsspråk, vi talar likadant i telefon kan folk inte höra om det är jag eller mamma, vi rör oss 
likadant.” Den femte beskrev att man kunde vara olika i familjen, men det gick ändå att 
komplettera varandra. 
    De flesta intervjupersonerna berättade att de trodde att vissa drag i deras personlighet var 
medfödda. Det kunde bland annat vara musikförmåga, uttrycksfullhet eller temperament. En 
av dem uttryckte detta: ”Jag är lite för snäll ibland, jag tror att det antagligen kommer ifrån 
någon av mina föräldrar.” Vidare så beskrev några av intervjupersonerna att deras föräldrar 
dessutom hade uppmuntrat det positiva i deras sätt att vara, inte det negativa. En uttryckte 
detta:  
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”Jag har ett väldigt hett temperament och tänder till snabbt men det går över lika snabbt, men 
det är någonting som kanske kom som en liten chock för min käre mor, men det har vi fått jobba 
med både på det positiva hållet och det negativa hållet.” 

 
Endast någon menade att föräldrarna inte direkt hade uppmuntrat deras sätt att vara, som de 
trodde var medfödda, utan de fick sköta det på egen hand. En intervjuperson tyckte att han 
hade klarat det någorlunda. Den andra menade: ”En av mina föräldrar har känt sig avundsjuk 
eller rent ut sagt svartsjuk på delar av mitt sätt att vara, som ingen av föräldrarna har. De har 
inte varit där för mig i detta avseende eller överhuvudtaget sett mig.”  
    Samtliga intervjupersoner trodde inte heller att de skulle få någon direkt hjälp av 
myndigheterna, om det skulle uppstå problem i adoptivfamiljen. Anledningen till deras 
gemensamma skepticism verkade till största delen bero på den så speciella situationen att vara 
adopterad och att det omfattar en problematik som är väldigt svår att ”greppa” ifall man inte 
har stor kunskap inom området. En ytterligare försvårande omständighet var att alla hade så 
olika bakgrunder. 
    De flesta av intervjupersonerna beskrev att de inte visste om deras föräldrars beslut om att 
adoptera resulterade i någon positiv eller negativ reaktion från släktingarna. Någon av dem 
berättade att hon aldrig hade funderat omkring detta. En annan beskrev att släkten hade varit 
väldigt positivt inställd medan en annan ansåg att vissa släktingar hade varit mer skeptiska. 
 

 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att få en djupare förståelse för några vuxna 
adoptivbarns upplevelser och reflexioner av vilken roll föräldraskapet spelar för 
adoptivbarnets identitetsutveckling. Följande frågeställningar har varit i fokus: Vad innebär 
ett fungerande föräldraskap, sett från några adoptivbarns perspektiv? På vilket sätt kan 
adoptivbarnets identitetsutveckling gynnas av ett fungerande föräldraskap? Följande mönster 
kommer att lyftas fram för att diskuteras och problematiseras, nämligen; ett fungerande 
föräldraskap och adoptivbarnets identitetsutveckling 
 
Ett fungerande föräldraskap 

 
När det gäller ett fungerande föräldraskap sett från de adopterades perspektiv, uppger samtliga 
intervjupersoner att förståelsen för hur det är att vara adopterad är det allra viktigaste och 
själva grunden för föräldraskapet. Föräldrarna måste ha förmågan att kunna leva sig in i 
adoptivbarnets situation och kunna se till hans eller hennes speciella behov. Inte minst det 
faktum att de internationellt adopterade faktiskt har ett annat etniskt utseende gör att barnet 
kan uppleva svårigheter med att i olika situationer i livet kunna förhålla sig till sitt annorlunda 
utseende. För att ett fungerande föräldraskap ska kunna existera, är det viktigt att 
adoptivföräldrarna verkligen stöttar adoptivbarnets ”dubbla identitet”. Tidigare forskning 
(Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander, 1994; Moser, 1998; Irhammar, 1997; 
Friedlander et al. (2002) pekar också på att stödet från adoptivfamiljen är väldigt 
grundläggande. De menar dessutom att den stora skillnad som finns mellan hur andra 
människor ser på de adopterades etniska identitet gentemot de adopterades egen syn på sin 
identitet, ofta ligger väldigt långt ifrån varandra. Detta är inte något tillfälligt problem som går 
över med tiden, utan följer ständigt med. Samtliga sex forskare anser att för att kunna klara av 
att exponeras mot oförstående medmänniskors ständiga kommentarer, så behöver de 
adopterade ha extra mycket självkänsla för att kunna känna en relativ trygghet i dessa 
situationer. Friedlander et al. (2002) visar i sin forskning att en av de mest negativa aspekterna 
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för de adopterade är att hela tiden besväras av ogenomtänkta kommentarer och frågor från 
både människor i omgivningen och från främlingar, att man har ett utländskt utseende jämfört 
med sina adoptivföräldrar. För många utomstående kan detta därför bli väldigt svårt att förstå. 
