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”Det fanns en gång två kvinnor som inte 

kände varandra. Den ena minns du inte den 

andra blev din mamma.  

Två olika liv skapade att forma ditt. Den ena 

tände din stjärna den andra blev din sol. 

Den första gav dej liv, den andra lärde dej 

leva. 

Den första gav dej ditt behov av kärlek, Den 

andra fanns när du behövde den. 

En gav dej nationalitet, den andra gav dej ditt 

namn. 

En sådde dina talanger, den andra lät dej 

utveckla dem. En gav dej dina känslor, den 

andra lugnade din rädsla. 

En såg ditt första leende den andra torkade 

dina tårar, En gav upp dej ett beslut av 

kärlek! 

Den andra bad om ett barn och leddes rakt till 

dej. Nu sitter du här med dina frågor: 

vem är jag? Är det Arv eller Miljö som format 

mej? Varken det ena eller det andra min 

älskling! 

Det är bara två olika sorters kärlek…” -  

Anna,36 
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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om adoptioner och hur adoptionen upplevs av den som går igenom 

det. Uppsatsen är grundad på kvalitativa metoder och är skriven utifrån de svaren som våra 

respondenter gav oss. Syftet med denna uppsats är att få reda på hur internationellt adopterade 

vuxna har upplevt deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället. Vi har 

använt oss av två teorier och två begrepp. De teorier som vi har använt oss av är etablerade 

och outsiders samt den sociologiska visionen. Två begrepp som har passat väldigt bra till vår 

analys del är rasifiering och den transrasiala identifikationen. Med hjälp av dessa teorier så 

kom vi fram till att anknytningsprocessen är olika beroende på vilken individ som genomgår 

den. Majoriteten av våra respondenter har upplevt det som en ansträngande process medan det 

finns en del av våra respondenter som inte har upplevt att processen har varit försvårande för 

deras tillvaro. Vi har lyssnat på våra respondenter och tagit deras önskemål till hjärtat och har 

gjort vårt bästa, för att få fram hur viktigt det är att diskutera barnens upplevelser med dem 

när de börjar bli tillräckligt gamla. Deras känslor, erfarenheter och upplevelser är riktiga och 

det ska ni få ta del av. 

Nyckelord: Internationella adoptioner, den transrasiala identifikationen, rasifiering, 

bakgrund, anknytningsprocess, familj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

I denna uppsats är det många personer som har ställt upp och bidragit med viktig information 

och möjlighet till att göra vår uppsats genomförbar.  

Vi vill här tacka alla de medverkande personer som har tagit sig tiden till att lätta på sina 

hjärtan och dela med sig av sina erfarenheter. Utan er hjälp hade vår studie inte gått att 

verkställa. Ett speciellt tack till Eva Schmitz som har varit en bra handledare som har ställt 

upp med bra vägledning och handledning. 
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1.0 Inledning 

 

”Att vara adopterad har för mig varit som att vara både svensk och invandrare 

samtidigt och att känna det som att man är två identiteter i en kropp och som att 

man bitvis ställs i ett ingenmansland. Jag brukar säga att jag känner mig som 

en kokosnöt: brun på utsidan och vit på insidan, mitt utländska yttre kontra 

mina svenska traditioner. Visst Sverige är mer mångkulturellt idag men det har 

inte alltid varit lätt att var adopterad inte under uppväxten.” – Johanna, 32 år. 

Vi har båda ett stort intresse för adoptioner då det är något vi tycker är intressant. Vi kan se 

adoptionsarbete som vårt framtida yrkesval. Vi ville komma närmare de adopterade och förstå 

hur de tänker och upplever sin omgivning. Det tog lite tid innan vi hittade vår inriktning och 

vad det var som vi egentligen ville undersöka, men med hjälp av vår handledare och våra 

klasskamrater så kom vi på rätt spår.  

Det vi har valt att undersöka är hur internationellt adopterade upplever anknytningsprocessen 

till det svenska samhället och deras nya familj. Valet av att undersöka detta ämne är för att vi 

har av erfarenhet träffat på adopterade som har känt att det har varit svårt att känna att man 

passar in i det svenska samhället när man t.ex. har en annan hudfärg. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i hur adopterade faktiskt upplever sin omgivning 

och deras familj. Vi vill ta reda på om våra respondenter upplever att de är som alla andra 

svenskar, eller om de ibland känner att de måste bevisa eller jobba hårdare för vissa saker i 

samhället. Med detta så menar vi att man vill bevisa för samhället att man är lika etablerad 

som miljön man lever i. Vi vill veta om våra respondenter känner att de behandlas annorlunda 

av deras omgivning för att de är adopterade. 

Förhoppningen är att kunna sprida vår uppsats vidare så att adoptivföräldrar kan ha 

kontinuerliga diskussioner med sina barn så att de inte känner sig utanför och malplacerade. 

Vi vill att adoptivföräldrar ska kunna hitta vår uppsats på internet och läsa om hur andra har 

upplevt uppväxten i ett annat land. Om adoptivföräldrar eller blivande adoptivföräldrar läser 

vår uppsats så ger det de en bättre förståelse när det gäller frågor som kan uppstå i deras barns 

liv.  
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1.2 Frågeställning/Problemformulering 

Som ung adopterad så kanske man känner att vissa frågor som man har inte är passande eller 

rättvisa att ta upp med sina adoptivföräldrar. Alla adopterade känner inte samma saker men 

det finns de som utåt visar att de mår jättebra, men ändå har något som fattas som de inte 

riktigt vet vad det är. Därför kan det vara bra att ha en öppen relation med sina 

adoptivföräldrar.  

