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Abstrakt

De internationellt adopterade har ett biologiskt samt ett etniskt ursprung som skiljer sig från 

majoriteten i det land de är adopterade i. De internationellt adopterade har två uppsättningar föräldrar, 

de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna. Den symboliska interaktionismen menar att en 

människas identitet utvecklas i samspel med andra människor som är viktiga för individen. Studiens 

syfte är att undersöka fem internationellt adopterades upplevelser av att leva i Sverige och hur de 

konstruerar sig en adekvat identitet. Då studien har sin grundläggande utgångspunkt från den 

symboliska interaktionismen granskar den i sin helhet den betydelse som interaktionen har för de 

adopterades identitetsutveckling. Studien är induktiv utförd utifrån en kvalitativ metod genom 

halvstrukturerade intervjuer. Studien kommer fram till att de adopterade ser sig själva som svenskar 

och att deras etniska självidentifikation till stor del influeras av den externa identifikationen. Studien 

visar att upplevelsen av särbehandling (på grund av utseendet) är subjektiv och individuell. 

Gemensamma upplevelser är att de samtliga betraktar sig som svenskar och att tonåren var den 

perioden i deras liv som de som mest hade funderingar kring sitt ursprung och sin identitet. Det 

framgår tydligt i det empiriska materialet att samspel med andra människor och kontext påverkar de 

adopterades identitetsutveckling. Såsom kultur, personlighet samt den samhälleliga kontexten de lever 

i. Empirin har en hög överensstämmelse med vad tidigare forskning kommit fram till på området. 



1. Inledning  

”Synliga” adoptioner betyder att det adopterade barnet har ett annat etniskt ursprung, vilket 

innebär att det oftast avviker från sina adoptivföräldrars utseende (Irhammar 1997; 17).

    Tonårstiden är en omtumlande period, oavsett om man är adopterad eller inte. En naturlig del i 

denna period är att brottas med identitetsfrågor. 

De adopterade har en mer komplicerad väg att gå än de flesta andra för att nå fram till en känsla 

av identitet, med någorlunda trygghet i vem man är inför sig själv och inför andra. Det gör det 

hela inte lättare om man som adopterad dessutom är väldigt olik andra. 

    Jag fann det intressant att studera vidare kring hur ”synligt” adopterade uppfattar sin identitet 

och tillhörighet, utifrån ett samhällsperspektiv.

De adopterade har ett mer definitivt brott i sin livshistoria. Adopterade har varit med om en 

kultur- och klassresa. Adopterade behöver inte som invandrare förhålla sig till två olika kulturer 

och olika familjetraditioner. Men problemet för adopterade ligger främst i att hitta sig själv och 

frigöra sig från föräldragenerationen. Frågan om vem man är får därför en djupare och mer 

komplicerad innebörd för adopterade än för många andra (Carlberg, Jareno, 2007; 117-118).

    Så här i efterhand kan jag säga att jag själv uppfattar att min tonårsperiod till stor del bestod av 

förvirring och ett ständigt sökande efter en identitet. Jag kände mig svensk till hundra procent, 

men andra människor såg mig främst som invandrare och behandlade mig därefter annorlunda för 

att jag var mörkare än majoriteten. När skolkamraterna började ställa frågor om mitt ursprung 

blev jag väldigt osäker på mig själv och funderade på om det var mitt utseende som skulle få 

avgöra vem jag var. 

    Jag undrar vidare om det har någon avgörande betydelse för självidentiteten ifall man har 

biologiska eller icke-biologiska föräldrar. 

    Hur upplever egentligen adopterade sin situation i det svenska samhället? Uppsatsen kommer 

att beröra just dessa aspekter och frågor och förhoppningsvis kommer uppsatsen att ge läsaren en 

djupare insikt om adopterades livssituation i dagens samhälle. 

1.1 Frågeställning och syfte

Syftet med studien är att genom en kvalitativ intervjumetod undersöka och därmed få en djupare 

insikt i hur vuxna internationellt adopterade upplever eller har upplevt att socialiseringen i det 

svenska samhället påverkat deras uppfattning om sin självidentitet och tillhörighet. Jag vill i 
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samband med det undersöka vilken betydelse det biologiska ursprunget samt det etniska 

ursprunget har för deras identitetsutveckling. En annan betydelsefull infallsvinkel på studien är 

att granska vilken roll samspelet med andra människor – såsom föräldrarna, nära vänner och 

människor som man kommer i kontakt med ute i samhället – har för de adopterades 

identitetsutveckling.

    Uppsatsens huvudfråga lyder; Hur uppfattar vuxna internationellt adopterade sin identitet och 

tillhörighet? Några underfrågor som åtföljs av huvudfrågan är; Hur ser de internationellt 

adopterade på sin etniska identitet? Hur är det att vara internationellt adopterad i mötet med andra 

människor? Vilka attityder möter man på som adopterad? På vilket sätt identifierar sig de 

internationellt adopterade och vilken inverkan har adoptivföräldrarnas (svenska) utseende för den 

adopterades identifikation? Hur skiljer sig adopterades identitetsprocess från ”invandrarnas” 

identitetsprocess?

    Även om den här undersökningen inte är en jämförande studie kommer jag att ta med mitt eget 

perspektiv, som invandrare, i bakgrunden för att jämföra huruvida adopterades 

identitetsutveckling kan skilja sig eller överensstämma med invandrares identitetsutveckling. 

Det är viktigt att påpeka att det här momentet baseras på egna erfarenheter och litteraturstudie 

och inte på något primärmaterial. 

1.2 Disposition

Uppsatsen är indelad i 9 kapitel. I kapitel 1 behandlas Inledning, Frågeställning och syfte. 

Kapitel 2 behandlar Bakgrund. I detta kapitel skildras adoption utifrån ett historiskt perspektiv. I 

kapitel 3 redovisas Tidigare forskning. Här skildras adoptionsforskning som gjorts.

Kapitel 4 tar upp Definition av begrepp och inom detta kapitel definieras ett antal nyckelbegrepp 

som är nödvändiga för studien. Kapitel 5 redogör för Teoretiska utgångspunkter, vilket upplyser 

om några relevanta sociologiska och socialpsykologiska teorier för studiens ändamål. Dessa 

teorier är Den symboliska interaktionismen, Socialisationsprocessen, Etnicitet, Giddens teori om 

självidentitet, Identifikation och dissimulering samt Den sociologiska visionen. I kapitel 6 

framställs Metod och här beskrivs den kvalitativa forskningsmetod som har använts vid 

framställning av studien. I kapitel 7 presenteras resultatet. Kapitel 8 analyserar det empiriska 

materialet utifrån ett antal analytiska teman; Socialisationsprocessen hos internationellt 

adopterade, Den etniska identiteten utvecklas i samspelet med andra, Sociala omgivningens 
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bemötande och Jaget/Spegeljaget, Känsla av etnisk tillhörighet, Identitetsutvecklingen hos 

internationellt adopterade och hos invandrare och Adoption utifrån den sociologiska visionen. I 

ett avslutande kapitel 9 görs en sammanfattande reflektion kring undersökningens resultat.

2. Bakgrund

Under denna rubrik kommer jag att historiskt skildra hur adoption har sett ut och har framställts 

genom tiden fram till idag.

Fenomenet adoption har existerat sedan antikens tid. De klassiska exemplen är Oidipus, Moses 

och flera av de romerska kejsarna. Orsaken till att barn i äldre kulturer adopterades var ofta att 

man ville garantera en kontinuitet i de religiösa handlingarna som åvilade familjen, eller att man 

ville garantera varaktighet av fadersnamnet och därmed släkten. 

    Adoptioner i modernare tid har oftast rört barn till ensamstående, fattigare eller socialt utsatta 

mödrar, som adopterats av ekonomiskt mer välbärgade, barnlösa makar (Irhammar 1997; 11).

Den inhemska adoptionen, som pågick fram till 60-talet, sågs bland annat som en lösning på 

problemet med utomäktenskapliga barnafödanden, i kombination med att adoptionen var ett sätt 

för barnlösa medelklasspar att få en arvinge (Melen 1998; 184). Därför handlade adoptioner av 

svenskfödda barn under den här perioden i praktiken nästan uteslutande om att tillfredsställa 

föräldrarnas önskemål (Irhammar 1997; 13). 

    Den socialpolitiska utvecklingen i Sverige med förbättrade socioekonomiska förhållanden för 

ensamstående mödrar, stödåtgärder till familjer med svårigheter, en liberalare abortlagstiftning 

och förbättrade preventivmetoder, har lett till att antalet barn som lämnas för adoption inom 

landet har minskat starkt (Landerholm 2003; 45).

    Jämställdhetssträvan som rådde i Sverige på 60-talet var på många sätt nödvändig för att den 

internationella adoptionen skulle få gehör och accepteras av en bredare allmänhet. Det fanns på 

60-talet i många länder ingen lagstiftning för internationell adoption och det fanns framförallt 

inga etablerade kanaler för hur föräldralösa barn kunde tas om hand av nya familjer i andra länder 

i allmänhet. Detta innebar att de första adoptivbarnen som kom till Sverige ofta var resultatet av 

en hård kamp. Barn som adopterades under detta decennium valdes ut direkt av sina 

adoptivföräldrar i samband med utlandsarbete eller barn som föreståndaren för ett visst barnhem 

trodde hade bäst förutsättningar (Melen 1998; 186-187).
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    Under 70-talet inleddes internationell adoption i större skala. Och under senare delen av 70-

talet kom den stora adoptionsvågen till Sverige. Idag rör adoptioner i Sverige nästan uteslutande 

barn från andra länder, barn som på grund av krig, politiska oroligheter eller social utsatthet inte 

kunnat växa upp i sina ursprungliga familjer eller länder. Förutom social orättvisa har krig utgjort 

en av de främsta orsakerna till att barn adopterats över politiska och etniska gränser. Under andra 

världskriget kom omkring 70 000 finländska krigsbarn till Sverige. Vissa återvände till Finland 

medan andra adopterades i Sverige (Irhammar 1997; 11-12). Ökningen av de internationella 

adoptionerna ledde till att man i både Sverige och i barnens ursprungsländer började diskutera de 

etiska aspekterna av adoptioner (Irhammar 1997; 13).

    Den första adoptionslagen i Sverige kom 1918 och syftade till att reglera den ökande 

förekomsten av svenskfödda barn som togs om hand av nya föräldrar (Melen 1998; 184).

    Först 1970 blev adoptivbarn, juridiskt sett, jämställda med biologiska barn genom att alla 

tidigare möjligheter som fanns om att upphäva en adoption nu avskaffades. På så sätt har 

lagstiftning gått från föräldrarätten till förmån för det adopterade barnets rättsliga ställning.

 (Irhammar 1997; 13).

    I Sverige organiserades adoptionsförmedlingen på ett tidigt stadium. År 1969 bildades 

Sveriges första egentliga adoptionsorganisation, Adoptionscentrum (AC). De förmedlar cirka 70 

procent av alla utlandsfödda adoptivbarn till Sverige. Fyra år senare, 1973, inrättades en statlig 

nämnd under Socialstyrelsen. Denna blev senare en egen myndighet, Statens nämnd för 

internationella adoptionsfrågor (NIA). Det svenska samhället tog ett mer direkt ansvar för den 

internationella adoptionsverksamheten än många andra europeiska länder. Det svenska 

jämlikhetstänkandet inbegrep nu även barnen (Melen 1998; 187-188).

    Som allra mest kom det till Sverige nästan 2 000 adoptivbarn per år under åren 1976 och 1977 

(Landerholm 2203; 46). Att man i Europa och Nordamerika började adoptera barn från andra 

länder, har lett till att man alltmer börjat uppmärksamma situationen för världens utsatta barn.     

    Idag kommer det omkring tusen adoptivbarn till Sverige per år, och så har det varit under de 

senaste tio åren. Bara några av dem kommer från Sverige (Melen 1998; 189).

Internationella adoptioner är idag en väl etablerad företeelse i Sverige. Idag finns sammanlagt 

drygt 85 000 svenska barn som adopterats och omkring 45 000 utlandsfödda adopterade i Sverige 

(Landerholm 2003; 46). Den största gruppen kommer från Sydkorea, följt av Indien, Colombia 

och Sri Lanka. Idag adopteras fortfarande barn från samtliga av dessa länder. Nya 
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adoptionsländer är bland annat Vietnam, Kina, Ryssland och andra länder i Östeuropa (Melen 

1998; 191). Sammantaget är det alltså drygt 135 000 adopterade i Sverige just nu (Landerholm 

2003; 46). 

    Adopterade definieras utifrån ett sociologiskt perspektiv som invandrare, eftersom de är födda 

utomlands. Då de dessutom är de födda av utländska föräldrar, gör att de klassificeras som ”första 

generationens invandrare”. 

    Sverige är världens mest adoptionstäta land. I förhållande till befolkningsmängden finns det 

inget annat land som har tagit emot fler internationellt adopterade (Melen 1998; 191).

Adoption hänger historiskt sett samman med ekonomi. Anledningen till att adoptera har inte 

längre att göra med sådant som arv eller försörjning. Nu för tiden har det att göra med våra idéer 

om föräldraskap och om kärnfamiljen som mål och mening med livet. Skälen är nu alltså 

emotionella (Landerholm 2003; 44-45). 

    Familjen med bas i föräldrar och barn har varit en central samlevnadsform sedan århundraden 

tillbaka. Den betyder dock olika saker för människor i olika tider och kulturer. Den kan omfatta 

många människor eller få. I vissa samhällen är kvinnor centrum för släktskap inom 

familjebildning och i andra är det männen. Familjen är inte längre i första hand en 

produktionsenhet i Sverige (Landerholm 2003; 35-36). 

    Man har hanterat adoption på olika sätt och skälen till den har berott på olika saker. Hur man 

förhåller sig till adoption har att göra med vilken syn man har på barndom, familj och moderskap, 

ekonomi och biologi. I en del kulturer är eller så har förekomsten av adoption mellan släktingar 

varit en naturlig del av samhällsordningen (Landerholm 2003; 44). 

    Då det fanns och man kunde adoptera svenska barn så gjorde man det i Sverige. Allteftersom 

med tiden blev de svenska barnen färre. Detta hade att göra med bland annat att man började 

använda preventivmedel och att man införde abortlagstiftning, och dessutom blev det i slutet av 

1900-talet alltmer accepterat och också ekonomiskt möjligt att vara ensamstående som mor. Fram 

till 1965 adopterades över 1 000 svenska barn bort och tre år senare var det lika många 

utlandsfödda barn som svenska barn (Landerholm 2003; 45). 

    Då de internationella adoptionerna tog sin start (på 70-talet) fanns även en god tanke och avsikt 

bakom dessa adoptioner. Man ville hjälpa barn från fattigdom och krig, och det var så att många 

av föräldrarna redan hade fött biologiska barn. Det fanns även en idé om att skapa en mångfärgad 
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familj. Och i slutet av 70-talet fick adoptionen tillbaka sin historiska uppgift, att ge infertila par 

ett barn (Landerholm 2003; 46). 

  

3. Tidigare forskning

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning som har gjorts, nationellt och 

internationellt, om ”synlig” respektive ”osynlig” adoption. 

Internationell adoption har inte i någon större omfattning varit någonting man har tittat på. Detta 

kan bland annat bero på att det är en relativt ny företeelse och att gruppen adopterade och 

adoptivföräldrar varit förhållandevis liten. Det kan även bero på den attityd till adoptivfamiljer 

som har funnits, hos adoptivfamiljerna själva och hos berörda myndigheter. 