    Adoptivföräldrarna ska också ha förståelse för att deras adoptivbarn har mist sina 
biologiska föräldrar, vilket oftast upplevs som en sorg för adoptivbarnet och detta kan bidra 
till svåra känslor för adoptivbarnet att handskas med. För att ett föräldraskap ska fungera bra, 
så är det viktigt att adoptivföräldrarna ska vara engagerade och ha kunskap om adoptivbarnets 
ursprungsland. Resultatet visar att endast ett fåtal av intervjupersonerna upplever att deras 
adoptivföräldrar verkligen har uppmuntrat dem att söka efter sitt ursprung. Men resultatet 
visar att de flesta intervjupersonerna har kunnat tala öppet om sin adoption och bakgrund med 
sina föräldrar och det verkar som att detta är viktigt i ett fungerande föräldraskap; att 
adoptivföräldrarna stöttar adoptivbarnet i förståelsen av sin egen bakgrund. Frågan är om inte 
det bästa vore om adoptivbarnen fick möjlighet att fritt ställa frågor kring sin egen adoption? I 
ett perspektiv av fungerande föräldraskap är det av betydelse om adoptivbarnet får kunskap 
om varför föräldrarna valde att adoptera. Friedlander (et al., 2002; Price 2005) bekräftar också 
att det är viktigt att adoptivföräldrarna engagerar sig i adoptivbarnets olika frågor om sitt 
ursprung. Friedlander et al. (2002) studie visar att de flesta adoptivbarn anser sig av sina 
adoptivföräldrar ha blivit uppmuntrade i att vara bikulturella. Likaså har adoptivbarnen inom 
dessa familjer fått möjlighet att bli väl bekanta med ursprungslandets kulturella tradition. För 
adoptivbarnet är det värdefullt att kunna tala öppet med sina adoptivföräldrar om sin 
ursprungskultur. Dessutom kan det eventuellt finnas ett behov att också söka efter sitt 
ursprung. Ifall detta uppmuntras av föräldrarna, blir adoptivbarnet samtidigt bekräftat i sin 
egen ”dubbla identitet” 
    Resultatet visar att de flesta av intervjupersonerna kan identifiera sig med någon av sina 
föräldrar. Detta kan antingen vara genom kroppsspråket eller personligheten. Friedlander et 
al. (2002) lyfter fram i sin forskning att yngre adoptivbarn uppger likheter med sina 
adoptivföräldrar i större utsträckning på gemensamma intressen, medan äldre adoptivbarn 
pekar på likheter i personligheten (som uttryck, värderingar och ideal). Av dem som hade 
syskon i adoptivfamiljen upplevde nästan samtliga att de blivit sedda av sina adoptivföräldrar 
i förhållande till sina syskon. Med tanke på ett fungerande föräldraskap bör adoptivbarn bli 
sedda av sina adoptivföräldrar oavsett syskonsituation. Som adoptivbarn utan kontakt med sitt 
biologiska ursprung är det omöjligt att veta vad i personligheten som kan vara medfött. Trots 
detta är det mer sannolikt att den eventuella medfödda personligheten skiljer sig ifrån 
adoptivföräldrarnas, eftersom adoptivbarnet och adoptivföräldrarna helt saknar biologiska 
band. Som adoptivförälder är därför detta något man bör vara införstådd med och inte låta det 
bli ett, uttalat eller outtalat, problem. För att det fungerande föräldraskapet ska kunna 
upprätthållas, är det betydelsefullt att adoptivföräldrarna också uppmuntrar de positiva delarna 
i adoptivbarnets sätt att vara, även om det helt skiljer sig ifrån adoptivföräldrarnas.  