Vår frågeställning lyder: Hur upplever internationellt adopterade anknytningsprocessen till 

det svenska samhället och sin nya familj? Vi vill förstå vad det är som gör att man anpassar 

sig bra till det svenska samhället och vad det är som gör att man anpassar sig mindre bra. 

Ordet anknytning innebär att man hittar samband eller relaterar sig till något.  

När vi skriver anknytningsprocessen så menar vi hur man anpassar sig och knyter sig an till 

sina nya förhållanden. Det är en process att få en förståelse för vad det är man går igenom, 

med detta så menar vi att det kan ta lite tid innan man lätt hittar sin väg och börjar knyta sig 

an till sin situation. I just vår studie så anser vi att anknytningsprocessen är när man först och 

främst blir adopterad till Sverige från ett annat land. En annan del av anknytningsprocessen är 

att skapa ett band med sin familj och till människorna man möter i olika skeenden. När vi 

skriver om anknytningsprocessen så anser vi att de viktiga elementen är att få ett starkt band 

med sin familj och acceptera sin omgivning samt det samhälle som man lever i. 

1.3 Disposition 

C-uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel ett så finner ni inledningen, syftet och 

problemformuleringen. Här presenterar vi vad uppsatsen kommer att handla om, vilket i detta 

fall är: hur upplever internationellt adopterade anknytningsprocessen till det svenska 

samhället och sin nya familj? 

I kapitel två tar vi upp bakgrundsfakta som omfattas av statistiska mätningar som visar hur 

adoption har sett ut genom åren, hur processen går till när man ska adoptera ett barn samt 

tidigare forskning. I metodkapitlet som är kapitel tre, tar vi upp vårt tillvägagångssätt, urval, 

reliabilitet, etiska övervägande och ett tv program som heter spårlöst samt en metoddiskussion 

där vi förklarar varför vi valde att utföra vår undersökning på just det här sättet. I kapitel fyra 

tar vi upp teorier samt två begrepp som vi har valt att använda oss av för att sedan kunna 

analysera det med hjälp av resultatet som vi har fått fram. I följande kapitel redovisar vi 

resultatet som är mest relevant för vår frågeställning. Det sjätte kapitlet omfattar analysen där 
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vi resonerar kring det vi har fått fram och i kapitel sju avslutar vi med en sammanfattning av 

vår undersökning.   

 

2.0 Bakgrund 

Här så kommer vi att ta upp lite bakgrund och fakta om adoptioner.  

2.1 1960-1990-talet 

Adoptioner började öka kraftigt under 1960-talet. De flesta av adoptivbarnen var från Sverige 

men under 1970 talet började internationella adoptioner att ta fart medan adoptioner av 

svenskfödda barn minskade successivt. De senare åren berodde på att det inte var många som 

valde att adoptera bort sina barn. 
1
I dag finns det ungefär 50000 internationellt adopterade i 

Sverige.  

Sociala missförhållanden mellan rika och fattiga, väpnad konflikt, otillräcklig demokrati, 

korruption, industrialisering är några av anledningarna som har lett till att barn adopteras bort.  

Det finns adopterade barn från 131 länder i Sverige. De flesta nyanlända internationella 

adoptivbarnen var på 1970 och 1980- talet, det var då många personer ansåg att adoptera var 

en god handling. Det vanligaste ursprungslandet på 1960 och 1970- talen var Sydkorea och 

därefter kom Indien. På 1980-talet adopterades det flest barn från Indien och på 1990-talet var 

Colombia det vanligaste ursprungslandet som barnen kom ifrån. Åldern på barnen är allt från 

0-17år. Den vanligaste åldern är när barnen är mellan 0-1 år gamla. 
2
  

 

2.2 2010-talet  

Under 2010-talet har antalet adoptioner minskat kraftigt. År 2010 skedde 655 internationella 

adoptioner i Sverige. Det är cirka 100 barn mindre än året innan. Statiska centralbyrån visar 

att från 2010 till 2011 så har antalet adopterade barn sjunkit med 117 barn. ( se bilaga 2) De 

vanligaste länderna som barnen adopteras ifrån är numera Kina, Sydkorea, Colombia samt 

Vietnam. Åren innan har det kommit betydligt mer flickor än pojkar dock blev det en ändring 

på det 2010 då könsfördelningen var 349 flickor respektive 437 pojkar. (se bilaga 3) När det 

gäller åldern så finns det ingen gräns som säger hur gammal man får vara för att bli adopterad, 

dock är de flesta barn. Hälften som adopterades 2010 var under fem år.   

                                                           
1
 Lotta Landerholm, 2003, s26-27 

 
2
 H-ttp://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01b/Adoptioner.pdf  20120327 
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2.3  Adoptionsprocessen 

Adoptera betyder ” att uppta som sitt eget”. Vilket innebär att barnet har samma juridiska och 

sociala rättigheter som ett biologiskt barn. 
3
För att man ska få adoptera så finns det vissa lagar 

som man måste tillämpa samt vissa krav som Adoptionsförmedlingen
4
 och kommunen ställer 

på en.  

Som grundregel för att man ska få adoptera så måste personen ha fyllt 25år, dock finns det 

undantag som säger att det räcker med att vara myndig. Lagen säger såhär:  

1 § Man eller kvinna, som fyllt tjugufem år, må med rättens tillstånd antaga 

adoptivbarn. Rätt att antaga adoptivbarn tillkommer även den som fyllt aderton 

men ej tjugufem år, om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes 

adoptivbarn eller om synnerliga skäl eljest föreligga. Lag (1974:236). 