    Den dominerande adoptionsforskningen, internationellt och i Sverige, har i huvudsak varit 

inriktad på medicinska och psykologiska studier som fokuserat på frågor kring anknytning, 

anpassning och assimilering hos adopterade barn och tonåringar, samt psykisk hälsa och 

identitetsutveckling hos adopterade ungdomar (Irhammar 1997; 31). På senare år har dock studier 

om vuxna adopterade kopplade till frågor om diskriminering och etnicitet blivit alltmer vanliga.

    Svensk adoptionsforskning tenderar generellt att fokusera på adolescensen framför vuxenlivet, 

och på adoptionsaspekten framför etnicitetsaspekten 

(http://www.tobiashubinette.se/forskningsprojekt.pdf).

    Irhammar nämner att det finns ganska lite forskning som belyser identitetsutvecklingen hos 

adopterade barn med ett annat etniskt ursprung än adoptivföräldrarnas (Irhammar 1997; 48).

Och det saknas nästan helt kvalitativ forskning som undersöker vardagserfarenheter av 

exkludering hos vuxna adopterade av de kvantitativt inriktade forskarna. Dessutom saknas med 

några få undantag helt forskning om adoptivföräldrar 

(http://www.tobiashubinette.se/forskningsprojekt.pdf).

    Den forskning som rör ”osynligt” adopterade har nästan uteslutande fokuserat på vad den 

biologiska familjen betyder för adopterade och hur adoptivföräldrarna förhåller sig till barnets 

biologiska familj samt vilken betydelse kunskap om ursprunget har för identitetsutvecklingen. 

Adoptionsforskning har pågått längst inom detta område och de flesta undersökningar är 

genomförda i USA, Kanada och England.

    Hos ”synligt” adopterade har det etniska ursprunget stått i centrum därför att man frågat sig om 
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det är möjligt för barn av ett annat etniskt ursprung än adoptivföräldrarna att utveckla en 

välfungerande etnisk identitet.  

    I huvudsak bygger de erfarenheter som finns, om vad ursprung betyder för adopterade, på olika 

internationella studier. I Sverige har undersökningar om psykisk och fysisk hälsa hos såväl 

”synligt” som ”osynligt” adopterade samt språkutveckling hos barn som adopterats från andra 

länder väckt störst intresse. Att identitetsfrågor inte tidigare uppmärksammats, kan förklaras av 

att det är först nu det finns en större grupp utlandsfödda adopterade som börjar bli eller är vuxna 

och kan ge svar på vad deras ursprung betyder för dem. 

    Både internationellt och nationellt saknas det studier som ur ett identitetsperspektiv samtidigt 

beaktar både biologiskt och etniskt ursprung hos dem som adopterats över etniska gränser. 

(Irhammar 1997; 33).

    Samtidigt som det finns studier som visar att de internationellt adopterade har en god psykisk 

hälsa och anpassat sig väl i det svenska samhället, finns det även vissa studier som tyder på det 

motsatta. Det har alltså på senare år även framkommit en annan bild av hur det går för de 

internationellt adopterade i Sverige, nämligen att var tjugonde gör självmordsförsök och att 

internationellt adopterade betydligt oftare vårdas för alkohol- och narkotikamissbruk än 

svenskfödda (http://www.adoptionsportalen.se/index.php?aid=772).

    Att tidigare forskning (som utgick från kvalitativa studier) inte fann några sådana tendenser 

kan bero på att man använt sig av olika mätmetoder. Det kan också ha att göra med att man 

tidigare mest undersökte barn och ungdomar medan man i dag främst studerar unga vuxna och 

yngre medelålders personer (http://www.adoptionsportalen.se/index.php?aid=772).

    Forskning visar att identifikationsprocessen ser olika ut för olika adopterade individer och i 

olika åldrar. I tonåren kommer det egna intresset steg för steg och individen tar ett eget ansvar för 

att ta ställning till sin bakgrund. 

    Flera undersökningar visar att adoptivföräldrarnas sätt att hantera barnets ursprung kan ha 

betydelse för dess egen upplevelse av etnisk tillhörighet (Irhammar 1997; 61). Flera forskare 

anser att en öppen kommunikation om adoptionsförhållandena är en grundförutsättning för en 

harmonisk identitetsutveckling hos den adopterade. Adoptivföräldrarnas attityd gentemot barnets 

biologiska föräldrar är således viktig.

    Det finns forskning som menar att för adopterade utgör upplevelsen av olikhet gentemot 

adoptivföräldrarna, medvetet eller omedvetet, en påminnelse om de biologiska föräldrarna. 
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    Och flera studier tyder på att adoptivbarn som har den kulturella bakgrund som tillhör en etnisk 

minoritet i ett samhälle, och om samhället har fördomar om etniska minoriteter kan detta påverka 

barnens inställning till sitt etniska ursprung (Irhammar 1997; 49).

Då man gör studier av internationellt adopterade kan man som forskare bedöma utseendet som 

den avgörande faktorn till sådant som exempelvis bemötande av exkludering eller särbehandling. 

Studier av adopterade och adoptivfamiljer gör att man kan undanröja alla former av religiösa, 

språkliga och kulturella skillnader gentemot majoritetsbefolkningen, för att därmed kunna 

undersöka exkluderande erfarenheter med direkt koppling till utseendemässig olikhet i det 

svenska samhället (http://www.tobiashubinette.se/forskningsprojekt.pdf). 

Den internationella bredd som adoptionsforskningen har leder till svårigheter vid jämförelser av 

resultat mellan olika undersökningar, eftersom både samhällsstruktur och adoptionspraxis skiljer 

sig åt mellan olika länder (Irhammar 1997; 33).

4. Definition av begrepp

I detta avsnitt tar jag upp de begrepp som är centrala i min uppsats, vilka är ”osynlig” respektive 

”synlig” adoption, internationell adoption, invandrare, identitet samt etnisk identitet.

4.1 Definition av ”osynlig” respektive ”synlig” adoption

Det finns två olika sorter av adoptioner; nämligen ”osynliga” respektive ”synliga”. Med 

”osynliga” adoptioner avses adoption av barn inom samma land eller etniska grupp som 

adoptivföräldrarna. Man brukar vanligtvis inte utifrån barnets utseende kunna avgöra om barnet 

är ett adopterat eller biologiskt barn till adoptivföräldrarna. 

    Med ”synliga” adoptioner menas att barnet har ett annat etniskt ursprung, vilket innebär att det 

oftast avviker utseendemässigt från adoptivföräldrarna (Irhammar 1997; 17).

4.2 Definition av internationell respektive nationell adoption

En internationell adoption innebär att adoptivföräldrarna bor – eller är medborgare – i ett annat 

land än barnets ursprungsland. Det adopterade barnet har annat etniskt ursprung än 

adoptivföräldrarna.
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    Vid en nationell adoption tar man emot ett barn inom samma land som adoptivföräldrarna bor 

i. (Lindblad 2004; 10).

4.3 Definition av invandrare

Rent allmänt kan det sägas att begreppet ”invandrare” inte är något entydigt definierat begrepp 

utan används såväl i dagligt tal som i offentliga sammanhang på en mängd olika sätt. Någon 

vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte och har egentligen aldrig funnits. 

Begreppet kan i stället definieras på en mängd olika sätt. För att i statistiska sammanhang räknas 

som ”invandrare” ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning i två 

kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller utländskt 

medborgarskap (http://www.migrationsverket.se/).

    Den definition av begreppet invandrare som jag kommer att ge i min uppsats är de personer 

som är utrikes födda eller de som är födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands. 

4.4 Generell definition av identitet

Identitetsbegreppet uppvisar många olika aspekter och kan analyseras på flera sätt inom 

sociologin. Eftersom begreppet är svårt att definiera och kan innefatta mycket har jag valt att 

först göra en allmän definition av begreppet, för att senare göra en socialpsykologisk definition 

av begreppet som jag avser som lämplig för min studie. 

En generell aspekt av identitet handlar om de uppfattningar människor har om vilka de själva är 

och vad som är viktigt och meningsfullt för dem (Giddens 2001; 43).

    I Nationalencyklopedin definieras begreppet identitet på så vis:

”1) likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, 

en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt). 

2) självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand av 

medvetenhet om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande (vitalitet), att det finns en skarp 

gräns till andra (demarkation), att själv bestämma över sina tankar och handlingar (aktivitet), 

att i grunden vara densamma trots de förändringar som inträffar under livet (kontinuitet) och 

att bara ha ett jag (integritet). I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna 

personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format 

personligheten.” (Nationalencyklopedin 1992; 342). 
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De många definitioner som gjorts av begreppet identitet ordnas längs en dimension som sträcker 

sig från det inre till det yttre. Vid den ena polen definieras identitet som en människas inre kärna 

och upplevelse av att vara densamma över tid och rum. Vid den andra polen fokuseras den 

kulturella och sociala kontexten. Någonstans i mitten finns föreställningar om identitet som något 

interaktivt mellan det psykologiska inre och den sociokulturella kontexten (Irhammar 1997; 19-

20). Och det är just i mitten på den här identitetsdimensionen som jag kommer att ta 

utgångspunkt från då jag använder mig av och definierar begreppet identitet 

4.5 Identitet – en social konstruktion

Identitet är som sagts ett mångfacetterat begrepp. Ibland används begreppet i samma bemärkelse 

som självuppfattning eller som en beskrivning av individen, ibland står begreppet för en mental 

struktur eller process (Irhammar 1997; 19). Eftersom jag främst vill undersöka fenomenet ur ett 

samhällsperspektiv kommer jag att göra en avgränsning och definiera begreppet som, enligt mig, 

lämpar sig för min studie och dess syfte.

Några socialpsykologer som har definierat begreppet identitet på ett sätt som jag tycker ger en 

adekvat tolkning av begreppet för min studie är George Herbert Mead och Charles Horton 

Cooley. De ser identitet som en social produkt och något som hela tiden skapas och är i 

förändring. Det är i samspelet med andra som vi skapar och omskapar vår identitet (Johansson, 

2002).  

    En annan socialpsykolog, Thomas Johansson, avser med begreppet identitet att människor har 

en förmåga att reflektera över sig själva och aktivt utforma olika livsprojekt (Johansson, 1999). 

Han anser vidare att identiteten är en ständigt pågående process. Naturligtvis kan identiteten 

bindas samman med positioner som till exempel vilket yrke man sysslar med eller hur mycket 

man tjänar, men idag är dessa positioner inte lika varaktiga som tidigare. Identiteten växlar 

ständigt beroende på bland annat den kontext som personen befinner sig i. 

    Precis som Mead och Cooley, menar socialpsykologen Johan Asplund att människan inte föds 

med ett redan existerande ego, eller en redan förutbestämd identitet, utan den skapas i samspel 

med andra människor (http://www.montessoriforbundet.a.se/elev/exjobb1doc).
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4.6 Definition av etnisk identitet 

Det används olika begrepp i olika länder som definierar identitet hos adopterade med ett annat 

etniskt ursprung än adoptivföräldrarna. Men i Sverige benämns detta fenomen för etnisk identitet.  

Etnisk identitet omfattar utseende, språk och etnisk grupptillhörighet och inkluderar även 

upplevelse av kulturell tillhörighet och intresse för ursprungskultur (Irhammar 1997; 47).

    En del forskare ser på etnisk identitet ur två perspektiv, nämligen etnisk självidentifikation och 

extern identifikation. Etnisk självidentifikation grundar sig på den etniska grupptillhörighet som 

personen tillskriver sig själv, medan en extern identifikation har att göra med hur en persons 

etniska tillhörighet uppfattas av andra människor. 

    För den externa identifikationen har etniska markörer betydelse. Yttre drag såsom hudfärg och 

hårfärg, liksom språk och vissa kulturella särdrag som kläder fungerar som universella etniska 

markörer. Språk och utseende anses vara de tydligaste etniska markörerna, där språket har den 

mest framträdande rollen. För att uppnå en positiv identitetsutveckling behövs en 

överensstämmelse mellan självidentifikation och extern identifikation (Irhammar 1997; 48).

Den etniska identiteten är föränderlig och beroende av personens upplevelser i samhället. I 

dagens samhällen när rasism kränker den etniska identiteten kan andra sociala 

identifieringsgrunder bli mer centrala och viktigare för personen (Irhammar 1997; 50). 

5. Teoretiska utgångspunkter 

För att tolka det empiriska materialet kommer jag att använda mig av några sociologiska teorier. 

Jag kommer dock att utgå från det socialpsykologiska perspektivet och ta till den symboliska 

interaktionismen som huvudteori. Den symboliska interaktionismen inbegriper George Herbert 

Mead och Charles Horton Cooley som är dess största förgrundsfigurer.

De andra teorierna är: Socialisationsprocessen, Identitetsutveckling, Etnicitet, Giddens teori om 

självidentitet, Beverly Skeggs begrepp - identifikation och dissimulering, C Wright.Mils´ tes om 

Den sociologiska visionen samt Identitetsprocessen. 

C Wright Mills´ tes om ”den sociologiska visionen” är inte direkt en teori, utan snarare en 

forskningsmetod, men jag har ändå valt att beskriva den under rubriken för ”Teoretiska 

utgångspunkter”, eftersom jag kommer att använda Mills resonemang som basis för att analysera 

adoption och koppla fenomenet med den sociala strukturen (samhället) och dess medlemmar och 
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möjligtvis adoptionens historia.

5.1 Den symboliska interaktionismen 

Den symboliska interaktionismen handlar om hur vår bild av oss själva (vårt medvetande och vår 

jaguppfattning) skapas och utvecklas i ett symboliskt samspel med andra människor. De ser 

människan som en symbolförmedlande varelse. 

    Genom att överföra andras reaktioner på oss själva bygger vi successivt vår egen självbild. När 

andras bild av oss själva förändras och förmedlas till oss, förändras också vår egen 

självuppfattning, vilket är en process som pågår under hela livet (Angelöw, Jonsson 2000; 19). 

Grunden för människans bild av vem hon är, läggs i det lilla barnets erfarenheter av sina närmaste 

och byggs sedan på under livet. Identiteten kan alltså inte skapas isolerat, utan en individ 

utvecklas genom ett samspel med andra. Enligt symbolisk interaktionism blir identiteten till i det 

samhälle vi lever i. 

5.1.1 George Herbert Mead – Jaget

Det som George Herbert Mead främst intresserar sig för är hur jagmedvetandet utvecklas. Han 

menar att självmedvetandet grundar sig på den enskilda människans förmåga att inta samma 

attityd gentemot sig själv som andra människor har gentemot denne. Vi övertar andras syn på oss 

och gör den till vår egen (Angelöw, Jonsson 2000; 21).

    Mead menar att genom språket, som han kallar för symbol, kan vi använda andras åsikter eller 

föreställning för att se oss själva som en företeelse eller ett objekt. Språket gör det möjligt för oss 

att bli medvetna om vår egen individualitet och att vi kan betrakta oss själva med andras ögon 

(Giddens 2001; 33). 

    Mead menar att Jaget uppstår i en social process som innebär interaktion mellan individer i 

gruppen och interaktion med sin omgivning. Han delar Jaget i två delar; ”me” och ”I”. 

Samspelet mellan ”I” och ”me” i form av rollövertagande är det mest grundläggande för 

människans identitetsskapande. 