    Resultatet visar också tydligt att en majoritet av intervjupersonerna anser att homosexuellas 
rätt till adoption inte kan vara förenligt med ett gott föräldraskap. Synen är att ett 
internationellt adopterat barn redan har tillräckligt med problem och att adoptivbarnet därför 
inte ska utsättas för ytterliggare prövningar. En familj med samkönade föräldrar kan därför 
inte anses vara någon idealisk utgångspunkt för adoptivbarnet. I undantagsfall ses en 
ensamstående kvinna kunna leva upp till ett gott föräldraskap, men ett traditionellt föräldrapar 
(man och kvinna) är att föredra. Endast någon av intervjupersonerna ser dock inget entydigt 
svar på denna fråga utan menar samtidigt att det kan vara påfrestande att växa upp med 
homosexuella föräldrar. Utifrån de intervjuades ståndpunkt visar resultatet att ett traditionellt 
föräldraskap är det som bäst gagnar barnets behov av en så harmonisk uppväxt som möjligt. 
    Slutligen framgår av resultatet att ingen av de intervjuade tror sig kunna få någon direkt 
hjälp av myndigheterna ifall det skulle bli problem inom adoptivfamiljen. Anledningen till 
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detta är troligtvis att myndigheterna inte riktigt förstår hur det är att vara adopterad. Önskvärt 
vore att adoptivbarn och adoptivföräldrar har möjlighet att inom varje myndighet möta en 
anställd, som själv är adopterad, för att kunna känna större tillit och få större förståelse. Trots 
att internationella adoptioner har blivit så vanliga, anser Mohanty & Newhill (2005) och 
Wilson (2004) att det saknas forskning inom området. Det finns dessutom lite kunskap och 
beredskap exempelvis hos de sociala myndigheterna att hantera dessa ärenden. Forskare 
menar att rådgivning behövs till familjen när problem uppstår (att se ett vuxenperspektiv). För 
den adopterade behövs också hjälp från myndigheterna (att se ett barnperspektiv). 
    Slutsatsen blir att mer forskning kring internationella adoptioner behövs. Det som skiljer 
internationella adoptivbarn från biologiska barn är bland annat den annorlunda etniciteten. 
Detta innebär en dubbel identitet för adoptivbarnet. Utifrån Eriksson (1956, 1959, 1963, 1968, 
1970, 1975, 1984; ref. i Kroger, 1996) teori om identitetsutveckling ges en möjlighet att förstå 
vikten av ett fungerande föräldraskap i relation till adoptivbarnets utveckling. Med detta 
menas bland annat att det helt avgörande är att adoptivföräldrarna verkligen stöttar sitt 
adoptivbarn under uppväxten, för att barnet inte ska drabbas av en så kallad identitetskonflikt. 
Får adoptivbarnet god stöttning i unga år är detta något som han eller hon bär med sig hela 
livet och som bidrar till barnets självkänsla och självuppfattning. 
 
Adoptivbarnets identitetsutveckling 

 

När det gäller på vilket sätt adoptivbarnets identitetsutveckling kan gynnas av ett fungerande 
föräldraskap uppger samtliga intervjupersoner att det är självklart att adoptivföräldrarna ska 
engagera sig i adoptivbarnets ursprungsland för att bekräfta adoptivbarnets bakgrund och 
identitet. Men kopplingen till ursprungslandet är inte självklar. Den kultur som finns i 
ursprungslandet är ofta lika främmande för det adopterade barnet som för adoptivföräldrarna. 
Att då exponeras alltför intensivt gentemot en främmande kultur kan motverka sitt syfte och 
istället bli påfrestande. Enligt Eriksons (1956, 1959, 1963, 1968, 1970, 1975, 1984; ref. i 
Kroger, 1996) teorier om identitetsutveckling handlar den centrala delen av 
utvecklingsprocessen just om att utforska sig själv genom att ställa frågor, exempelvis om 
varifrån man kommer och vem man är. På så vis kan adoptivbarnets identitetsutveckling 
gynnas av att adoptivföräldrarna uppmuntrar adoptivbarnet att fråga efter sitt ursprung. 