Socialstyrelsen rekommenderar att man inte bör vara äldre än 42 år när man ansöker om 

adoption. Om barnen har fyllt 12 år så ska den vara medbestämmande angående adoptionen 

samt krävs det att föräldrarna ger sitt samtycke om barnen är under 18 år. 
5
 En adoption skall 

alltid vara för barnens bästa, barnen ska få möjligheter till ett hem där de kan växa upp 

bekymmerfritt. Det finns en adoptions myndighet som ansvarar för adoptioner från andra 

länder och den myndigheten heter ”MIA” myndigheter för internationella adoptionsfrågor. 

När man väl har bestämt sig för att adoptera så ska man själv ta initiativet till att kontakta 

socialnämnden i sin kommun och ansöka om en internationell adoption. Som följd av detta får 

man gå en utbildning som inkluderar vad man ska tänka på som adoptivförälder, parallellt 

som man går utbildningen så görs en familjeutredning av antigen en eller två 

familjerättsocialsekreterare. I slutändan fattar nämnden ett beslut med utredning som grund.
6
  

Ifall nämnden godkänner ansökan så går man vidare till en adoptionsförmedling som gör det 

möjligt för föräldrar/förälder att få ett barn, de hjälper dig genom hela processen till den 

tidpunkten då du får hem ditt barn. I början ska man betala en tredje del av avgiften för att 

man ska kunna adoptera. Avgiften delas upp i tre skeden där det första skedet betalas i början, 

andra i mitten av processen och tredje innan man får hem sitt barn.  

                                                           
3
 http://www.tryggabarn.nu/gravid/att-bli-gravid/adoption 

4
 Frank Lindblad, 2004. s.173 

5
 Frank Lindblad, 2004, s. 169–172 

6
 Frank Lindblad, 2004, s. 169 
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Man träffas med den adoptionsförmedling som man har bestämt sig för att samarbeta med för 

att diskutera möjligheterna man har kring adoptionen. När man har blivit utsedd till ett barn 

blir man kontaktad via telefon och får där mer information om hur man ska gå tillväga.  

Resan till barnen kan variera mycket beroende på vilka kontakter man har samt vilket land 

man ska adoptera sitt barn ifrån. Det kan innebära att man genast måste åka iväg eller så kan 

väntetiden bli flera månader. När man har fått sitt barn tar inte processen slut där, utan att det 

finns många länder som kräver att man har en återrapportering av hur barnen har det. Hur 

länge som man måste rapportera kan variera beroende på barnets ursprungsland.  
7
 

 

2.4  Tidigare forskning 

Mary Juusela är journalist och författare till boken ”Adoption banden som gör oss till en 

familj”. Hon frågade 60 familjer om de ville delta men hälften av dessa tackade nej, de kände 

att de inte riktigt själva vet vart de står med adoptivbarnet. Så hon fick 30 familjers 

godkännande men allt efterhand ångrade en familj sig och ville inte delta, därmed fick hon 29 

familjer sammanlagt 100 personer. Juuselas bok omfattar berättelser av mammor, pappor, 

syskon och adoptivbarn om hur de har funnit sina roller som föräldrar och barn. Hon tycker 

att det är viktigt att alla familjemedlemmar medverkar för att få en större förståelse för 

föräldrar, barnet och banden mellan dessa aktörer. Hon anser att alla familjemedlemmar ska 

föra sin talan eftersom att en individ inte kan tala för en hel familj. Att Juusela valde att göra 

den här undersökningen var för att hon ansåg att det inte fanns en bok som omfattar alla 

familjemedlemmar.  

De första adoptivbarnen i boken kom till Sverige på 1960-talet och den senaste kom på 2000-

talet. Med hjälp av respondenterna som har ställt upp på intervjuer så får man en förståelse för 

vad en öppen relation med föräldrarna medför, en slutsats som Juusela drar är att barn som 

har kunnat ha en öppenrelation med sina föräldrar har inga funderingar på att söka sina 

biologiska föräldrar och är inte grubblande medan barn som inte har kunnat ha en öppen 

relation med föräldrarna har en starkare vilja att veta mer om sitt ursprung och känner att 

något saknas. 
8
  Man får man en inblick i hur adoptivbarnen utseendemässigt har haft svårt att 

passa in. Att känna sig som svensk och bli behandlad som en invandrare på grund av ens 

utseende har tydligt varit en förvirrning hos adoptivbarnet. I den här aspekten finns det en viss 

                                                           
7
 Frank Lindblad, 2004, s. 169–172 

8
 Mary Juusela, 2010, s. 11 
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skillnad med barnen som kom på 1600 talet och de som har kommit de senaste tioårsperioder, 

de som kom på 1600 talet har haft synnerligen svårare att bli accepterad utseendemässigt 

samtidigt som barn som har kommit de senaste åren har haft en lättare anpassning, en orsak 

till detta kan vara att Sverige med tiden har blivit ett mångkulturellt land. Vidare presenteras 

berättelser om både glädje och sorg samt upplevelser som respondenterna har valt att dela 

med sig av. Som slutkommentar resonerar Juusela kring att adopterade och deras familjer inte 

borde räknas som en grupp i samhället utan snarare som vilken familj som helst.
9
  

 

3.0 Metod 

3.1 Urval 

Att skriva om adoptioner var ett självklart beslut för oss. Det var också självklart för oss att 

använda oss av en kvalitativ metod.
10

 Valet av kvalitativ metod var enkelt just för att man vill 

få en större inblick i respondentens erfarenheter och upplevelser. 