De andras attityder och förväntningar som man antar och som påverkar ens eget beteende utgör 

”me”. Mead menar att människan får tillgång till sina upplevelser som ett objekt. Individen blir 

ett objekt för sig själv genom att införliva andras attityder. Genom att sätta sig in i andras 

uppfattningar och bli ett objekt för sig själv får individen tillgång till sitt jagmedvetande.
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Den andra delen av Jaget är ”I”, som är individens respons eller svar på andras attityder, åsikter 

och beteenden. När vi tagit till oss andras attityder har vi introducerat ”me” och vi reagerar på det 

som ett ”I” (http://www.montessoriforbundet.a.se/elev/exjobb1.doc).

5.1.2 Charles Horton Cooley – Spegeljaget 

Charles Horton Cooley har tillsammans med Jane Addams (kvinna ur den symboliska 

interaktionismen) infört termen ”sympathetic introspection”. Med detta menar han att man 

använder sin sympati (vilket idag skulle vara likställt med empati eller medkännande) för att sätta 

sig in i så många människors värld som är möjligt. Genom introspektioner, som alltså bygger på 

sympati, kan vi lättare sätta oss in i livet för andra människor som inte är helt främmande för oss. 

Cooley menar vidare att då vi sätter oss in i andra människors situation ser vi också deras 

uppfattning och bedömning av oss vilket formar och förändrar våra jag. Vi tittar på oss själva 

genom att titta på andra och ser då den bild de har av oss, liksom i en spegel, spegeljaget.

    Cooley talar även om något som han kallar för primärgrupp. Den är inte bara inledningen för 

utvecklingen av vårt jag, utan primärgrupperna fortsätter att socialisera och resocialisera oss. De 

karakteriseras av närhet, ansikte mot ansikte-kontakt och samarbete. De är primära i sådan 

mening att de ger oss en känsla av social tillhörighet. De allra viktigaste primärgrupperna för oss 

människor är, enligt Cooley, familjegruppen, kamratskapsgruppen och grannskapsgruppen (Trost 

& Levin 1996). 

5.2 Socialisation 

Kulturen handlar om de aspekter av samhället som är inlärda. Socialisation är en process som går 

ut på att barn eller andra nya medlemmar av samhället lär sig den livsstil som tillhör samhället. 

Barnet blir medvetet och skaffar sig kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur som 

barnet föddes i. Socialisationen fungerar som en livslång process där människans beteende 

formas kontinuerligt utifrån det sociala samspelet. Socialisationen möjliggör för människan att 

utveckla sina förmågor, lära sig saker och ting och anpassa sig efter omgivningen (Giddens 2001; 

42). 

    Socialisationen sker i två faser som omfattar ett antal socialisationsagenter, som är grupper 

eller sociala kontexter där det förekommer viktiga socialisationsprocesser. Den primära 

socialisationen äger rum under barndomen och är den mest intensiva perioden av kulturell 
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inlärning. Familjen är den betydelsefullaste socialisationsagenten under den här fasen. Mead 

menar att föräldrar eller de vuxna som tar hand om ett barn under uppväxten, att deras omdömen 

har en helt dominerande roll för hur barnet uppfattar sig självt. Den sekundära socialisationen 

sker efter den tidiga barndomen och framåt i livet. Och nu kommer man i kontakt med andra 

socialisationsagenter såsom skola, kamrater, organisationer och media och senare arbetsplatser. 

Det sociala samspelet i dessa kontexter hjälper personen att lära sig de normer, värderingar och 

uppfattningar som råder i den kultur som personen befinner sig i.  

    Vi människor påverkas av den kulturella miljön vi växer upp i, men vi är inte helt passiva 

varelser utan vi kan i en viss utsträckning själva påverka våra liv. Under socialisationen utvecklar 

vi alla en identitet och en förmåga till självständiga tankar och handlingar (Giddens 2001; 43). 

Enligt socialpsykologerna påverkas en människas självuppfattning av omgivningen. 

    En identitet är inget man skaffar sig en gång för alla vid en viss tidpunkt i livet, utan det är 

något som börjar vid födelsen och som fortsätter livet ut. Tonåren är emellertid en tid av speciellt 

intensivt identitetssökande. Identitetsformande sker i samband med individens sociala omgivning, 

men även utifrån de erfarenheter  - bilder av sig själv och sin förmåga, relationer till föräldrar och 

andra vuxna – en individ bär med sig från uppväxten.

5.3 Tonåren och identitetsutveckling

Tonåren utgör en övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet. Ett likartat begrepp som 

tonåren är adolescensen, som kommer från den psykoanalytiska traditionen, och används för att 

analysera hur tonåringens ”inre psykologiska värld” förändras och hur han eller hon successivt 

frigör sig från sina föräldrar och skapar en rätt så stabil identitet (Lalander & Johansson2007; 16). 

Tonårsperioden framhålls således ofta som en särskilt viktig tid för identitetsbildningen 

(Lindblad 2004; 87).

    Den tyskfödde psykologiprofessorn Erik Homburger Erikson har framställt en utvecklingsteori 

som bygger på samspel mellan individen och andra i hennes sociala miljö. Eriksson fokuserade 

under tonåren på identitetsutvecklingen. Han talade om identitets- och rollförvirring. Det 

handlar om att experimentera med olika roller för att till slut hitta fram till sin identitet. De 

utvecklingspsykologiska teorierna beskriver noga om vad mognad är och vad som är en ”bra 

utveckling”, men det saknas en kritisk och mer detaljerad diskussion av hur relationen mellan 

individ och samhälle ser ut (Lalander & Johansson2007; 18-19).
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    Även om dagens ungdomar söker efter gemenskap, intimitet och kollektiva upplevelser, värnar 

man samtidigt om sin individuella frihet att välja och skapa en egen position, identitet och känsla 

av autenticitet (Lalander & Johansson2007; 13).

5.4 Etnicitet

Etnicitet är ett rent socialt fenomen som produceras och reproduceras över tid. ”Etnicitet  

innefattar kulturell praxis och kulturella värderingar som skiljer en grupp människor från andra,  

ofta en omgivande majoritet” (Giddens 2001; 229). De individer som tillhör en etnisk grupp kan 

uppleva sig själva som kulturellt skilda från andra grupper i ett samhälle. De vanligaste 

kännetecknen som används för att skilja ut en viss etnisk grupp från andra är språk, historia, 

religion, klädsel och ursprung. Det är, som redan nämnts, genom socialisationen som unga 

människor internaliserar den livsstil, de normer och de åsikter som kännetecknar samhället de 

vistas i. Etniciteten är av stor betydelse för identiteten, för många människor. Etniciteten (i 

relation till identiteten) kopplar samman nuet och det förflutna och brukar upprätthållas med hjälp 

av kulturella traditioner, men etniciteten är för dens skull inte statisk och oföränderlig. Utan den 

är snarare flytande och kan anpassas efter ändrade förutsättningar (Giddens 2001; 229-230).

    Den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen förklarar begreppet etnicitet på det 

här viset: ”Etniciteten uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt 

genom människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar” (Eriksen 1993; 19).

5.5 Anthony Giddens – Självidentitet 

Det har skett förändringar gällande hur vi ser på och formar vår identitet. I de traditionella 

samhällena var det de fasta och nedärvda faktorerna som bestämde identitetsbildningen. Tidigare 

formades människors identitet till största delen av deras medlemskap i generella sociala grupper. 

Idag är identiteten mer mångfasetterad och inte lika stabil som innan. Människan har blivit socialt 

och geografiskt sett mer mobil. I dagens värld har vi möjligheter att forma oss själva och våra 

identiteter (Giddens 2001; 44). Den senmoderna människan måste konstruera en rätt så 

sammanhållen identitet i ett samhälle som allt mer präglas av kulturella, sociala och ekonomiska 

förändringar. Att leva i ett starkt föränderligt samhälle medför att det inte längre är möjligt att 

orientera sig genom att ta över föräldragenerationens kulturer, livsmönster och identiteter. Att 

vara ung idag innebär att man måste finna sin egen väg in i och plats i samhället. Individen får 
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ständigt på sig en massa nya krav, och självet utsätts för nya påfrestningar. 

    Den brittiske sociologen Anthony Giddens definierar självidentitet som individens reflexiva 

tolkning av självet mot bakgrund av dennes biografi. Giddens betraktar självet som ett reflexivt 

projekt som individen är ansvarig för och där individen ständigt jobbar med sin självbiografi. 

Självets reflexiva projekt består i att upprätthålla sammanhängande men ständigt reviderade 

biografiska berättelser, som filtreras genom olika abstrakta system (symboliska tecken och 

expertsystem). (Giddens 1999; 67). 

    Giddens menar att vi inte är det vi är, utan det som vi gör oss till. Just det här tvivlet, att 

ständigt revidera och granska sig själv i samband med inhämtningen av nya kunskaper om hur 

man kan eller bör leva sitt liv är central egenskap i det senmoderna tillståndet (Lalander & 

Johansson 2007; 15).

5.6 Disidentifikation och dissimulering

Beverly Skeggs, som är professor i sociologi i London, använder sig av två begrepp i sin bok ”Att  

bli respektabel” som jag kommer att använda mig av i analysen. De två begreppen är 

disidentifikation samt dissimulering.

Disidentifikation är motsatsen till identifikation, att disidentifiera sig med någon eller något är att 

säga ”sådan är inte jag”, ”till dem hör jag inte”. 

Att dissimulera handlar om att man mer eller mindre medvetet förnekar eller döljer något hos sig 

själv, det där något kan till exempel handla om ens klasstillhörighet, sjukdom, härkomst etc. 

(Skeggs 2000; 119).

5.7 Kulturell och historisk faktor i identitetsprocessen

Kulturer är skapade av människor. Om människor i ett samhälle anser att en viss beskrivning av 

deras kultur är klart falsk, kan denna inte förse dem med en stark etnisk identitet. Ifall en viss 

grupps version av sin kulturella historia allvarligt ifrågasätts av andra grupper kan det också vara 

problematiskt att hävda den identitet som antas av denna historiebeskrivning (Eriksen 1993; 95).

5.8 C Wright Mills - Den sociologiska visionen

Individen är en produkt av samhället och jag menar att individen därför inte bör studeras skild 

från sin sociala bakgrund och miljö. Det är därför viktigt att jag tar hänsyn till en vidare 
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samhällelig och kulturell kontext då jag ska undersöka adopterades uppfattning av hur deras 

identitet och tillhörighet påverkas av omgivningen och samhället de vistas i. Den amerikanske 

sociologen C Wright Mills framför att samhällsvetenskapernas uppgift är att studera historiska 

och biografiska problemställningar och att försöka finna de ”brännpunkter” där dessa möts i 

samhällsstrukturen.

 

Mills utmanade de dominerande riktningarna inom den modern amerikanska sociologin och 

skapade en egen vetenskapsideal. Han var kritisk mot de dominerande forskningstendenserna 

inom det amerikanska sociologietablissemanget. I sin bok ”Den sociologiska visionen” kritiserar 

han dels tendensen till abstrakta teoribyggen om samhällets grundfunktioner, dels vad han kallar 

den abstraherade empiricismen, dvs. hårddatasocioogin. Abstraherad empiricism innebär att delar 

av information, t.ex. i form av intervjusvar, abstraheras ur den konkreta verkligheten där de gavs 

och skiljs från de konkreta personerna (samt deras konkreta situation) som yttrade dem. 

Då man abstraherar empiriska data från den konkreta historiska och sociala verklighet som de 

ingår i, eller då man abstraherar bort historiska och sociala verkligheter ur teorierna leder man 

bort de konkreta, materiella och sociala processerna ur totalbilden (Hughes, Månsson 1988; 157-

158).

”Den sociologiska visionen gör det möjligt att förstå den historiska scenen i stort och dess  

innebörd för olika individers inre liv och yttre livshistoria.” (Mills 2002; 25). Mills påstår att den 

sociologiska visionen kan ge en förståelse av den totalitet inom vilken historia och biografi ingår. 

    Mills anser att den vetenskapliga uppgiften är att klargöra sambandet mellan människornas 

upplevda problem och den historiska processen, att väva samman det biografiska och det 

historiska, och det är alltså just det här som Mills kallar för den sociologiska visionen (Hughes, 

Månsson 1988; 157-158). Det är sålunda enligt Mills viktigt att biografi och historia sammanvävs 

för att man ska kunna förstå och tolka relationer mellan samhället och människor, och därmed för 

att en samhällsvetenskaplig studie skall kunna betraktas som fulländad (Mills 2002; 25). 

    Mills påstår att ingen samhällsvetenskap kan ställa sig utanför historien. ”Varje beskrivning av 

ett samhälle är en historiskt bestämd beskrivning” (Mills 2002; 143). Vidare menar Mills att 

problem ofta formuleras på individnivå utan att se till samhällets struktur och därmed förklarar 

han att det uppstår personliga bekymmer till följd av allmänna problem vi inte är medvetna om. 
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6. Metod  

I detta kapitel presenteras vetenskapsteoretiskt resonemang, beskrivning och motivering av 

metod, förförståelse, urval, tillvägagångssätt, etiska överväganden, tillförlitlighet, reflektioner 

samt bearbetning av det empiriska materialet.

6.1 Vetenskapsteoretiskt resonemang  

Inom positivismen söker man säker kunskap om en verklighet som existerar utanför oss själva. 

Enligt positivistiskt perspektiv menar man att det sociala livet kan förklaras på samma sätt som 

naturvetenskapliga fenomen. Positivismen har som mål att förutse och förklara hur fenomen beter 

sig och att sträva efter objektivitet. De strävar efter absolut kunskap/sanning, för mänskligt 

beteende. Enligt målsättningen kan man alltså generalisera utifrån våra observationer av sociala 

fenomen och formulera påståenden som är giltiga för beteendet hos populationen som helhet. De 

förklarar mänskligt beteende i termer av orsak och verkan (May 1997; 20). Enligt det 

positivistiska synsättet är förklaring viktigare än förståelse, medan det hermeneutiska synsättet 

menar att förståelse är viktigare än förklaring. 

”Positivismen bryr si inte särskilt mycket om människors inre, mentala föreställningar och 

tillstånd.” (May, 1997; 24)

    Eftersom syftet med min uppsats är att förstå och få en djupare insikt om hur vuxna 

internationellt adopterade uppfattar sina identiteter och hur de upplever sin livssituation, har jag 

valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska synsättet grundar sig i att man 

försöker tolka olika fenomen för att skapa förståelse om andra människor och vår egen 

livssituation. I människors språk och handling finns (olika) avsikter som man kan komma åt 

genom att tolka och förstå dem (Gilje & Grimen, 1992). 

    Enligt hermeneutiskt perspektiv finns det inga rena fakta eller sinnesintryck. Vi har med andra 

ord endast tillgång till tolkningar, det existerar ingen objektiv verklighet eller absolut sanning. 

6.2 Beskrivning och motivering av metod

Då jag vill skapa förståelse för hur de adopterade lever i det svenska samhället och inte erhålla 

några statistiska kvantitativa resultat eller söka efter den absoluta sanningen kommer jag att 

använda mig av en kvalitativ metod, intervjuer. Genom kvalitativ metod kan jag ta del av de 

adopterades subjektiva tolkning av verkligheten. Genom intervjuer har de adopterade möjlighet 
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att uttrycka sina upplevelser och tankar kring att vara adopterad. Jag visste att jag skulle få många 

olika och subjektiva skildringar och förklaringar, men jag var heller inte ute efter ett enda giltigt 

svar som skulle kunna förklara fenomenet i stort. Det induktiva arbetssättet vid kvalitativa 

intervjuer innebär att man snarare är ute efter att utveckla idéer och hypoteser än att försöka 

verifiera redan uppställda hypoteser (Kvalé 1997).