Adoptivbarnets identitetsutveckling främjas också av att få tala öppet om sin adoption och 
bakgrund med sina adoptivföräldrar. Viktigt är att kunna identifiera sig med någon av sina 
adoptivföräldrar. Likaså kan även adoptivbarnets identitetsutveckling gynnas av att 
adoptivbarnet blir sedd av sina adoptivföräldrar i förhållande till sina syskon. 
    Marcia (1966, 1976, 1980, 1993; ref. i Kroger, 1996) anser liksom Erikson (1956, 1959, 
1963, 1968, 1970, 1975, 1984; ref. i Kroger, 1996) att föräldrarnas fostran och påverkan på 
barnet är av stor betydelse för identitetsutvecklingen under adolescensen (12-18 år). Enligt 
Marcia måste en individ genomgå två olika processer för att uppnå en mogen identitet. För det 
första måste individen uppleva en avgörande vändning, en kris i uppfattningen, att den 
tidigare identitetsuppfattningen måste ifrågasättas och omvärderas. För det andra måste 
individen engagera sig i dessa områden och göra ett personligt fastställande om exempelvis 
etnisk tillhörighet. Sett från ett adoptivbarns perspektiv kan det innebära att adoptivbarnet 
först måste komma till en punkt där en kris uppstår, vilket exempelvis kan vara att 
adoptivbarnet bär på frågor om varför adoptivföräldrarna valde att adoptera och hur barnet 
kom till Sverige. Därmed ifrågasätts och omvärderas den tidigare uppfattningen. Först sedan 
adoptivbarnet genom föräldrarnas engagemang kunnat göra ett personligt ställningstagande 
angående motiven för adoptionen kan den mogna uppfattningen uppnås. Resultatet visar att 
det kan kännas som en trygghet för adoptivbarnet att veta att hon/han kan tala om detta på ett 
öppet sätt med sina adoptivföräldrar. Lindblad (2004) är inne på samma linje när han 
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beskriver, att desto större öppenhet adoptivföräldrarna har med sitt adoptivbarn om 
bakgrunden, desto mer möjlighet finns det för adoptivbarnet att kunna utveckla en etnisk 
identitet. Dessutom kan det vara betydelsefullt för adoptivbarnets identitetsutveckling att 
adoptivföräldrarna uppmuntrar medfödda personlighetsdrag för att kunna bygga upp barnets 
”dubbla identitet”.  
    Utifrån Eriksons (1956, 1959, 1963, 1968, 1970, 1975, 1984; ref. i Kroger, 1996) teori om 
identitetsutveckling är det under adolescensen (12-18 år) som människan utforskar olika 
områden, roller och perspektiv på livet. Ifall barnet inte kan skilja på rollerna kan det uppstå 
en förvirring, en så kallad identitetsförvirring. För ett adoptivbarn kan detta exempelvis 
innebära att det kan vara svårt att fastställa vilken etnisk tillhörighet det har, men ifall 
föräldrarna ger stöttning under uppväxten minskar risken för problem. Adoptivföräldrarna 
behöver kunna sätta sig in i adoptivbarnets situation och kunna se barnets behov. Enligt 
tidigare forskning (Schneider et. al 1984) ställs adoptivbarnet under adolescensen, mitt i sin 
naturliga identitetskris, inför ytterligare en svårighet, genom sin bakgrund som adopterad. På 
så vis blir det en dubbel identitetskris. Cederblad, Irhammar, Mecke, & Norlander (1994; 
Irhammar, 1997; Friedlander et al. 2002) bekräftar att stödet från adoptivfamiljen och 
kunskapen om det egna ursprunget är grundläggande. Även i Hjerns et al. (2002) och 
Lindblad et al. (2003) forskning bekräftas att adoptivbarn ofta får höra negativa kommentarer 
om sitt utseende och att upplevelser av detta slag inte bara påverkar självkänslan negativt utan 
hela identitetsprocessen. 