Vi visste att vi ville intervjua sex personer, och vi ville sträva mot att ha hälften tjejer och 

hälften killar för att få ett så rättvist perspektiv som möjligt. Att få tag på respondenter var det 

svåra. Vi letade runt och fick ett tips av en klasskamrat där hon rekommenderade att vi skulle 

gå med i en grupp på Facebook. VIA som gruppen heter är en förkortning för ”Vuxen 

Internationellt Adopterad”. I denna grupp så hittar man vuxna som har blivit adopterade när 

de var små. Vi skrev ett meddelande till alla som är med i gruppen och frågade om de skulle 

kunna tänka sig att delta i vår C-uppsats. Vi skrev att vi sökte sju personer helst av båda 

könen.  

Efter många om och men så fick vi tag på sju respondenter, fem kvinnor och två män. Detta 

urval kallas för ett bekvämlighetsurval
11

, och det innebär att man som forskare väljer de 

personer som finns tillgängliga. När man skickar meddelande till många olika personer och 

frågar om de vill delta i ens C-uppsats så är man medveten om att man kommer att få många 

nej. Det var därför väldigt viktigt för oss att förtydliga att vi brinner för detta och kan se oss 

själva arbeta på adoptionscentrum, då vi anser att alla barns välbefinnande är viktigt. 

När urvalet görs så ska man ta hänsyn till enheter eller vissa aspekter än individen, det kan 

vara berättelser, yttrande, situationer och så vidare. Med detta så menar vi att man ska titta 

                                                           
9
 Mary Juusela, 2010, s. 10-12 

10
 Alan Bryman, 2011.s.340 

11
 Alan Bryman, 2011, s. 194–195 
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bortom individen när man gör sitt urval och mer inrikta sig på en situation eller en period som 

sedan genererar i respondenter. Det är då som materialet blir mer omfattande poängterar 

Sjöberg och Wästerfors 2008. I vår uppsats så har vi utgått ifrån adoptioner vilket är en 

situation eller en upplevelse som alla våra respondenter har genomgått, utifrån detta så har vi 

lyckats hitta respondenter som alla har gått igenom samma process. När man har dessa 

enheter och vissa aspekter att utgå ifrån så kan man få ett större perspektiv på materialet som 

man senare kan analysera. Man får en inblick i vad som är viktigt och vilka begrepp som 

förekommer ofta, som man sedan bör ta hänsyn till. 
12

 Den stora enheten och aspekten i vår 

uppsats är att alla har genomgått en adoption, alla har fått knyta sig till en helt ny familj och 

alla har fått anpassa sig till det svenska samhället. 

- Urvalsdiskussion  

När det gäller vårt urval så kan inte våra respondenter tala för alla som är internationellt 

adopterade. Från början så ville vi ha sex respondenter men vi fick sju personer som vi anser 

som en stor fördel. Vi är medvetna om att vår studie kan tolkas som att våra respondenter talar 

för alla som är adopterade. Eftersom att våra respondenter har så olika bakgrunder och 

erfarenheter så blir det svårt att hitta ett samband mellan de och alla andra adopterade som 

inte deltog i vår studie. Det kan säkert finnas andra som är internationellt adopterade som har 

sina livsberättelser som kanske hade gynnat vår studie på ett annat sätt. Det hade i sin tur 

resulterat i ett annat empiriskt material för oss att arbeta med och hade kunnat tillföra en 

annan sorts giltighet än den vi har fått fram idag. Vi är dock väldigt nöjda med våra 

respondenter och deras vilja att dela med sig av sina erfarenheter. 

 

3.2 Förförståelse, Tv4 Spårlöst 

Vi hade ett intresse för att se om många internationellt adopterade hade viljan att träffa sina 

biologiska föräldrar. Vi har en förförståelse att många internationellt adopterade har det 

eftersom att vi har utgått ifrån ett program som heter Spårlöst. När det gäller vår förförståelse 

så är det här enbart en aspekt av vår empiri. 

Spårlöst är ett program som går på TV4 där adoptivbarn söker upp sina biologiska föräldrar. I 

programmet så får man se hur de går tillväga för att hjälpa adoptivbarn att finna ”sina rötter”. 

Man får se hur deltagarna känner sig och vad de vill få ut av mötet. Programmet medför att vi 

                                                           
12

 Katarina Sjöberg & David Wästerfors, 2008. s.174  
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får en hypotes om att alla adopterade barn är intresserade av att finna sina biologiska 

föräldrar, för att på något sätt få en större förståelse om sig själv och sin bakgrund. I vår 

intervjuguide så ställde vi frågan: 

 ”Om du fick chansen, skulle du ha velat träffa din biologiska familj? 

(Tilläggsfråga: Och om ja, vad skulle du vilja säga till dina biologiska 

föräldrar)”.  

 I analysdelen så kommer vi gå in djupare på detta och klargöra ifall det stämmer med det som 

vi anser att programmet förmedlar. 
13

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Att formulera rätt frågor är svårt då man vill försöka få med så mycket som möjligt i en fråga. 

Vi utgick från Brymans ”utformning av en intervjuguide”
14

 där han tar upp viktiga aspekter 

för att lyckas med en bra intervjuguide. 