   Det finns tre olika typer av kvalitativa intervjuer; strukturerade, semistrukturerade intervjuer 

och ostrukturerade intervjuer (Kvalé 1997; 2001). Att använda strukturerade går ut på att jag som 

forskare ställer mycket avgränsade och tydliga frågor till respondenterna. Detta ansåg jag inte var 

till någon större hjälp då det var viktigt för mig att respondenterna skulle få uttrycka med egna 

ord vad som var viktigt för dem. Men jag ansåg mig ändå behöva behålla ett visst mått av 

kontroll över uppsatsens omfång och därför valde jag den semistrukturerade intervjun, som ger 

respondenten utrymme att tänka fritt men samtidigt också ge mig en chans att styra in 

diskussionen inom ett antal i förväg bestämda teman. En intervjuguide kan beskrivas som en 

sammanställning av vad intervjun ska handla om i syfte att skapa en översikt (Kvalé 1997). I min 

intervjuguide har jag använt mig av olika teman inom mitt forskningsområde, såsom: 

Boendemiljö, Adoptivföräldrarnas förhållningssätt, Tonåren, Skola, Fritidssysselsättning, Synen 

på vem man är/Självidentitet, Tankar om sitt biologiska ursprung, Sociala omgivningens 

bemötande, Erfarenheter av särbehandling samt Upplevelse av att se annorlunda ut. Därefter 

utformade jag ett litet antal öppna frågor kring varje tema. Istället för att strukturera alltför många 

frågor, ställde jag följdfrågor för att på så sätt kunna nå djupare in i varje tema. Jag inledde 

intervjun med en öppen fråga där respondenterna fritt fick berätta om sig själva och sina liv idag. 

Jag har använt mig av en bandspelare under intervjuerna för att underlätta för mig själv. En 

nackdel med att använda bandspelare kan dock vara att personen som skall intervjuas kan 

hämmas av vetskapen att det hon säger registreras, därför är det viktigt att man som intervjuare 

berättar för den intervjuade att bandet senare kommer att förstöras och att denne inte behöver 

oroa sig för att någon annan ska få tillgång till den. En annan nackdel med att använda 

bandspelare är att det är mycket tidskrävande. En fördel med bandinspelning är emellertid att de 

kan utgöra ett bra underlag för tolkningar, eftersom intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet 

och iaktta den intervjuades kroppsspråk under själva intervjun i stället för att hela tiden behöva 

föra anteckningar om vad som sägs, vilket är en distraherande faktor (May 2001). En nackdel 
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eller ett problem med kvalitativa intervjuer har att gör med huruvida slutsatsen går att 

generalisera, och generalisera även till andra situationer. När man ska göra en kvalitativ 

undersökning är det i princip alltid omöjligt att göra undersökningen på alla berörda individer 

(Kvalé 1997; 98). Den stora fördelen med kvalitativ intervju är deras öppenhet. Frånvaron av i 

förväg bestämda regler skapar rika möjligheter för intervjuaren att utveckla sin kunskap, insikt 

och intuition (Kvalé 1997).

6.3 Förförståelse

”En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst.” (Gilje & Grimen, 1992; 183).

Utan en viss förförståelse, tolkningsram, om det sociala fenomen eller ”problem” man ska 

undersöka är det inte möjligt att veta vad man ska se efter, vilken riktning man ska ha. 

Ofta kan ämnesvalet för uppsatsen spegla forskarens erfarenheter och vara någonting som sedan 

tidigare engagerat eller berört forskaren. Men det förhåller sig inte riktigt på det viset i mitt fall 

när jag valde att skriva min studie om vuxna internationellt adopterade. 

    Jag ville fördjupa mig inom ett ämne som verkade intressant och som framför allt var helt nytt 

för mig. Min förförståelse om adoption som företeelse och om adopterades livssituation var rätt 

så begränsad. Men det hela började trots allt med att jag utgick från mig själv, från min situation; 

som kvinnlig invandrare, och med detta som grund funderade jag vidare på hur invandrares 

identitetsprocess kan skilja sig från adopterades identitetsprocess. Det som växte fram i tankarna 

var sambandet mellan samhälle/social struktur och biografi, hur man skapar och formar sin 

identitet då omgivningen betraktar en som invandrare medan man själv uppfattar sig som svensk. 

Men jag ville som sagt skriva om någonting nytt, men som ändå inte var långt ifrån mina 

grundtankar. Jag funderade vidare och förmodade att adopterade mer än andra grupper av 

människor torde ”drabbas” av identitetsförvirring, inte minst om de är internationellt adopterade. 

Jag är själv inte adopterad, jag känner inga adopterade, har dock haft en ytlig kontakt med en 

adopterad, och jag har heller ingen kännedom om adoption som företeelse. 

Det enda jag var säker på var att de flesta adopterade någon gång måste ha funderat över sitt 

ursprung och sin identitet. Jag menar, det kan knappast vara enklare att ta sig igenom 

tonårsperioden då man är adopterad. Men mina generella uppfattningar om adopterade är att de 
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trivs väldigt bra i Sverige, och att de dessutom behandlas bättre än ”vanliga invandrare” av 

omgivningen. Jag tror att allmänheten kan behandla en ”synligt” adopterad som invandrare så 

länge det inte finns någon kännedom om adoptionen. Jag tror däremot att många människor 

ändrar sitt förhållningssätt och sin attityd gentemot den ”synligt” adopterade då det framkommer 

att denne är adopterad och dessutom har ett svenskt namn. Jag tror att den ”synligt” adopterade 

då betraktas mer som svensk av omgivningen och behandlas därmed med mindre 

avståndstagande. Människan har en tendens att ta avstånd från sådant som är främmande eller 

avvikande, för att istället hålla sig till sådant som känns igen. Jag menar att identitetsutvecklingen 

för adopterade kan vara mer bekymmersam för adopterade än för invandrare, men däremot tror 

jag att adopterade i högre grad betraktas som svenskar av omgivningen. Detta påverkar i sin tur 

självuppfattningen och identitetsutvecklingen; för en adopterad blir det lättare att införliva den 

svenska kulturen och skapa sig en svensk identitet. För en invandrare som däremot i högre grad 

betraktas just som invandrare, oavsett hur svensk man själv känner sig, kan detta leda till en stark 

ambivalens eller inkongruens mellan den man är utifrån andras ögon (objektiva självet) och den 

man vill vara eller upplever sig vara (subjektiva självet). Nu ska jag inte gå djupare med det här 

resonemanget, men jag menar att den personliga identitetsformningen och självuppfattningen 

hänger starkt ihop med hur andra ser på en och den sociala strukturen, det är i alla fall den 

förförståelse jag har.

6.4 Urval

Jag bestämde mig för att undersöka vuxna internationellt adopterade, kvinnor och män, från 20 år 

och uppåt. Först tänkte jag bara intervjua adopterade bosatta i Halmstad, men när jag så 

småningom fann det svårare än planerat att få tag på tillräckligt många adopterade i samband med 

att jag hade fått tag på en frivillig intervjuperson bosatt i Malmö bestämde jag mig för att inte 

Halmstad som bostadsort skulle vara ett villkor. Det hade trots allt ingen stor betydelse för min 

uppsats och dess ändamål.

    Då jag ska undersöka hur adopterade individer skapar sin identitet genom att låta dem själva 

berätta sina upplevelser och erfarenheter är det viktigt att de har passerat tonåren. Jag valde 

därför vuxna adopterade för att jag tror att det är lättare för dem att berätta om sin uppväxt ifall 

större självkännedom och självreflektion finns, vilket jag tror infinner sig med en viss mognad i 

ålder. De kan skildra och reflektera över tonårsperioden på ett helt annat sätt då de inte befinner 
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sig i själva tonårsprocessen. Att personen är ung tror jag även kan äventyra studiens tillförlitlighet 

eftersom att den adopterades syn på sin egen adoption inte är helt eller kanske inte alls bearbetad 

och att personen i fråga inte hunnit reflektera över hur den egna identitetsfasen upplevts.

    Jag har valt att intervjua ”synligt” adopterade eftersom jag tror att utseendet, att man avviker i 

utseendet, bidrar till att försvåra självidentiteten. Det har inte varit viktigt för uppsatsens syfte att 

plocka ut vissa särskilda ursprungsländer som de adopterade skulle komma från, utan det 

viktigaste var bara att de ”stack ut” utseendemässigt. 

    Jag har alltså inte valt att intervjua vuxna adopterade födda ett visst årtal, med biologiskt 

ursprung från ett visst land eller adopterade uppvuxna i en specifik kommun. Utifrån mitt syfte 

valde jag att intervjua internationellt adopterade som vuxit upp i det svenska samhället.

    Vid intervjutillfällena frågade jag respondenterna om de kände andra vuxna internationellt 

adopterade som de trodde kunde tänka sig att ställa upp, vilket de gjorde. Detta snöbollsurval 

tyckte jag var ett bra sätt att få fram ytterligare intervjupersoner.

6.5 Tillvägagångssätt 

Det första jag gjorde, efter val av ämne, var att flitigt läsa på om fenomenet. Jag fyllde mitt 

kunskapsfattiga fält om adoption med riklig kunskap, vilket var en förutsättning för att jag senare 

skulle kunna ge mig i kast med intervjuerna. Jag var medveten från första början om att min 

studie kunde vara svår att klargöra helt utifrån ett sociologiskt perspektiv. De flesta 

undersökningar som har gjorts kring adoption med liknande inriktning som min studie har utgått 

från ett psykologiskt perspektiv. Men för mig gällde det att tydligt lyfta fram samhällsaspekter 

och sociala faktorer för att på ett makroperspektiv undersöka fenomenet. Jag tänker 

kontextualisera fenomenet och förena individen med samhället och samtiden. 

    Jag lånade en hel del böcker och besökte några hemsidor till olika adoptionsorganisationer, 

som jag tänkte skulle kunna vägleda mig till mina intervjupersoner. Jag hittade en länk på 

Adoptionscentrums hemsida till organisationen i Halmstad, vilken jag kontaktade per telefon. Jag 

ringde upp en adoptionsansvarig från Adoptionscentrum i Halmstad och frågade om hon 

möjligtvis kunde tipsa mig om intervjupersoner, men hon kunde dessvärre inte hjälpa mig utan 

hänvisade mig istället till en annan hemsida, Adoptera.nu. På Adoptera.nu fanns ett forum där 

vem som helst hade möjlighet att gå in och skriva olika inlägg. Jag skickade in en annons i 

forumet där jag ansökte om vuxna internationellt adopterade som kunde tänka sig att ställa upp på 
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intervju. Jag berättade om undersökningens syfte och nämnde även deras rättighet till anonymitet. 

Det dröjde inte länge tills jag fick svar från en frivillig kvinnlig adopterad, men det var också det 

enda svar jag fick. Jag kontaktade henne först via mail och sedan per telefon. Eftersom hon bodde 

i Malmö och inte hade någon möjlighet att ta sig till Halmstad bestämde jag mig för att göra 

intervjun per telefon. Efter hennes godkännande spelade jag in samtalet på telefonen och hela 

intervjun tog cirka 40 minuter. 

    Fördelen med telefonintervju är att man sparar tid eftersom man slipper att personligen ta sig 

till ett ställe, där man ska träffa respondenten. Det är alltså en ganska billig metod. Man förlorar 

dock många av den personliga intervjuns fördelar. Intervjun blir mycket mera anonym på ett 

sådant sätt att man inte kan knyta den personliga kontakten som kan behövas, man ser inte 

respondenten i fråga och kan därför inte tolka den information som förmedlas via kroppsspråket 

osv. (Andersson 2005; 24).

Men innan jag överhuvudtaget började med någon intervju gjorde jag en skiss eller ett förslag på 

intervjuguiden som jag mailade till min handledare för att checka vad som skulle behöva 

tilläggas, modifieras, tas bort eller om den var godkänd. Jag gjorde några detaljändringar på 

intervjuguiden. Jag var därefter redo för att möta mina ”källor” och samla in information. Jag 

visste en internationellt adopterad som var beredd på att intervjuas, så jag intervjuade honom så 

fort jag hade utformat intervjuguiden.

    Men det visade sig att det var betydligt svårare än jag tidigare trott att få tag på de resterande 

intervjupersonerna. 

    Jag satte även upp ett antal annonser på Högskolans anslagstavlor i Halmstad (se bilaga 1), 

men jag fick dessvärre inte en enda respons. Två veckor efter att jag hade satt upp annonserna 

och inte en enda hade hört av sig blev jag alltmer desperat efter frivilliga intervjupersoner. 

    Jag hade sedan tidigare kommit i kontakt med en kvinnlig adopterad och i desperation att finna 

intervjupersoner kom jag att tänka på henne. Jag kontaktade henne och berättade om min studie, 

och tursamt nog kunde hon ställa upp på intervju med mig. Jag frågade henne om hon kände 

andra adopterade som jag skulle kunna vända mig till. Hon berättade om att hon umgicks med 

några personer som också var adopterade, men de var alla bortresta. 

    En god vän till mig tipsade mig om sin väninna som är adopterad och gav mig hennes nummer. 

Jag kontaktade henne men hon kunde tyvärr inte disponera någon tid för intervju då hon själv var 
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mitt uppe i ett skolprojekt. Däremot tipsade hon mig vidare till några andra adopterade som jag 

kontaktade och på det sättet fick jag tag på de resterande två intervjupersonerna.

Intervjuerna ägde rum på olika platser. Den allra första intervjun tog plats i Högskolan i 

Halmstad, i ett litet ostört rum. Jag spelade in de samtliga intervjuerna. Jag meddelade 

intervjupersonerna om att jag tänkte spela in samtalet och det var ingen som hade någon 

invändning mot det. Jag berättade även om deras anonymitet, om deras rätt att avbryta intervjun 

när helst de ville och att de uppgifter/den information som de skulle komma att ge mig inte 

kommer att användas för något annat syfte än för min forskning. 

    De andra intervjuerna tog plats i Stadsbiblioteket i Halmstad, i ett litet studierum. Det var 

viktigt att det var ostört och enskilt, inte bara för att det handlade om ett känsligt ämne, utan även 

för att jag spelade in samtalen. Varje intervju tog mellan 25 till 40 minuter att genomföra.

    Då samtliga intervjuer var slutförda och interpreterade på papper valde jag ett antal 

sociologiska och socialpsykologiska teorier för att kunna tolka och förklara materialet. 

Min undersökningsmetod har ett induktivt sätt vilket innebär att jag har närmat mig de 

intervjuades egna verklighet utan några tidigare kunskaper och utan klara hypoteser.

6.6 Etik

När man som forskare använder sig av människor som informationskällor som t.ex. vid intervjuer 

eller om man på annat sätt blandar in människor i forskningssyfte finns en rad forskningsetiska 

krav som man måste ta hänsyn till.