    En annan aspekt kan i likhet med Schneider et al. (1984) lyftas fram med tanke på om de 
blivande adoptivföräldrarna har problem med sitt äktenskap. Underliggande känslorna av 
fientlighet kan då komma att projiceras på adoptivbarnet. På så vis kan det adopterade barnet 
komma att bli en ständig påminnelse om att något är fel. Föräldrarnas känslor kommer därför, 
oavsett om de är medvetna eller omedvetna, att avgöra hur det adopterade barnet kommer att 
anpassa sig till adoptivfamiljen eller ej. Solnit et al. (1961; ref. Schneider et al. 1984) 
beskriver att en god relation mellan mor - barn hjälper till att överbrygga moderns 
förväntningar på sitt önskade barn och det verkliga barnet. Om mammans förväntningar är 
alltför orealistiska kan ett trauma bli följden. Analogt kan detta relateras till det adopterade 
barnet. Ifall adoptivföräldrarnas förväntningar om det adopterade barnet inte överensstämmer 
med verkligheten, kommer känslor av besvikelse, ilska och skuld att uppstå. Det adopterade 
barnet kommer att störas i sin identitetsutveckling (Sandler 1976; 1978; ref. Schneider et al. 
1984). Således kommer adoptivbarnet att ta åt sig av denna besvikelse med antydningar om 
ilska från föräldrarna. Detta i sin tur kommer att avgöra vad som senare i livet kommer att bli 
barnets respons gentemot adoptivföräldrarna. 
    En begränsning i föreliggande studieresultat kan vara intervjupersonernas uppriktighet 
under själva intervjun. Under det informella och avspända samtalet innan själva intervjun var 
det lätt att tala runt det aktuella ämnet. Det kan däremot kännas obehagligt att bli inspelad på 
band och att en del av svaren därför tenderar att bli mer försiktiga, vilket innebär att 
eventuella svårigheter under uppväxten möjligen omedvetet ha tonats ned. Följden av detta 
kan vara att det kanske utmålats en något mer positiv bild av uppväxten och föräldraskapet än 
det i verkligheten har varit. Då intervjuledaren också själv är utlandsadopterad kan detta få 
vissa konsekvenser. Det kan göra det lättare för intervjupersonern att öppna sig mer. 
Samtidigt som formuleringen av intervjufrågorna har påverkats av intervjuledarens egen 
bakgrund. Dock ansågs det i föreliggande studie att använda en kvalitativ intervjumetod med 
en semistrukturerad intervjuform, har varit rätt metod för att kunna erhålla en beskrivning och 
en förståelse, samt lyfta fram det unika i varje persons levnadsöde. 
    Sammantaget visar resultatet i föreliggande studie, även om urvalet är för litet för att kunna 
generaliseras, att merparten av intervjupersonerna har en samstämmig bild av hur ett 
fungerande föräldraskap ska vara för att ett adoptivbarn ska kunna få en gynnsam 
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identitetsutveckling. Förståelse för hur det är att vara adopterad är den allra viktigaste 
aspekten och utgör själva grunden för föräldraskapet. Men också att adoptivföräldrarna stöttar 
adoptivbarnets ”dubbla identitet” och uppmuntrar medfödda personlighetsdrag för att 
ytterligare kunna bygga upp barnets ”dubbla identitet”. Vidare behöver adoptivföräldrarna 
kunna sätta sig in i adoptivbarnets situation och kunna se barnets behov. I vissa fall kan det 
dessutom eventuellt finnas ett behov av att få söka efter sitt ursprung. Ifall detta uppmuntras 
av föräldrarna, blir adoptivbarnet samtidigt bekräftat, vilket är viktigt för adoptivbarnets 
identitetsutveckling. Viktigt i familjen är att kunna tala öppet om adoptionen och att 
adoptivföräldrarna stöttar adoptivbarnet i förståelsen av sin egen bakgrund. Slutligen är det av 
betydelse att adoptivbarnet får kunskap om varför föräldrarna valde att adoptera. Intressant för 
vidare forskning vore att följa fler utlandsadopterade barn under en längre tid för att få en 
större förståelse för sammanhanget mellan ett gott föräldraskap och en gynnsam 
identitetsutveckling hos adopterade flickor och pojkar i olika åldrar. 
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