Vi inspirerades av Mary Juuselas bok ”Adoption, banden som gör oss till familj 2010” och 

utifrån detta så har vi hämtat uppslag till våra intervjufrågor. Vi delade upp intervjufrågorna i 

tre kategorier och de kategorierna var: Bakgrundsfrågor, Vistelsen i Sverige samt Tankar och 

funderingar kring adoptioner. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där 

respondenter har haft en struktur att gå efter men möjligheten till att utveckla och besvara 

frågorna på ett individuellt sätt.
15

 Alan Bryman skriver in sin bok ”Samhällsvetenskapliga 

metoder” att det huvudsakliga med semistrukturerade intervjuer är att de är flexibla men det 

hänger också på hur respondenten uppfattar och förstår frågorna som ställs i vissa skeenden, 

vilket innebär att även om det finns en viss struktur så ger det också utrymme för 

respondenten att ta upp teman som de själva anser vara viktiga eller av intresse.
16

   

Eftersom att våra respondenter inte bor i närheten av oss så har intervjuerna fått ske via 

mailkontakt, vilket har varit både positivt och negativt. Intervjufrågorna skickades ut på mail 

till alla sju respondenter, där vi tydligt förklarade att de skulle ta sin tid på sig att tydligt 

besvara frågorna på ett uppriktigt sätt. I intervjuguiden så skrev vi att våra respondenter kunde 

ringa, sms:a eller maila oss om det var något som var otydligt med frågorna. Det har varit 

mycket mailkontakt inte för att frågorna var otydliga, men mest för att respondenterna ville 

dela med sig av mer upplevelser som de kände att de inte riktigt fick med i vissa frågor. Våra 

                                                           
13

 http://www.tv4play.se/hem_och_fritid/sparlost 2012-03-28 
14

 Alan Bryman, 2011, s. 419 
15

 Alan Bryman, 2011 s. 414–415 
16

 Alan Bryman, 2011 s. 414–416 

http://www.tv4play.se/hem_och_fritid/sparlost


10 
 

respondenters livserfarenheter betyder att det blev intervjuer som rör den personliga 

levnadshistorien.
17

 

Vissa av frågorna fick man ta på telefon så att de verkligen förstod tyngdpunkten i frågan, 

vilket var bra då det underlättade för många av våra respondenter. Vi ville sträva efter att vara 

så tydliga som möjligt när det gällde våra intervjufrågor. En annan aspekt var att vi ville 

skapa en tillit med våra sju respondenter. Våra respondenter skulle lita på oss och vi ville visa 

att vi gör detta arbetet för att framhäva hur viktiga de är för oss och hur viktigt detta ämne är. 

Vi påpekade att de inte behövde besvara på frågor som de kände var alldeles för personliga, 

men eftersom att de hade ett stort förtroende för oss så var detta aldrig ett problem. 

När allt vårt material var insamlat så var det dags att gå igenom det vi hade fått in. I början av 

vår insamlingsperiod så kunde man direkt lägga märke till vissa diskurser och mönster som vi 

direkt bestämde oss för att titta närmare på, för att sedan se om det var relevant och kunde 

presenteras i resultatdelen. Efter detta fick vi också ha i åtanke vilka teorier vi kunde använda 

oss av för att hjälpa oss att titta närmre på vissa mönster och liknelser, för att senare kunna 

analysera och lyfta fram våra fynd på ett konkret sätt som också stödjer våra resonemang. 

Slutligen så har vi i analysdelen använt oss av teoretiska begrepp och teman som vi har velat 

belysa, som har varit relevant för vår undersökning och som svar på vår frågeställning. 

3.4 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet betyder tillförlitlighet, hur pass trovärdigt materialet som man har fått 

fram är. Med andra ord om frågorna är knutna till måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Bryman tar ställning till tre olika faktorer när han redogör ifall materialet är 

reliabelt eller ej. Det första som Bryman nämner är stabilitet vilket går ut på att om man hade 

reproducerat samma undersökning under samma omständigheter, hade man då fått fram 

samma resultat eller kan det vara så att resultatet kan ha påverkats? Det kan vara så att 

resultatet kan ha påverkats för att undersökningen kan ha varit bunden till en kontext då den 

undersöktes första gången.
18

 Den andra faktorn som han tar upp är intern reliabilitet som 

betyder:  

”hur respondenternas poäng på någon av indikatorerna är relaterade till deras 

poäng på de andra indikatorerna”.
19

 

                                                           
17

 Alan Bryman, 2011 s. 206 
18

 Alan Bryman, 2011 s. 161 
19

 Alan Bryman, 2011 s. 162 
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Med detta menar han huruvida man hade kunnat mäta det respondenterna har sagt under en 

intervju på en skala. Det intressanta är då om slutresultaten hade blivit detsamma då, eller 

finns det en risk att det inte mäts med samma mått?
20

 Och det sista som Bryman tar upp är 

interbedömarreabilitet, vilket omfattar kategoriseringen av resultaten. Detta innebär att om 

man väljer att kategorisera svaren så kan det lätt bli så att man inte får med all information, 

vilket med andra ord innebär att en viktig aspekt av en kategorisering kan utelämnas 
21

 Under 

arbetets gång så har vi haft reliabilitet i åtanke när vi har skrivit vår resultatdel. Det som vi tar 

upp i vårt resultat samt analys är tillförlitlig material då vi har varit noga med att inte förändra 

svaren som vi har fått in av våra respondenter, vi ville förmedla det de hade sagt för att få ett 

trovärdigt material. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I Forskningshandboken ”För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” så 

skriver Martyn Denscombe, att om man ska göra en hållbarstudie så måste man som forskare 

överväga de etiska principerna. Dessa principer tog vi hänsyn till när vi formulerade vår 

intervjuguide samt när vi informerade våra respondenter om vad det var som vi ville 

undersöka.
22

 Denscombe menar vidare att man som forskare ska vara etiska vid insamling av 

data, analysprocessen och vid publiceringen av det man har kommit fram till. Man ska i 

synnerhet:  

 

 ”Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 Undvik att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet; 

 Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet.”23 

 

Detta har vi haft i åtanke genom arbetets gång.  Vi var noga med att informera respondenterna 

vilka vi var, vad vi ville undersöka och vad vi ville att de skulle ställa upp på. Vi upplyste 

även de om att de som deltog var anonyma, och att de inte var tvungna att besvara på frågor 

som de ansåg vara alldeles för närgångna eller personliga. Under genomförandet så har vi 

                                                           
20

 Alan Bryman, 2011 s. 161-162 
21

 Alan Bryman, 2011 s. 162-163 
22

Martyn Denscombe, 2009, s. 193-194 
23

 Martyn Denscombe,  2009, s. 193 
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värnat om det som vi har fått fram av våra respondenter för att skydda deras personliga 

integritet.  