    Humanistisk- Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) har formulerat forskningsetiska 

principer som man bör reflektera över då man ska genomföra en studie:

Informationskravet:

Jag som forskare skall informera intervjupersonerna om undersökningens generella syfte samt ge 

en beskrivning av hur undersökningen i stora drag kommer att genomföras. Jag måste även 

informera intervjupersonerna (eller undersökningspersonerna) om deras uppgift i projektet och 

villkor som gäller för deras deltagande. Det är min skyldighet att upplysa intervjupersonerna om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill. Det 

måste tydligt framgå att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat 

syfte än för forskning.
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Samtyckeskravet:

Jag som forskare skall inhämta intervjupersonernas samtycke. De som medverkar i 

undersökningen (intervjun) skall ha rätt att själva bestämma om hur länge och på vilka villkor de 

ska delta. De ska alltså kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för 

dem. Med anonymisering innebär att alla möjligheter till identifikation undanröjs. 

Konfidentialitetskavet:

Kravet på konfidentialitet betyder att privata data som identifierar intervjupersonerna inte får 

redovisas. Det är viktigt att intervjupersonerna får upplysning om deras rätt till anonymitet och 

till skydd av identitetsröjning. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. 

Nyttjandekravet:

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål (http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf).

Jag har intervjuat vuxna och har därför inte behövt vårdnadshavares samtycke men jag har behövt 

de intervjuades medgivande till att de velat delta i intervjun och min uppsats. Genom att mina 

intervjupersoner godkände att bli intervjuade anser jag att samtycket var inhämtat. Vid 

genomförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna ytterligare information om syftet. Jag 

berättade om att intervjun skulle spelas in och att det var för att inspelningen skulle underlätta för 

mig då jag ska överföra samtalet på papper. Det var ingen av intervjupersonerna som hade några 

invändningar mot inspelningen. Självklart talade jag om för dem om deras rätt till anonymitet och 

att jag skulle avidentifiera dem. Inga (riktiga) namn eller något annat som skulle kunna avslöja 

personernas identitet skulle komma att användas i undersökningen. Jag upplyste dem om deras 

rättigheter till att avbryta intervjun när helst de önskade sig det. Jag informerade även om att de 

uppgifter som de utlämnade endast skulle komma att användas för forskningens syfte. 

Beträffande konfidentialiteten anser jag att jag har avidentifierat intervjupersonerna så mycket att 

de inte kan igenkännas i min studie. De citaten som jag har använt mig av i min uppsats har 

ändrats till skriftspråk för att undvika identifiering och för att inte kränka deltagarnas integritet. 

6.7 Tillförlitlighet 

Om man som intervjuare har skapat en trygg och empatisk relation till respondenterna är 
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sannolikheten större att intervjupersonerna är ärliga/uppriktiga i det dem säger, vilket är viktigt 

för att uppsatsen och resultatet ska betraktas som tillförlitlig. Jag försökte innan själva 

intervjuerna samtala lite med respondenterna om något neutralt ämne för att därigenom skapa den 

här tillitsfulla och trygga relationen. Handlar det om känsliga frågor, vilket det gör i mitt fall, kan 

det hända att intervjupersonen under intervjun håller inne med en del av den information man 

behöver eller att intervjupersonen gissar sig till vad som är ett önskvärt svar och lämnar det. 

Människor reagerar på olika sätt. Ett tema som någon uppfattar som är personligt kan andra tycka 

vara något ganska oförargligt (Andersson 2005; 70). Alla mina respondenter fick innan intervjun 

information om syftet med studien och att studien skulle beröra känsliga frågor, men de var alla 

lugna med det och ville gärna dela med sig av sina tankar och erfarenheter. När respondenterna 

släppte in mig i deras värld ville jag vara försiktig med att inte gå över gränsen och inkräkta i 

deras integritet. Jag menar att det är minst lika viktigt med att på ett respektfullt sätt hålla ett visst 

avstånd som att skapa en närhet till respondenterna då man intervjuar. Jag var noga med att finna 

en balansgång mellan motsatspolerna närhet kontra distans. Jag upplevde inte att 

intervjupersonerna medvetet gav mig en för min del ”önskvärd” information eller gav mig svar 

som endast var riktat till att tillfredsställa mig. Jag upplever det som att intervjupersonerna kände 

sig trygga i sin situation och att deras berättelser var pålitliga och trovärdiga.

  

För att tillförlitligheten ska vara så hög som möjlig är det viktigt att man inte på något sätt styr 

respondenterna i deras svar. Det har att göra med vilka frågor man ställer och hur man ställer 

frågorna. Jag använde mig av frågor som kunde ge mig förklaringar på fenomenet och jag ställde 

öppna frågor så att de själva fritt kunde berätta om sina erfarenheter. Man kan dessutom bestyrka 

tillförlitligheten genom att man spelar in intervjuerna och ordagrant skriver av, sedan tolkar den 

text man får fram genom att använda sig av olika sociologiska teorier, vilket jag gjorde. 

Samtalsinspelningarna skedde i ett tyst och ostört rum, inte bara för att intervjupersonerna skulle 

kunna koncentrera sig och känna sig avslappnade, utan även för att jag vid transkriberingen inte 

skulle ha svårigheter med att höra vad som sades av intervjupersonen eller göra några felaktiga 

tydningar. 

    Genom att min tolkning av det empiriska materialet dessutom har hög överensstämmelse med 

tidigare forskning samt litteratur gör att jag anser att tillförlitligheten i studien är hög.
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Man får inte glömma att människan inte är en konstant faktor utan en deltagare i en process, 

vilket gör att de svar som respondenterna ger mig eller en annan forskare inte alltid blir det 

samma varje gång. Därför behöver det inte alls vara säkert eller ens troligt att man får samma 

eller liknande resultat ifall undersökningen skulle utföras av andra individer. 

Någonting som skulle kunna minska tillförlitligheten skulle vara om jag i analysen inte relaterar 

intervjumaterialet till teorierna och litteratur på ett trovärdigt sätt. Jag anser att min metod som 

jag använt mig av är passande för min studie och dess syfte och att min studie i sin helhet är 

tillförlitlig. Studien ger en översikt på hur respondenterna upplever sin livssituation i det svenska 

samhället. Man kan så klart inte generalisera eller dra allmänna slutsatser om en viss grupp 

utifrån fem personer, men jag tror ändå att mitt urval sammantaget kan representera en verklighet 

som många internationellt adopterade mer eller mindre kan känna igen sig i. 

7. Presentation av resultat

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den empiri som jag anser belyser mitt ämne och 

klargör det fenomen som jag har valt. Detta gör jag genom att tematisera intervjumaterialet under 

olika rubriker för att läsaren ska kunna få en klar översikt över min empiri. Jag har citerat de 

stycken som jag finner mer intressanta och viktiga i sammanhanget, men för det mesta har jag 

sammanfattat intervjuresultaten med mina egna ord. Jag börjar med att kort att presentera 

intervjupersonerna var och en för sig.

7.1 Presentation av intervjupersoner 

Jag intervjuade sammanlagt fem individer och dessa bestod av två kvinnor och tre män. Jag har 

givit dem fingerade namn. Det alla respondenterna har gemensamt är att de är internationellt 

adopterade. 

Hanna, föddes år 1982 i Colombia. Kom till Sverige när hon var drygt ett år gammal. 

Patrik, föddes år 1974 i Chile. Kom till Sverige när han var två och ett halvt år gammal. 

Marie, föddes år 1984 i Sydkorea. Kom till Sverige när hon var tre månader gammal.

Rickard, föddes år 1957 i Brasilien. Anlände till Sverige när han var två månader gammal.

Jonas, föddes år 1980 i Brasilien. Kom till Sverige är han var tre år gammal.
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7.2 Adoptivföräldrarnas förhållningssätt och Adopterades tankar om sitt biologiska 

ursprung

De samtliga respondenterna berättar om att deras adoptivföräldrar - kommer hädanefter att 

använda begreppet föräldrar istället - är väldigt öppna och frimodiga med att informera de 

adopterade om de deras bakgrund och på att svara på frågor gällande deras ursprung.

    Det var ingen av respondenterna som hade ett stort behov av att få veta om sin historia i detalj, 

utan de visste i stora drag vad som hade skett innan adoptionen. Att deras föräldrar har varit så 

öppenhjärtiga har spelat en stor roll i de adopterades inställning gällande deras ursprung och 

historia. 

    De vanligaste frågorna som respondenterna hade grubblat över är hur de biologiska föräldrarna 

ser ut och varför de adopterats bort.

    Föräldrarnas förhållningssätt angående de adopterades ursprung och hur föräldrarna hanterar 

olika besvärliga situationer som de adopterade kan hamna i har stor betydelse på de adopterades 

självbild. 

    Marie uttalar sig så här om hennes föräldrars förhållningssätt till hennes ursprung:

”De har varit väldigt öppna, men jag har inte frågat så mycket. Men de är väldigt måna om att  

berätta…Jag visste det sedan liten att jag var adopterad, det är någonting jag har varit medveten 

om”. 

Hanna framhöll hur betydelsefullt det har varit för henne och hennes självbild att hennes föräldrar 

varit så öppna med att besvara på frågor om adoptionen och hennes bakgrund samt att de alltid 

har stöttat henne i olika situationer som Hanna känt sig osäker i. 

Så här uttryckte Hanna sig: 

”Mina föräldrar har alltid ställt upp för mig och de har lärt mig att tycka om mitt ursprung,  

istället för att skämmas över det. De har engagerat sig i Colombias kultur och historia…När jag 

var yngre så lånade dem en hel massa böcker och de visade mig vackra bilder på djur och natur  

från Colombia”.

Hur pass mycket respondenternas föräldrar har engagerat sig i deras ursprungskultur varierar. 

Men samtliga respondenter säger att engagemanget hos föräldrarna var som störst när de 

(respondenterna) var yngre. 
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Hanna fortsätter med att förklara:

”Den syn jag har på mig själv idag och mitt ursprung och hur jag tar itu med olika situationer 

tror jag helt klart har att göra med att mina föräldrar har varit som de varit, så öppna och så 

intresserade”.

Hanna berättade om att hennes föräldrar hade filmat evenemanget då de för allra första gången 

skulle hämta Hanna från Colombia hem till Sverige. Hon berättade att hon har fått behålla filmen 

och så här berättar hon om den:

”Jag har ju sett filmen många gånger, när jag var yngre. Men sista gången jag tittade på filmen,  

för typ två år sedan, lade jag märke till någonting som jag aldrig tänkt på innan. Det var att man 

så tydligt kunde se hur jag knyter an till min mor så fort. Jag springer fram till henne, vi får en 

sådan kontakt...direkt”.

    

Det visade sig att föräldrarna hos de samtliga respondenterna var måna om att inte hemlighålla 

eller på något sätt undangömma de adopterades biologiska ursprung. Även om det har 

förekommit en rätt stor variation bland föräldrarna i hur hög grad de adopterade upplever att 

deras föräldrar har assimilerat in dem i den svenska kulturen, så upplever ingen av 

respondenterna att deras föräldrar helt och hållet har försökt att försvenska dem.

Så här berättar Hanna:

”Det kände jag, att de gav mig frihet att gräva i mina biologiska rötter. De sa aldrig eller har 

aldrig visat att jag skulle vara som alla andra. De berättade för mig vad de kunde hjälpa mig 

med och så…De fanns där som stöd, alltid. Det kände jag”.

Jonas berättar om den betydelse som samspelet och den öppna kommunikationen mellan honom 

och hans föräldrar har haft för hans identitetsutveckling:

”Mina föräldrar har varit medvetna om att deras ställning till mitt ursprung skulle kunna 

påverka mig och hur jag ser mig själv. De har aldrig försökt hemlighålla någonting om mitt  

ursprung. Det här har ju gjort att jag har vetat vem jag är och att jag inte ser ut som alla andra 

svenskar och därför har det aldrig kommit som en chock eller slagit mig hårt när jag har blivit  

äldre”.
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7.3 Kunskap om de biologiska föräldrarna 

Samtliga respondenter har vuxit upp med väldigt liten eller ingen kunskap om sina biologiska 

föräldrar. Patrik menar att i och med att han inte vetat något om sina biologiska föräldrar har hans 

upplevelse varit att han inte har någon historia i Chile och därför har han inte gått och tänkt på sitt 

biologiska ursprung. Så här berättar han:

”Eftersom jag inte vet så mycket känner jag inte att jag har ett behov av att utforska heller. Det 

har inte någon större betydelse för mig…Men jag känner ju till kulturen”.

Rickard är den ende som har rest tillbaka till sitt ursprungsland. Han har varit i Brasilien totalt två 

gånger. Hans biologiska föräldrar är inte vid livet men han har en halvsyster i Brasilien som han 

träffade på båda gångerna han var i Brasilien. Rickard upplevde en stark tillhörighet i Brasilien, 

men samtidigt kände han sig försvenskad i den brasilianska kulturen. Men resan var betydelsefull 

för hans självbild och han upplevde att den gav honom en mera enhetlig identitet. Rickard 

beskriver att resan har satt sin prägel i hur han idag ser på sig själv:

”Det var en helt obeskrivlig känsla, att resa till dit. Det som var häftigt att människorna där inte  

betraktade mig som svensk, utan jag var en av dem, det tror jag också medförde att jag trivdes så 

bra där. Efter resorna har jag känt mig som en hel människa. Även om jag känner mig svensk så 

känner jag en viss samhörighet i Brasilien också”.

Så här berättar Rickard om hur det var att träffa sin halvsyster:

”Hon såg mig som sin bror, det sa hon och det kände jag ju också… Hon berättade lite om min 

far och hon visade mig kort på honom. Hon frågade mig hur jag trivdes i Sverige och vi talade 

om allt”.

7.4 Skola
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Lågstadiet och mellanstadiet var för många av respondenterna en tid av frågvisa klasskamrater. 

Det var inte ovanligt att respondenterna i skolan fick kommentarer om sin mörka hudfärg. 

Rickard berättade om en situation som fick honom att känna sig annorlunda, jämfört med de 

andra skolbarnen:

”Det var efter gympan och vi skulle byta om och så. Då var det några killar som viskade till  

varandra och det var ju någonting om mig. Sen frågade dem mig hur svart jag kunde bli om jag 

solade”.

    Även Marie och Hanna fick kommentarer om sina utseenden, så här uttrycker Hanna sig: 

”När jag var liten så var det en kille i min klass som frågade mig varför jag var så brun”. 

7.5 Tonåren

Nästan alla av respondenterna upplevde tonåren relativt lugn och beskrev tonårsuppväxten som 

trygg. Materialet har även visat att några under tonåren började fundera på sitt biologiska 

ursprung och sin etniska identifikation. Den egna självbilden ifrågasattes då mer och de jämförde 

sig själva med andra.

    Jonas beskrev sin tonårstid som väldigt förvirrande. Han ifrågasatte ofta sin identitet och kände 

ingen riktig tillhörighet vare sig bland svenskar eller bland icke-svenskar. Citatet nedan kommer 

från Jonas:

”Jag hörde liksom inte hemma någonstans, man var med olika gäng men man passade in riktigt  

in i någonstans”.

Jonas bodde och bor i ett svenskt område och han var nästan den enda mörka personen på mellan- 

och högstadiet. Jonas menar att detta ledde till att han hade svårt att hitta sig själv i de miljöerna. 

Han uttrycker sig på detta sätt:

”På gymnasiet var det ju lite mer blandat, det fanns fler som var mörka då. Det gör att man 

identifierar sig med dem och vill hänga med andra mörka. Det var som att man hade någonting 

gemensamt med de mörka, de visste ju vad det innebar med att vara mörk. Men jag känner att  

jag har en plats någonstans mittemellan”.

    Jonas tillägger att det inte behöver vara bekymmersamt med att inte ha någon tydlig 

samhörighetskänsla till en viss grupp: 

”Det känns jättebra med att vara mittemellan”.
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Marie beskriver tonåren som vilken typisk tonårsperiod som helst.