3.6 Metod diskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning för att vårt syfte var och är 

att fånga upplevelser och erfarenheter. Fördelar med kvalitativa metoder är att man kan gå 

djupare in på problemet och titta närmare på och få förståelse för vad människor verkligen har 

upplevt och vad de känner. Innan hade vi vår vardagsförståelse om hur adopterade barn är. 

Med detta så menar vi att vi trodde att adopterade barn hade en längtan efter sin biologiska 

familj och att de kände att någonting saknades, men efter att ha fördjupat oss så har det gett 

oss en mer vetenskaplig förståelse för adoptioner. Det kan även finnas personliga aspekter 

som är viktiga att belysa i vår undersökning och som enklare kan fångas med en kvalitativ 

metod eftersom att man lättare kan uttrycka sig på detta sätt. Med kvalitativ metod så blir det 

lättare för respondenterna att visa känslor och uttryck utan att behöva säga vad de egentligen 

tycker och tänker vilket hade kunnat resultera i en mer levande resultatdel.  Vår 

djupgåendestudie var tidsbegränsad därför använde vi oss av ett representativt urval som 

belyste de aspekter vi ville beröra.
24

  

En fördel som vi har haft med vårt arbete är att vi har sluppit att åka till olika orter för att 

träffa våra respondenter vilket har resulterat i att vi har kunnat lägga ner mer tid på att skriva 

vårt arbete. En annan fördel har varit att alla våra respondenter har varit väldigt positiva till 

vårt arbete, vilket har medfört att de har delat med sig av erfarenheter och upplevelser som vi 

inte ens har bett om. Detta har de gjort för att ge oss ett större sammanhang och mer 

information att gå på för att skriva ett så bra arbete som möjligt. 

Nackdelen med denna metod är att den kan vara begränsad till ett få antal individer, vilket 

också kan leda till svårigheter med generaliserbarheten
25

 och validiteten
26

 i undersökningen, 

vilket innebär i stora drag att forskningsdata och metoderna är riktiga och reflekterar 

verkligheten.
27

 En annan nackdel med just vårt val av metod är att vi har haft mailkontakt 

med våra respondenter. Det har resulterat i att vi inte riktigt har kunnat ställa de följdfrågor 

som automatiskt kommer upp när man sitter ”face-to-face” med den som man intervjuar.  

                                                           
24

 Alan Bryman, 2011 s. 179 
25

 Alan Bryman, 2011 s. 168-169 
26

 Alan Bryman, 2011 s. 50-52 
27

 Martyn Denscombe, 2009, s. 425 
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Den största nackdelen har varit det här med att man får en helt annan bild och intryck av vad 

en respondent säger när man kan titta den i ögonen för att se glädjen, eller smärtan som 

uppenbarar sig när de svarar på en känslosam fråga. Det är viktigt att se personen som man 

intervjuar för att se på gester, känslor och uttryck. Även om man inte får svaret som man 

hoppas på eller ett svar överhuvudtaget så gör det jättemycket om man sitter bredvid sin 

respondent för att känna förtroende för varandra.  

Vi hade hoppats på att få tag på tre killar till vårt arbete, men vi fick bara tag på två så vi ser 

faktiskt det som en nackdel att vi inte fick tag på det som vi ville. 

Det finns alltid fördelar och nackdelar med de metoder som man väljer för att utföra en 

forskning. Mailkontakten har varit både en fördel och en nackdel för oss, för att vi har kunnat 

planera och lägga upp vårt uppsatsskrivande på ett annat sätt. Vi hade helst använt oss av 

kvalitativa intervjuer där man möter sin respondent mest för att se deras uttryck och deras 

känslor, förutom det så har denna metod funkat väldigt väl för oss. 

4.0 Teorier 
I det här kapitlet så tar vi upp de två teorier som vi har valt att använda oss av i vår analys. Vi 

har valt de som vi tycker passar bäst ihop med vad våra respondenter har uttryckt. Med dessa 

teorier så ska det bli lättare att förstå vad individerna känner och går igenom. Teorierna tar 

upp utanförskap och det historiska arvet. När det gäller hur omgivningen har behandlat våra 

respondenter så knyter vi det an till etablerade och outsiders, den transrasiala 

identifikationen samt begreppet rasifierade.  

4.1 C. Wright Mills – Den Sociologiska visionen, Teori: Historiska arvet 

 

”Den sociologiska visionen gör att vi kan få grepp om historia och biografi och 

relationerna mellan dem bägge i samhället”
28

 

C. Wright Mills bok den sociologiska visionen lyfter fram betydelsen av att förstå samhället 

genom gå tillbaka till det historiska arvet och till biologin för att förstå hur samhället och hur 

individerna i samhället utvecklades. Denna teori är användbar då Mills skriver om hur viktigt 

det är att man tittar på det historiska arvet och biologin som en enhet och inte som två 

aspekter. Han tar upp det historiska arvet hur mycket den betyder för individens utveckling 

                                                           
28
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och samhällets progress. Mills beskriver det historiska arvet som att man måste gå bortom det 

uppenbara och undersöka historia innan man kan förstå vårt nutida samhälle. Ett exempel 

detta kan vara våra respondenter. Man måste få en förståelse för deras bakgrund och vad de 

har gått igenom för att förstå varför de har blivit de individerna som de är idag.
29

  

”Samhällsvetenskapens uppgift är att studera historiska och biografiska 

problemställningar och att försöka finna de brännpunkter där dessa möts i 

samhällsstrukturen”
30

.  

Mills menar att om det är något i samhället som man vill titta närmare på och begripa, så ska 

man gå bak i historien för att förstå varför det har blivit som det har blivit och vad man göra 

för att förändra det genom att använda sig av historian och biografin. 

Enligt Mills så ska man inte se på historia, biografi och samhällsvetenskap som tre olika 

fenomen, utan man ska se på de som tre element som förtydligar varandra. För att förstå 

samhällsproblem så måste man gå bak i tiden för att se vad som har utlöst det, men för att titta 

på historian så måste man kunna jämföra det med dagens samhälle och individerna som lever 

i samhället. Detta tydliggör bara ännu mer att man behöver dessa tre element för att kunna 

förstå vad som sker runt omkring en. När vi har hypoteser om något så ska vi inte bara utgå 

från det utan vi ska använda oss av våra historiska redskap för att få en utvidgande syn. Denna 

teori kan tillämpas på individer då det är lika viktigt att förstå och känna en människa innan 

man kan döma den. Man måste få en inblick i individens bakgrund och historiska arv för att 

förstå individen som man har framför sig. Det är viktigt att ha en förståelse för att den 

historiska processen påverkar individers inre och yttre livshistoria.
31

 Därför är det essentiellt 

att gå tillbaka till historian och biografin för att lättare finna förståelse till problemet.  

 

4.2 Norbert Elias - Etablerade och Outsiders 

I boken Etablerade och Outsiders så beskriver Elias Norbert ett samhälle som påvisar en 

skarp intern skiljelinje bland de boende på ett bostadsområde som kallas för Winston Parva i 

England. 
32

 Winston Parva var en växande industri ort i England. 
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31
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32
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Elias lyfte upp att i bostadsområdet så fanns det tre olika zoner, där zon 1 är den zon som 

räknas som den attraktiva delen att bo i. Boendeformen präglas av kedjehus med garage, 

gatorna var väl tilltagna samt att hyran var betydligt högre. Där bodde människorna som var 

etablerade i samhället. I zon 2 fanns det radhus med mindre uteplatser och mindre vägar. Och 

i den sista zonen, zon 3 så tar Elias upp nyinflyttande människor som ännu inte har hunnit 

etablera sig i samhället, som han benämner för outsiders.
33

  När zon 1 talade om olika status 

som fanns i området var de noga med deras ordval för att framställa sig själva som det bättre 

området. Zonernas status erkändes öppet av zon 2 och lite mer motvilligt av zon 3. Zon 1 var 

ett medelklassområde och zon 2 och 3 var ett arbetsområde. 
34

 

De etablerade har under en lång tid bott tillsammans på en förenad plats, de har skapat sina 

sociala relationer, värderingar och oskrivna moraliska regler. Nyinflyttande betraktas som ett 

hot mot etablerade och tillför en sorts rädsla till vad de kan medföra. Detta medför att det 

förekommer skvaller. Zon 1 och 2 talar illa om zon 3, genom att skvallra och hitta på saker 

som kanske inte stämmer överens med verkligheten. De boendes normer och övertygelser 

ligger till grund för vilket skvaller som är acceptabelt i samhället. Smutskastningen lyfter 

fram den som skvallrar i en bättre favör i jämförelse med dem det skvallras om.  I 

ryktesspridningen så framkommer det att zon 3 inte är ett tillräckligt bra område att bo i. 

anledningen till att ryktesspridningen sker är för att invånarna i Zon 1 och 2 vill framstå som 

bättre än de andra, då de anser att de är ”etablerade”. Detta medför att zon 3 ger sig själva en 

dålig självkänsla genom att nedvärdera sig själva via ryktesspridningen som pågår. 
35

 De 

etablerade har en stark samhörighet och ger inte de nyinflyttande som i detta fall är outsiders, 

en chans att medverka i deras gemenskap. De etablerade är en dominerande grupp i 

bostadsområdet som uppfattar sig som bättre än de andra invånarna. Att de etablerade väljer 

att stöta bort de som är outsiders leder bara till större och ökade klyftor i samhällets klasser. 

 

4.3 Rasifierade och den transrasiala identifikationen 

 

Tobias Hübinettes som är forskare vid ett mångkulturellt centrum i Botkyrka och som är 

lärare vid Södertörns högskola i Huddinge har skrivit en artikel ”Att leva i den andres kropp: 

Om rasifierade erfarenheter och transrasiala identifikationer i utlandsadopterade 
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självbiografer 2006” där hans centrala begrepp är rasifierade och den transrasiala 

identifikationen.  Hübinette väljer att tolka begreppet såhär:  

”Den rasifierade kroppen, det vill säga den kropp som i vardagslivet i första 

hand markeras och läses utifrån sin mer eller mindre föreställt bristfälliga, 

defekta eller till och med abnorma och patologiska anatomiskt-visuella icke-

vithet, och som en representant för en ickevästerländskhet associerad med 

primitivitet, dekadens och underutveckling.” – s. 7 

Rasifierade betyder att man kategoriserar eller tror något om en person utifrån människans 

utseende. Hübinette är själv adopterad och har använt sig av andra adopterade i sin artikel, för 

att se om de någonsin har blivit kategoriserade på grund av deras utseende. Han kommer då 

fram till: 

”Utlandsadopterades komplexa mångfacetterade identifikationer visar också 

hur flytande gränser mellan ras och etnicitet, och kropp och kultur kan vara.” s. 