”Tonåren… den var normal. Det var en rätt lugn period för min del. Jag gjorde sådana saker 

som att gå ut på disko med kompisarna,, spelade gitarr, hade vanliga tonårskonflikter, inget som 

har att göra med att  jag är adopterad…ja. Jag var…och är nöjd med min situation”.

    Sedan tillade hon dock att hon i slutet av tonårsperioden mer än tidigare började tänka på sin 

historia, på framtiden samt vad hon ska göra. Även Patrik kom i kontakt med sådana tankar under 

tonåren. Så här beskriver Patrik sin tonår:

”När jag var15, 16 år funderade jag som mest på vem jag var och höll mig till svenska killar i  

min egen ålder för att hitta någon slags samhörighet och min plats. Du vet jag lyssnade och 

lyssnar fortfarande mest på reggae. På en klassfest så frågade mina svenska klasskompisar om vi  

skulle lyssna på Guns N roses eller Roxette, egentligen ville jag inte lyssna på något av det, men 

jag kände mig mer som dem om jag lyssnade på det som de gillade, så det blev Guns N Roses.  

Jag var rätt osäker på mig själv…”. 

7.6 Synen på vem man är/Självidentitet

Någonting som respondenterna hade gemensamt var att samtliga uppfattade sig själva som 

svenskar, men däremot fanns det lite olikheter i hur varaktig den känslan inföll sig i olika 

situationer.

”Jo, jag känner mig helt klart som svensk. Om jag inte hade kunnat se mig i spegeln hade jag 

nog trott att jag var blond och hade blåa ögon…”, förklarar Marie.

Alla respondenterna känner sig svenska i sina värderingar och identifierar sig starkt med det 

svenska. Men det framkommer även att den etniska identiteten kan vara delad. Även om 

identifieringen med att vara svensk är stark menar Rickard att det etniska ursprunget på olika sätt 

ändå finns med. För Rickard var det så att han kände sig mindre svensk och att det etniska 

ursprunget fanns med då han var i Brasilien, och det berodde till stor del på att han blev bemött 

som brasilian och att han därigenom kände en tillhörighet i Brasilien. 

    Hanna kan inte identifiera sig som invandrare och har därför svårt att se sig själv som 

invandrare. Så här uttrycker hon sig:

”Det är inte det att jag har någonting emot invandrare, inte alls, men jag ser mig inte alls som 
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invandrare, jag kom ju till Sverige väldigt tidigt och jag har ingen annan kultur med mig i  

bagaget, jag har ett svenskt namn…nä men det är så”. 

Hanna säger att hon gör en så stark identifikation med svenskar att hon ibland glömmer bort att 

hon ses som invandrare. Hanna nämner hur avgörande ens kompisar kan vara för hur man ser på 

sig själv:

”Jag vet att om mina kompisar hade behandlat mig annorlunda och betraktat mig som 

invandrare hade det påverkar sättet påt hur jag ser på mig själv”. 

Patrik känner sig också som svensk men då han umgås med andra från Chile känner han att han 

har något chilenskt inom sig. 

    Att vara adopterad frambringade i sig inga problem hos respondenterna och de förnekade inte 

sitt ursprung, men de stack heller inte ut hakan med det. Och en del kände sig lättade när de 

befann sig i mångkulturella miljöer, där de själva kunde försvinna lite grann.

    Rickard berättade om hur flytten från en mindre ort till ett större och mångkulturellt samhälle 

inte bara ledde till att han kom i kontakt med (fler) invandrare, utan medförde också att han på ett 

helt annat sätt kunde smälta in i mängden och inte behöva känna sig som en utstickare.

 ”Man var ju inte lika utmärkande längre, det var som en befrielse att känna att det fanns andra 

som såg ut som mig”. Detta säger Rickard.

Och Jonas känner sig mindre svensk då andra reagerar annorlunda när de ser honom för att han är 

mörk. Han känner sig mindre svensk då han vistas i en miljö där ingen annan än han själv är 

mörk. Han menar att man i sådana miljöer lättare inbillar sig att andra tittar på en just för att man 

är mörkare eller behandlar en annorlunda just på grund av det etniska utseendet. 

    Det framkom att det inte är utseendet i sig som är problematiskt, utan det faktum att utseendet 

skiljer respondenterna från andra och placerar dem i samma fack som invandrare, vilka inga av 

respondenterna själva identifierar sig med. Resultatet uppvisade att samtliga respondenter 

uppfattade att främlingsfientligheten i Sverige var rätt stor. Negativa attityder mot invandrare i 

Sverige gjorde några respondenter oroliga för att de själva skulle bli betraktade som invandrare. 

7.7 Identifikation med föräldrarna
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Då internationellt adopterade skiljer sig utseendemässigt från adoptivföräldrarna blir andra 

identifikationsfaktorer viktiga. Både Hanna och Daniel berättar hur de identifierar sig med 

föräldrarna genom föräldrarnas personliga egenskaper eller intressen. 

Hanna identifierar sig med fadern genom egenskaper som de båda besitter:

”Både jag och pappa är väldigt envisa. Jag kan känna att vi är lika när vi båda är 

tävlingsmänniskor.” 

Daniel identifierar sig med sin mor genom det gemensamma politiska intresset Han menar att han 

kan känna igen sig själv i modern då de båda har ett starkt intresse och engagemang inom det 

politiska.

”Jag är socialist, det har ju färgat av sig från min mor. Jag vill ha rättvisa och jämställdhet… 

När jag var yngre skrev min mamma mycket politiska artiklar och jag tänkte att jag också skulle  

skriva vad jag tyckte och tänkte om samhället…” 

7.8 Omgivningens bemötande 

Huruvida respondenterna upplevde att omgivningen bemötte dem varierade ganska mycket från 

individ till individ. De kände för det mesta att de blev bemötta som vilken svensk som helst, men 

det har dock förekommit vissa situationer som respondenterna upplevt att andra betraktat dem 

annorlunda. Hur omgivningen bemöter respondenterna är tydligt beroende på om de känner dem 

eller inte. Samtliga respondenter beskriver att de i mötet med sina vänner upplever sig själva som 

svenskar och jämlika vännerna. Däremot upplever de alla att de mer eller mindre blir bemötta 

som invandrare när de kommer ut i samhället. De flesta upplever att andra invandrare ser dem 

som invandrare men att deras vänner, även invandrarvänner, ser dem som svenskar. Så här 

berättar Marie:

”Jag och mina vänner hamnade i en diskussion om var vi var födda, och så frågade en av mina 

vänner, som jag ändå har känt i flera år, om inte jag också var född i Göteborg… då tittade jag 

bara på henne och sen sa jag –Men du vet ju att jag inte är född i Sverige… Hallå? Men det  

glömde hon, eller hon har ju alltid sett mig som svensk så hon tänkte inte på att jag var 

adopterad”. 

Hanna var den enda som hade upplevt att hon inte blev riktigt accepterad i släkten. När hon var 

vid sju årsåldern lekte hon med sin kusin och då var hennes morfar på besök, och efter att Hannas 
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mor hade ropat på Hanna frågade morfadern var Hanna var. Så här beskriver hon händelsen själv:

”Min pappa svarade att jag lekte med min kusin och då hade morfar sagt –Men det är ju inte 

hennes kusin, hon har ju kommit hit…”

Hanna berättar att hon blev lite ledsen då, men att hon idag vet bättre:

”Men han sa ju inte så för att såra mig eller så, utan han var ju som han var och det där är 

ingenting som jag går och tänker på nu liksom”.  

Jonas berättar att han från ungefär 14 till 17 årsåldern hamnade rätt mycket i bråk med andra 

killar i sin ålder. Men han var noga med att påpeka att det inte hade någonting med adoptionen att 

göra. Han har en uppfattning av att människor lättare förknippar bråk och slagsmål med 

invandrarkillar, än med svenska killar. När Jonas blev äldre ville han inte hålla på med sådant mer 

och i samband med det växte hans intresse för politiken, så här förklarar han:

”Det hände att vi slogs i kvartersområdet där jag bodde och ibland så såg grannarna när vi höll  

på. En gång så hörde jag hur två män som bodde grannar med oss pratade om det som hade hänt  

och då sade den ena att det var typiskt svartskallar. Han nämnde inte mitt namn men jag var ju 

den enda mörka…”.

Jonas upplevde att en del människor hade vissa negativa attityder gentemot honom, men i början 

brydde han sig inte så mycket om det utan tyckte mest att det var häftigt. Men han berättar att han 

senare inte alls kunde se sig själv som med en sådan ”bråkartyp” och ville göra någonting som 

inte förväntades av honom och som han hade ett stort intresse för. Förutom att han var intresserad 

av all sorts sport berättar han att han rätt tidigt blev intresserad av politik, men att det var vid det 

här skeendet som han började engagera sig politiskt på riktigt.

7.9 Erfarenheter av särbehandling eller diskriminering

Resultatet visade att Jonas var den ende som erfarit någon form av särbehandling. Jonas säger att 

han ibland får dras med samma sorts diskriminering som invandrare får göra, främst 

invandrarkillar. Så här berättar han vidare:

”Jag jobbade på ett äldreboende en kort period tidigare, och det var många som inte ville ha 

hjälp från mig, bara för att jag var mörk. Det var till och med en gubbe som rakt ut sade att han 
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inte tyckte om invandrare och han tyckte att det var för jävligt att dem tog jobb från svenskarna”.  

Jonas finner att det mörka utseendet kan vara problematiskt då han ska söka jobb eller ta sig in på 

olika nattklubbar eller pubar. 

”Det är ju hemskt beklagligt att man ska få behöva känna sig som en avvikare för att man har en 

mörkare hudfärg”. Detta säger Jonas.

Marie har själv inte känt att hon blivit särbehandlad eller diskriminerad, med hon berättar om hur 

hennes adopterade väninna (från Colombia) diskriminerades på grund av hennes utseende i en 

klädaffär i Halmstad. Så här berättar Marie:

”När hon gick in i butiken höll personalen ett extra öga på henne. Det var en av dem som hade 

gått fram till henne och visiterat henne. Hon sa själv att det berodde på att hon var mörk”.

7.10 Utseende, namn och språk som etniska markörer 

Att utseendet är en viktig markör för hur de adopterade uppfattas nämner samtliga respondenter, 

även om utseendet har haft olika mycket betydelse för dem. Språket är också avgörande hos alla 

respondenter för hur andra uppfattar dem. Språket är en viktig markör för vilken etnisk 

tillhörighet andra tillskriver dem. 

    Både Marie och Jonas berättar hur andra människor som inte känner dem så väl kan använda 

sig av enklare meningar och tydligare språk för att kommunicera med dem. Men att så fort de 

börjar prata ändrar folk sitt bemötningssätt. Några av respondenterna berättade att det svenska 

språket var viktigt för att kunna markera sin svenskhet.

Jag tolkade det som att det svenska språket hos respondenterna fungerade som en viktig etnisk 

markör i situationer, där de riskerade att inte bli uppfattade som svenska. 

    Samtliga respondenter har helsvenska namn och namnens betydelse för att de uppfattas som 

svenskar tror alla har stor betydelse.

7.11 Att vara i ett gäng med andra mörka människor

Det har visat sig i materialet att några vill och trivs med att vara i grupp där de andra är 

mörkhyade, där sticker man inte ut i mängden. Medan några andra istället inte vill ses eller 

umgås med andra med utseende som utmärker sig från majoriteten, för då upplevs de mer 

annorlunda både av sig själva och av andra. 
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    Jonas har märkt att han uppfattas på olika sätt av andra människor beroende på om han är 

ensam eller umgås med ett gäng mörka människor. Han beskriver detta på liknande sätt:

”En polare till mig, som också är adopterad, bjöd mig på en egyptisk fest som hans vän hade 

fixat. Så Det var nästan bara utländska personer på den där festen. Och när vi skulle ut därifrån 

var det jag och fyra andra mörka killar som gick ut ihop och jag kände direkt att andra tittade 

annorlunda på mig eller på oss…de flesta blir mer reserverade när de ser ett gäng invandrare,  

och särskilt om det bara är killar”.

Jonas menade även att han genom att umgås med mörka personer på så sätt hittade 

identifikationsobjekt och att han kände en viss grupptillhörighet med dem. 

Då Jonas umgås med andra mörkhyade och känner sig bekväm i det, vill Patrik helst inte 

beblanda sig med andra mörka i grupp då omgivningen i högre grad kommer att se honom som 

invandrare vilket gör att han känner sig mer annorlunda både av sig själva och av andra. Så här 

berättar Patrik:

”Nej, jag känner inte att jag platsar med ett helt gäng mörka killar. Jag har ju kontakt med några 

invandrare, men det är inte samma sak som att vara med ett helt gäng…Det blir på något sätt  

mera påtagligt att jag är mörk och därför inte svensk i andras ögon om jag umgås med några 

stycken på samma gång så ”.

Patrik förklarar att den inre känslan samverkar med hur andra kan bemöta honom då han umgås 

med ett gäng mörkhyade personer.

8. Analys och tolkning 

Jag har från det insamlade materialet tolkat särskilda relevanta avsnitt utifrån uppsatsens 

intention. Jag kommer i analysen att koppla samman den socialpsykologiska teorin och de 

sociologiska teorierna som jag anser kan tillämpas på det resultat som redogjorts av mitt 

empiriska material. Jag har tagit med några citat som analyserats och diskuterats med hjälp av 

valda teorier. Med hjälp av de utvalda teorierna tror jag mig kunna ge olika förklaringar och 

tolkningar för läsaren på min frågeställning. 

8.1 Socialisationsprocessen hos internationellt adopterade 
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De adopterade socialiseras in i det svenska samhället och internaliserar den svenska kulturen. 

De (internationellt) adopterade har förutom sitt biologiska ursprung även ett annat etniskt 

ursprung att relatera till sin identitet samt ett annat etniskt ursprung än adoptivföräldrarna. 

Genom uppfostran växer individen in i de etniska rötterna, och införlivar en etniskt präglad 

uppsättning normer, värderingar, könsroller m.m. (Lange & Westin 1981; 259).

    Den viktiga primärgruppen som adoptivbarnen kommer i kontakt med är 

adoptivfamiljen/adoptivföräldrarna som ger adoptivbarnen en känsla av social tillhörighet. Det är 

inom ramen för samspelet i familjens vardagsliv som det lilla barnet börjar skapa sig en bild av 

sig själv. Utifrån det här kan man förstå att adoptivföräldrarnas förhållningssätt gentemot den 

internationellt adopterade påverkar den adopterades bild av sig själv. 

Ett viktigt inslag i den primära socialisationen med betydelse för de adopterades identitet är deras 

namngivning. Namnet är en språklig kategori som länkar samman familjens medlemmar. Namnet 

markerar och konstruerar på så vis tydligt vilka de (de adopterade) är och vilken grupp de tillhör. 

(Lange & Westin 1981; 325).

        Senare med tiden sker utvecklingen av jaget via den sekundära socialisationen. Utöver 

familj får skola och kamraterna betydelse för den adopterades förmåga att finna sin identitet. 

Kamraterna och samspelet mellan dessa får därför allt större betydelse för identitetsutvecklingen. 

”Jag vet att om mina kompisar hade behandlat mig annorlunda och betraktat mig som 

invandrare hade det påverkar sättet påt hur jag ser på mig själv”. Det berättade Hanna.

Och den adopterades självbild och självuppfattning förändras nu beroende på vilka attityder och 

förhållningssätt som den adopterade möter, av andra. 

”…Det var till och med en gubbe som rakt ut sade att han inte tyckte om invandrare och han 

tyckte att det var för jävligt att dem tog jobb från svenskarna”. Berättade Jonas som tidigare hade 

särbehandlats på jobbet på grund av att han förknippades med invandrare.
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    Det har framkommit i resultatet att skolan och kamraterna har en betydelsefull funktion för 

identitetsskapandet och att de adopterades bild av sig själva formas i förhållande till det 

omgivande samhället. 

    Det sociala sammanhang som adoptivföräldrarna gör tillgängligt har stor betydelse för vilka ett 

adoptivbarnens erfarenheter blir, liksom vem han eller hon utvecklas till (detta gäller dock inte 

bara adopterade individer). Om det nu är så att människan i grunden är en och densamma oavsett 

härkomst och tid, då blir det den kultur (det samhället) barnet växer upp i som den gör till sin. 

Och just detta har framkommit bland de internationellt adopterade som jag intervjuat, att de flesta 

känner sig svenska inuti oavsett vad andra ser på deras utsida.

Så här förklarade Marie:

”Jo, jag känner mig helt klart som svensk. Om jag inte hade kunnat se mig i spegeln hade jag 

nog trott att jag var blond och hade blåa ögon”.

8.2 Den etniska identiteten utvecklas i samspelet med andra

Det kan vara problematiskt när internationellt adopterade känner sig som svenskar, men som på 

grund av deras exotiska utseenden ofta behandlas som icke-svenskar. Då uppstår en diskrepans 

eller konflikt mellan den etniska självidentifikationen och den externa identifikationen. 

    Att samspel och sammanhang påverkar de internationellt adopterades identitetsutveckling är 

tydligt i intervjumaterialet och även att andra faktorer, såsom kultur, personlighet och den 

samhälleliga kontext de lever i, är av betydelse för identitetsutvecklingen.

    Det är i samspel med andra människor som jaget skapas, menar Cooley, och förklarar att det är 

genom att man speglar sig i någon annan som man skapar en bild av sig själv.

    Hur omgivningen bemöter den adopterade är beroende på om de känner den adopterade eller 

inte. Samtliga adopterade beskriver att de i mötet med sina vänner upplever sig själva som 

svenskar. Däremot upplever de adopterade att de mer eller mindre blir bemötta som invandrare 

när de kommer ut i samhället.

”… de flesta blir mer reserverade när de ser ett gäng invandrare, och särskilt om det bara är  

killar”. Det berättade Jonas och menade att andra i högre grad ser på honom som invandrare då 

han umgås med ett gäng mörka individer.

De adopterade upplever att andra invandrare kan se dem som invandrare. George Herbert Mead 

menar att språket gör det möjligt för oss människor att bli medvetna om vår egen individualitet. 
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Materialet visar att språk, namn och utseende är markörer som har betydelse för hur de 

adopterade kommer att uppfattas. Genom att använda språket kan de adopterade markera sin 

etniska identitet, det svenska. Speciellt viktigt är det svenska språket då de ska interagera med 

andra som de inte känner. Samtliga adopterade upplever att beroende på hur de talar kommer de 

att dömas efter det. 

8.3 Sociala omgivningens bemötande och Jaget/Spegeljaget

George Herbert Mead menar att Jaget uppstår genom interaktion mellan individer i gruppen och 

interaktion med sin omgivning. Jag har fått belägg på att sättet som omgivningen och 

respondenternas föräldrar bemöter de adopterade inverkar på deras självbild. För de flesta av 

respondenterna skedde interaktionen med omgivningen på ett sätt som främjade deras etniska 

Jag.

    De adopterades ”me” spelar helt klart en avgörande roll på hur dem ser på sig själva. I Jonas´ 

fall, för att exemplifiera, var det så att han omedvetet införlivade sådana attribut som andra 

tillskrev honom för att de hade vissa vanföreställningar på hur mörka killar brukar bete sig. Jonas 

hamnade ofta i slagsmål och då grannarna fick beskåda ett sådant slagsmål betecknades han som 

en ”typisk svartskalle”. Jonas upplevde att en del hade vissa negativa attityder gentemot honom, 

men i början tyckte han mest att det var häftigt att bli uppfattad som ”tuffing”. Men senare kunde 

han inte alls identifiera sig med en sådan typ, vilket gav upphov till att han började engagera sig 

politiskt, som utgjorde själva responsen på andras attityder och åsikter vilket representerar Jonas´ 

”I”. Det är alltså det här samspelet mellan ”me” och ”I” som Mead menar är det mest 

grundläggande för människans identitetsskapande.

    Huruvida respondenterna känner sig svenska eller inte beror till stor del på hur andra ser på 

dem. Respondenterna tar andras perspektiv och urskiljer den bild som de andra har av dem och 

(omedvetet) införlivar den bilden och därigenom uppfattar de sig själva genom den.

    Jonas subjektiva själv stämde inte överens med hans objektiva själv. Han kände sig svensk men 

andra uppfattade honom som icke-svensk, och detta ställde till det för Jonas självbild. 

Jonas återgav även att han vissa gånger till och med kunde känna sig som invandrare, och detta 

på grund av att han speglade sig genom den bild som andra hade av honom. Den här processen 

som Charles Horton Cooley kallar för spegeljaget visar hur viktigt sambandet är mellan andra 

människor och individens subjektiva uppfattning av sig själv.
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8.4 Känsla av etnisk tillhörighet

Hur omgivningen uppfattar en person får en stor betydelse för hur individen uppfattar sig själv 

och den etniska identiteten. Om man som adopterad blir bemött utifrån sin etnicitet, sitt 

annorlundaskap, kan man få känslan av att inte höra hemma någonstans. Och detta speciellt om 

man som adopterad inte känner sig helt accepterad i sin egen familj. Om man inte känner sig 

accepterad i familjen blir det desto kämpigare att tillitsfullt gå ut och möta det omgivande 

samhället. Den adopterade individen måste omvandla sitt annorlunda ursprung och utseende och 

göra det till en del av sin identitet. Allra flesta adopterade går igenom perioder under uppväxten, 

då känslor om och tankar på den egentliga tillhörigheten kommer upp.

    Ifall det finns negativa attityder gentemot en etnisk grupp som individen tillhör, kommer detta 

att bli en speciell utmaning för den egna självuppfattningen. Det har inte framgått ur 

intervjumaterialet (det var heller ingenting som jag i första hand frågade om) att någon av 

respondenterna hade några negativa attityder eller negativa uppfattningar gentemot deras 

biologiska ursprung, ursprungsland, eller grupp, så att jag kan inte klargöra hur eller om deras 

ursprung på något sätt har påverkat deras självuppfattning. Jag instämmer med Eriksen om att 

den syn som omgivningen eller andra grupper i ett samhälle har på den adopterades 

ursprungsland eller kulturella historia påverkar i vilken grad den adopterade förser sig med den 

etniska identiteten. Någonting som däremot har framgått ur materialet är att de samtliga 

adopterade upplever att invandrare har en negativ klang och därför inte vill bli identifierade av 

andra och inte identifiera sig själva med att vara invandrare. 

    Jag upplever det som att det anses vara mindre fult att komma ifrån exempelvis Frankrike 

jämfört med något land från mellanöstern. Så beroende på ursprungsland eller en viss grupps 

kulturella historia kommer man att vilja eller inte vilja hävda den etniska identiteten, och detta 

menar jag gäller både de adopterade och invandrare.

    

8.5 Identitetsutvecklingen hos internationellt adopterade och hos invandrare 

Jag har använt mig av Anthonys Giddens teori för att han belyser hur begreppet identitet 

(självidentitet) och dess innebörd har ändrats genom tiden och vad begreppet implicerar idag.

    I västvärlden kan människorna, som Giddens menar, konstruera och rekonstruera sina 

identiteter. Det verkar som att adopterade generellt sett inte har det svårare med att skapa eller 
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”hitta” sig en identitet, men en del sociala faktorer har stor betydelse för adopterades 

identitetsutveckling. Jag har fått belägg på att boendemiljön, föräldrarnas förhållningssätt till 

deras ursprung samt att omgivningen (hur andra bemöter adopterade) i hög grad har inverkat och 

inverkar på de adopterades självbild och identitetsutvecklingen. 

    Forskning om identitetsprocesser och självuppfattningar bland andra och tredje generationens 

invandrare tenderar att bekräfta att människorna i fråga kan växla mellan olika etniska identiteter 

(som t.ex. svensk identitet och bosnisk identitet) alltefter situationen (Eriksen 1993; 171). De 

internationellt adopterade kan inte, på samma sätt som invandrare, relatera sig till två olika 

kulturer eller förena de två olika kulturerna till en sammanhängande identitet. Utan de saknar i 

stort sett hela sin historia och kulturella bakgrund, vilket kan leda till att de känner sig ännu mer 

vilsna då de hamnar i situationer som får dem att ifrågasätta sin identitet. 

    Och till skillnad från de internationellt adopterade kan invandrare spegla sig i sina föräldrars 

utseenden och identifiera sig genom detta. 

    Forskningen visar även att det ofta finns spänningar mellan andra och tredje generationens 

invandrare och deras föräldrar (Eriksen 1993; 171). Som det empiriska materialet uppvisat kan 

spänningar mellan de adopterade och deras föräldrar uppstå när det inte råder en öppen 

kommunikation mellan dessa två parterna; adoptivföräldrarna kanske borttränger eller 

hemlighåller adoptivbarnets historia och biologiska ursprung och den adopterade kan uppleva en 

konflikt mellan å ena sidan en önskan att söka sina rötter och å andra sidan sin lojalitet gentemot 

adoptivföräldrarna. 

    Dessutom har det framkommit ur forskningen att de gränser som förhindrar en fullständig 

assimilering kan vara både internt och externt konstruerade. En sådan extern aspekt som kan 

hindra fullständig assimilering är diskriminering (Eriksen 1993; 171). Det har framkommit ur 

intervjumaterialet att internationellt adopterade kan bli tagna som invandrare, på grund av deras 

(mörka) utseenden, och därmed erfara samma sorts diskriminering som invandrare får ta del av. 

Det framkom ur materialet att det inte är utseendet i sig som är problematiskt för de adopterade 

individerna, utan det faktum att utseendet skiljer dem från andra och placerar dem i samma fack 

som invandrare, vilka inga av de adopterade själva kunde identifiera sig med. 

Resultatet uppvisade att negativa attityder mot invandrare i Sverige gjorde några respondenter 

oroliga för att de själva skulle bli betraktade som invandrare. Hanna disidentifierade sig med 

invandrare. Så här berättade Hanna om sin självbild: 
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”Det är inte det att jag har någonting emot invandrare, inte alls, men jag ser mig inte alls som 

invandrare…” Det framkom även av resultatet att en del adopterade hade skapat en sådan stark 

svensk identitet att det kom att leda till att de dissimulerade sitt etniska ursprung.

Det finns ingen klar evidens för antagandet att det skulle vara problematiskt i sig självt att ”leva i 

två olika kulturer samtidigt”, men det är klart att det kan vara svårt att hantera sådana tvetydiga 

situationer i en omgivning där man förväntas ha en entydig och avgränsad identitet. Andra och 

tredje generationens invandrare blir därför avvikande, inte i först hand på grund av sin kultur utan 

därför att de misslyckas med att passa in i de dominerande kategorierna i samhällets sociala 

klassifikation. Trots att de sällan är helt assimilerade, identifierar sig invandrares barn (eller 

barnbarn) som regel starkare med majoriteten än vad deras föräldrar gjorde (Eriksen 1993; 171).

 

Giddens ser på självet som ett reflexivt projekt som individen är ansvarig för och där individen 

ständigt jobbar med sin självbiografi. Självets reflexiva projekt består i att upprätthålla 

sammanhängande biografiska berättelser. Men jag anser att det kan vara svårt för adopterade att 

upprätthålla sådana sammanhängande biografiska berättelser ifall de känner att de saknar en 

viktig del av deras tidiga personhistoria. För en lyckad identitetsutveckling bör den adopterade på 

olika sätt integrera det som ligger före adoptionen, med det som följer efter den.

En konklusion som man kan dra av materialet och litteraturstudien är att omgivningen och 

samspelet med andra människor är en väsentlig influerande faktor för självbilden och 

identitetsutvecklingen både för invandrare och adopterade. Precis som Mead och Cooleys 

påpekade så utvecklas identiteten i nära samspel med omgivningen alltifrån spädbarnstiden.  

8.6 Adoption utifrån den sociologiska visionen                       

”Människan är en social och historisk aktör som måste förklaras inom ramen för de historiska  

och sociala strukturer hon är underkastad” (Mills 2002; 151). Samtidigt som individerna i ett 

samhälle påverkar samhället eller den sociala strukturen, så påverkar samhället individerna. Och 

precis som Mills menar måste man öppna ögonen för detta samt ta hänsyn till 

problemställningens kontextualisering, dvs. undersöka fenomenet eller problemet genom att 

beakta det i ett visst samhälle, i en viss tid. 
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Det finns par eller mödrar runtom i världen som av olika skäl inte kan ta hand om ett nyfött barn 

utan måste lämna bort det. I fattigare länder som inte har tillgång till olika preventivmedel som i 

Sverige blir det ett naturligt alternativ att adoptera bort barn som inte kan tas om hand. I Sverige 

blir det allt vanligare att man väljer att adoptera då man inte kan få eget barn. Detta kan lätt 

kopplas till samhällsstruktur och historia på så vis att de som väljer att adoptera bort sina barn 

oftast kommer från samhällen/länder med dåliga socioekonomiska förhållanden, utan 

abortlagstiftning eller preventivmedel. Och i en del av de länder som adopterar bort sina barn kan 

det historiskt och kulturellt sett vara olämpligt att som ensamstående och ogift mor själv ta hand 

om sitt barn. Adoption hänger på så vis historiskt sett samman med ekonomi. Familjen med bas i 

föräldrar och barn har varit en central samlevnadsform sedan århundraden tillbaka. Den betyder 

dock olika saker för människor i olika tider och kulturer (Landerholm 2003; 35-36).

    De adopterade tas ut ur sin samhällsposition och kultur för att inordnas i en ny social och 

kulturell kontext. Då internationellt adopterade individer ofta kommer från länder som präglas av 

fattigdom, nöd och dåliga förhållanden för ensamförsörjare (Carlberg & Jareno 2007; 81), sker i 

och med detta en vertikal mobilitet uppåt för de adopterade, då de anländer till sin nya 

adoptivfamilj i Sverige. De svenska registerstudierna visar att föräldrar till internationellt 

adopterade tenderar att ha högre utbildning och i andra avseenden bättre socioekonomisk 

situation än en genomsnittlig svensk familj. Bland adoptivfamiljer har exempelvis 68 procent hög 

socioekonomisk status, vilket kan jämföras med 45 procent inom majoritetsbefolkningen. 

Förhållandena är liknande i andra länder (Carlberg & Jareno 2007; 17). De adopterade barnen 

övertar samma socioekonomiska status och klasstillhörighet som adoptivföräldrarna. Men 

huruvida de adopterade verkligen uppnår samma förväntade socioekonomiska nivå som 

jämförbara grupper inom befolkningen (trots överlag högre utbildade och mer välbärgade 

föräldrar) är en annan fråga. 

    I och med att adoptivbarnen växer upp och assimileras i den svenska adoptivfamiljen utvecklas 

deras fina svenska språk, eller kulturella kapital, och fungerar som ett medel för att motverka en 

eventuell stigmatisering, dvs. att förknippas med invandrare. Det har framkommit ur materialet 

att de adopterade upplever att invandrare har fått sig en negativ stämpel och de adopterade därför 

inte vill bli tagna som invandrare. Genom att tala en utomordentlig svenska kan de markera sin 

svenskhet. Språket är centralt i kommunikation med människor omkring oss och som sådant 
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betydelsefullt för gemenskapen mellan människor och för tillhörigheten till en kultur och 

samhälle. Vi använder språket för att förstå oss själva och andra och det bidrar till utvecklingen 

av vår identitet (Carlberg. & Jareno 2007; 81). Genom sättet att tala visar man vem man är, 

varifrån man kommer, var man hör hemma (Sernhede 2007; 107). 

    Lange & Westin menar att språket är den mest framträdande av alla etniska markörer. Det egna 

språket är en markör, som inte bara urskiljer invandrare, utan framför allt identifierar människor 

med den egna språkgruppen. Eftersom en individs eller en grupps status kan bero etnicitet och då 

språket fungerar som en tydlig markör för etniciteten, har olika språk olika ställningar eller status 

i samhället (Lange & Westin 1981; 326).

    Då människorna tidigare adopterade av ekonomiska skäl adopterar människor idag av 

emotionella skäl. Nu för tiden har adoption att göra med våra idéer om föräldraskap och om 

kärnfamiljen som mål och mening med livet. Det borde vara så att adoptionen idag fyller en 

viktig funktion för par som önskar sig men inte kan skaffa sig egna barn. Jag tänker mig att de 

som adopterar först och främst vill förverkliga drömmen om att ha eget barn och samtidigt att 

hjälpa ett barn från dåliga omständigheter. Jag menar att detta styr hur adoptivföräldrarna tar hand 

om och ser på adoptivbarnet, vilket i sin tur påverkar den adopterade individen och dennes syn på 

sig själv. 

    Men däremot tror jag att många av dem som adopterar förbiser barnets framtida 

identitetsutveckling. I det moderna och individualiserade Sverige finns möjligheter att skapa sig 

en identitet på helt andra grunder än tidigare, men den här friheten kan även leda till förvirring. 

Och även om man kan konstruera sig sin egen identitet så är det dock inom en viss ram, bland 

annat på grund av olika abstrakta system. Detta påverkar alltså människors 

identitetsuppfattningar. Den rådande samhällsstrukturen begränsar därför människors möjligheter 

att utforma sin tillvaro enligt egna idéer.

I det mångkulturella samhället vi lever i gör att man inte längre behöver sticka ut i mängden ifall 

man har en annan etnisk bakgrund. Detta menar jag kan ha en stor betydelse för 

identitetsutvecklingen och tillhörighetskänslan hos internationellt adopterade. 

    Med utgångspunkt från Mills sociologiska vision hänvisar jag därför inte de adopterades 

upplevelser av exempelvis oro och förvirring till några psykologiska eller personliga egenheter, 

utan jag kopplar samman dessa upplevelser till samhället. Även om de adopterade, som det 
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visade sig, inte själva känner några bekymmer inför sin livssituation är det så att andra människor 

runtomkring ifrågasätter och särbehandlar de adopterade och därmed påverkar deras 

självuppfattning och självidentifikation. 

”Jag vet att om mina kompisar hade behandlat mig annorlunda och betraktat mig som 

invandrare hade det påverkar sättet hur jag ser på mig själv”, berättade Hanna.

    Mills säger att först när vi vunnit insikt om hur sociala strukturer och strukturella förändringar 

påverkar begränsade skeenden och erfarenheter kan vi förstå orsakerna bakom individuella 

beteenden och emotioner. 

9. Sammanfattande reflektioner                                

En slutsats som jag kan dra av det empiri jag insamlat är att samspelet med omgivningen och den 

sociala strukturen påverkar den uppfattning man har av sig själv och av andra. Någonting som jag 

har tänkt på under arbetets gång är att man lätt kategoriserar internationellt adopterade med en 

homogen grupp och att det därmed finns en tendens att förbise att de faktiskt har olika bakgrund 

och historia före själva adoptionen. 

    Jag fick ta del av många upplevelser hos de internationella adopterade av hur det är att leva i 

Sverige och jag fann många likheter med min egen upplevelsevärld. Och det fanns vissa 

omständigheter som var särskilt utpräglade för internationellt adopterade. 

    Många adopterade kan uppleva en konflikt mellan å ena sidan en önskan att söka sina rötter 

och å andra sidan sin lojalitet gentemot adoptivföräldrarna. Att inte känna till sina egna rötter har 

olika betydelser för olika individer. Som invandrare kan man ha en annan kultur och tradition i 

bagaget och möjligheten att återvända till ursprungslandet finns alltid där (i de flesta fall), men 

det förhåller sig inte på detta vis för de internationellt adopterade. Det biologiska är som en kärna 

inom individen, men huruvida kärnan kommer att utvecklas eller/och påverka individen beror på 

miljön man växer upp i. 

    Jag kan utifrån mig själv, som invandrare, jämföra min situation med adopterades angående 

självuppfattning och huruvida man skapar sig en identitet. Min tonårstid var i vissa stunder 

förvirrande gällande identitetsutvecklingen. Jag kände mig som svensk men andra kunde bemöta 

mig annorlunda för att jag var invandrare. Oavsett hur svensk jag än kände mig skulle de andra 

betrakta mig som invandrare. Mitt objektiva själv påverkade då mitt subjektiva själv. 

Jag umgicks enbart med svenskar och identifierade mig med dem. Jag bodde i ett svenskt 
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område. Det var till och med så att jag kände mig obekväm att vistas bland invandrare, jag ville 

inte bli beblandad med dem eftersom att jag var rädd för att omgivningen skulle skapa sig en 

tydligare bild av mig som invandrare. Precis som Hanna disidentifierade jag mig med invandrare. 

I slutet av min tonårstid lärde jag känna en tjej från Tunisien och i samband med det förändrades 

min inställning till min ursprungskultur. Jag kände att vi satt lite i samma båt och en viss etnisk 

tillhörighet växte fram med detta. Jag rekonstruerade med tiden min identitet och tog till de båda 

kulturerna i min biografi. Även om jag uppfattar mig som svensk, har jag inte helt tappat känslan 

av tillhörighet till ursprungskulturen. 

Vi socialiseras in i ett samhälle och internaliserar den kultur som råder i samhället, därför 

kommer de internationellt adopterade att uppfatta sig själva i enlighet med kulturen och hur andra 

ser på dem.  Det har framkommit ur materialet att de adopterade helt och hållet uppfattar sig som 

svenskar samt att de helst inte vill bli förknippade med invandrare. Det är inte så konstigt att de 

adopterade vill betona sin svenskhet på olika sätt i olika situationer då samhället till stor del 

präglas av rasdiskriminering och hierarkiska kategoriseringar av ”människotyper”. 

    Internationellt adopterade torde i större utsträckning känna sig förvirrande när det kommer till 

identitetsformningen och känsla av tillhörighet. Det är därför betydelsefullt att tillåta 

internationellt adopterade att utforska sina rötter, och att allmänheten och därigenom de 

adopterade har en positiv inställning till en kombinerad etnisk identitet. 

    Jag menar att så länge samhället stigmatiserar icke-svenska individer och särskiljer individer 

på grund av utseendet, kommer de internationellt adopterade att ha en viss negativ inställning till 

att bli tagen som invandrare och deras självuppfattning kommer mer eller mindre att influeras av 

den rådande samhällsattityden gällande annorlundaskapet. 

    Det är därför intressant att fundera vidare på om internationellt adopterade individer skulle ha 

haft samma uppfattningar och självbild ifall samhället endast skulle ha utpräglats av solidaritet, 

lojalitet, gemytlighet och totalt likställdhet mellan olika etniciteter.

I Sverige är adoptioner vanligt förekommande och har funnits under många år. Och eftersom allt 

fler barn adopteras är det viktigt att information och kunskap kring adoptioner växer. 

Adopterade individer har haft ett liv innan de kommit till adoptivfamiljen och detta kommer att 

följa den adopterade genom hela livet. Jag menar att det är betydelsefullt att medvetandegöra 
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adoptivfamiljer om detta och att det inte bara behövs forskning på området utan även information 

till allmänheten genom förmedling av olika debatter och diskussioner. 

    Sedan den 1 januari 2005 ska den som vill adoptera ett barn från utlandet ha genomgått 

föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för 

adoption. Föräldrautbildningen är en obligatorisk del av adoptionsprocessen, vilket jag anser är 

en väldigt viktig förutsättning för adoption. 

     Det har visat sig att en del forskning påvisat att adopterade individer i högre grad än hos den 

övriga befolkningen har anpassningssvårigheter och visar psykisk ohälsa. Men sedan finns 

studier av barn och ungdomar som inte har givit en lika entydig bild. Utifrån forskning som finns 

på området kan man alltså i det stora hela hitta två olika indikationer på hur det går för de 

internationellt adopterade barnen när de växer upp. Jag kan inte utifrån det resultat jag fått fram 

dra några allmänna slutsatser om huruvida respondenterna (intervjupersonerna) skulle ha haft en 

positiv eller en negativ uppväxt. Men det är inte helt otänkbart eller underligt att 

adoptionsaspekten skulle kunna påverka den adopterades psykiska hälsa. Det är givetvis väldigt 

individuellt och förhåller sig på helt olika sätt hos adopterade, så man ska vara försiktig med att 

dra alla adopterade över en kam och mena att samtliga alltid mår sämre och visar samma 

likartade besvär. Det är viktigt att se helheten, se till vad som hände i ursprungslandet innan 

barnet adopterades bort och se till ankomståldern för att på ett riktigt sätt kunna bedöma den 

adopterades tillstånd och hälsa.

    Någonting som har framkommit ur intervjumaterialet är betydelsen av föräldrarnas hantering 

av de adopterades funderingar kring adoptionen och ursprunget. Det är betydande att man som 

förälder eller anhörig till adoptivbarnet är öppen i sin kommunikation. Om adoptivföräldrarna 

bortser eller förnekar att barnet ser annorlunda ut och har ett annat ursprung kan det leda till en 

ohälsosam identitetsutveckling. I värsta fall om inte adoptivföräldrarna är öppna och 

accepterande kan det förstärka känslan av utanför- och annorlundaskap hos den adopterade.

     Någonting som alla internationellt adopterade individer har gemensamt är att de alla har med 

sig en bakgrund från ursprungslandet. I många av dessa fall finns ingen kunskap eller kännedom 

om vad individen varit med om innan det kommer till Sverige och därför vet man inte heller vilka 

kriser som kan uppstå längre fram. Jag menar att det därför måste ordnas stödinsatser för när 

krisen är ett faktum samt att vuxna som tänker adoptera måste förberedas på att kunna hantera 

eventuella svårigheter och kriser som senare kan uppstå. 
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Någonting som jag skulle kunnat gjort annorlunda är att jag även skulle kunnat intervjua någon 

adoptivförälder, för att del av förälderns perspektiv. Därigenom hade jag kunnat få svar direkt 

från föräldern på frågor om hur adoptivföräldrar hanterar olika besvärliga situationer som 

adoptivbarnen kan hamna i. Jag menar att jag på så sätt skulle kunna göra kopplingar på hur 

föräldrarna samverkar med adoptivbarnen och deras identitetsutveckling.

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och jag tror att vi är på väg mot en utveckling där 

mångfalden kommer att växa. Det skulle därför vara intressant att göra en liknande studie om 

internationellt adopterades identitetsutveckling i framtiden för att undersöka huruvida de 

utseendemässigt upplever att de sticker ut från mängden. På vilket sätt skulle ett multikulturellt 

samhälle influera på hur internationellt adopterade ser på sig själva, samt hur andra kommer att 

uppfatta dem?
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Bilagor

Bilaga 1

Är du adopterad??

Jag är student på Högskolan i Halmstad och ska skriva C-uppsats i Sociologi om hur adopterade 

upplever av att vara adopterade och hur de ser på sig själva. Jag behöver därför frivilliga 

intervjupersoner, från 20 år och uppåt.

Uppsatsen kommer bara att användas till att examineras som uppsats och aktiveras på högskolan. 

Är du som adopterad intresserad av att dela med dig av dina tankar och erfarenheter, kontakta 

mig snarast möjligt. 

Självklart gäller anonymitet (om inget annat önskas).
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Kontaktnr: 070-XXXXXXX
 

. 

          Intervjuguide

Allmän bakgrundsinformation

Vill du berätta lite om dig själv och ditt liv idag?

Födelseår?

Bostadsort?

Hur gammal var du när du för första gången kom till Sverige?

I vilket land föddes du?

Adoptivfamiljens sociala konstellation

Har du några syskon? Är de i så fall också adopterade eller är de biologiska barn till dina 

föräldrar?

Boendemiljö

Vars i Sverige växte du upp som barn?

På vilket sätt tror du uppväxtorten har påverkat din umgängeskrets?

54



Adoptivföräldrarnas förhållningssätt

Hur har dina föräldrar hanterat olika bevärliga situationer som du har ställts inför som är (direkt 

eller indirekt) kopplade till med adoptionen?

Hur ser dem på din umgängeskrets?

Hur förhåller dem sig ifall du har frågor om ditt ursprung?

Tonåren

Hur upplevde du tonåren?

Skola

Fanns det särskilda situationer i skolan som fick dig att börja tvivla på eller ifrågasätta din 

självuppfattning? I så fall vilka?

Hur såg skolan i mellan- och högstadiet och gymnasiet ut som du gick i? Hur var fördelningen 

mellan ”svenskar” och icke svenskar?

På vilket sätt påverkade ditt utseende dig i skola? (Om det gjorde det)

Fritidssysselsättning

Hade du några speciella fritidsintressen i tonåren?

Upplevde du någon gång att du i dessa miljöer behandlades annorlunda på grund av ditt 

utseende? I så fall, hur hanterade du sådana situationer?

På vilket sätt hade kamraterna i den här miljön något inflytande på hur du såg på dig själv i 

förhållande till dem?

Hade du i någon gång mellan 13-19 års ålder någon särskild idol eller förebild som betydde 

mycket för dig?

Synen på vem man är/Självidentitet

Upplever du dig själv som svensk eller inte? Och om inte, när känner du dig inte som svensk?

Tankar om sitt biologiska ursprung

Vilka tankar har dykt upp gällande ditt biologiska ursprung? 

Vad vet du om ditt ursprung?

Sociala omgivningens bemötande

Hur upplever du att omgivningen ser på dig?

Hur känns det att bli uppfattad som ”invandrare”?

Vilka attityder stöter man på som adopterad?
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Erfarenheter av särbehandling 

Har du erfarit någon särbehandling på grund av ditt utseende? 

Upplever du att du vid en del tillfällen utsätts eller har blivit utsatt för diskriminering eller 

liknande på grund av utseendet?

Upplevelse av att se annorlunda ut 

Kan du redogöra för en särskild händelse eller situation då du har upplevt att det etniska 

utseendet har varit problematiskt?

Roliga och tråkiga minnen (från barndomen eller senare)

Berätta om några roliga och värdefulla förgångna minnen som på något sätt kopplas med 

adoptionen?

Kan du berätta om några tråkiga minnen som har att göra med adoptionen?
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