17 

När det gäller den transrasiala identifikationen studerar Hübinette vidare om hur de 

utlandsadopterade har svårt att identifiera sig, då de känner att de utseendemässigt inte passar 

in men inombords så känner de tvärtom. Hübinette menar också att det handlar om kulturellt 

och socialt inlärda beteenden och vanor, samtidigt som de uppenbarligen förstår att utseendet 

har betydelse. 

 

 

5.0 Resultat 
I det här kapitlet så kommer vi att presentera all resultat som vi har fått fram. Vi kommer att 

dela med oss av citat som är relevanta till vår frågeställning. Vi har delat upp resultatet i 

kategorier så att man lättare kan förstå sammanhanget. 

Det finns perioder som de adopterade har upplevt där de känner att de är utanför och har svårt 

att passa in. Även fast de har en svensk familj och svenska namn så är det en bit av de som 

känner att de inte tillhör någonstans.  Det är viktigt att poängtera att våra respondenter är olika 

och har sina egna erfarenheter och känslor. Det här kommer ni att få en inblick i längre ner. 
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5.1Bakgrund 

Våra respondenter var i olika åldrar, kom från olika länder och olika situationer när de blev 

bortlämnade av deras biologiska föräldrar. Vi har sju respondenter som vi har intervjuat och 

personerna har fått ett figurerat namn. Vi har två manliga respondenter och de resterande fem 

är kvinnliga. 

Anna kommer ursprungen från Indien. Hon kom till Sverige när hon var fem år gammal, 

innan bodde hon på ett barnhem. Föräldrarna adopterade Anna av den orsaken att de inte 

kunde få egna barn. Nu är Anna 36 är gammal och har en egen familj.  

Emma kommer ursprungen från Indien, hon kom till Sverige när hon var ett och ett halvt år 

gammal. Även hon har bott på ett barnhem innan hon blev adopterad. Hon är nu 19 år 

gammal. Anledningen till att de adopterade henne var att de såg henne på gatan, att hon var 

sjuk och därför bestämde föräldrarna att adoptera henne när de var på semester.  

Thomas kommer ursprungen från Indien. När han var sex månader gammal blev han 

adopterad. Innan adoptionen bodde även han på ett barnhem. Nu är Stefan 36 år gammal. 

Anledningen till adoptionen var för att föräldrarna ville ha en pojke.  

Nina är nu 27 år gammal och kommer ursprungen från Sri Lanka. Hon adopterades när hon 

var två och ett halvt år gammal. Hon bodde också på ett barnhem innan adoptionen.  

Vendela är nu 19 år gammal ursprungen kommer hon från Brasilien. Hon bodde på ett 

barnhem innan adoptionen. Hon var tio månader när hon adopterades. Numera reser Vendela 

mycket, Vendelas föräldrar trodde inte att de kunde få egna barn därför valde de att adoptera 

henne. När de väl adopterade henne så blev de med barn och födde deras biologiska son. 

Stefan kommer ursprungen från Chile och är idag 35 år gammal. Innan adoptionen så var han 

den enda av våra respondenter som bodde hos hans biologiska mor när adoptionen skedde. 

Han adopterades när han var arton månader. 

Johanna adopterades från Colombia när hon var fyra år gammal. Hon bodde i ett barnhem 

innan flytten till Sverige. Hon adopterades för att föräldrarna inte kunde få egna barn.  

5.2Uppväxten i Sverige 

Våra respondenter har alla växt upp i medelklassfamiljer där de har bott i samhällen där de 
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har varit ganska accepterade för de personer som de är. Majoriteten har gått på bra skolor, 

hållit på med olika sorters fritidsaktiviteter och haft vänner runt omkring sig. Däremot så 

finns det olika upplevelser av skolsituationen. 

”Men när det gäller skolan och så har det aldrig gått bra. Jag har haft 

kompisar som har varit väldigt taskiga och det hände många gånger i skolan att 

jag fick höra rasistiska ord”- Emma. 

Emmas skoltid har inte varit lika ljuv som de andras. Johanna som har haft en tuffare uppväxt 

än vad de andra respondenterna uttrycker följande: 

”För att försöka bli älskad av min adoptivmor så kämpade jag för att få bra 

betyg i skolan, eftersom att jag fick beröm när jag fick bra betyg” 

Johanna såg skolan som en tillflykt och presterade alltid så gott hon kunde när hon var i 

klassrummet eftersom att det oftast var där som hon fick bekräftelse. 

 

5.3 Anknytningsprocessen till sin familj och det svenska samhället  

När det gäller att ha en öppen relation med sina föräldrar om alla frågor som man har gällande 

sin biologiska familj och bakgrund, så har Anna och Johanna inte kunnat ha en öppen 

diskussion om detta. Av de resterande fem som har kunnat ha en öppen diskussion med sina 

föräldrar så är det Vendela och Tomas som inte har velat ta diskussionen, då det inte har 

funnits ett intresse av att veta mer om ens bakgrund. 

”Jag tycker att jag har haft en öppen relation med mina föräldrar, jag började 

faktiskt redan som fyra åring att fråga saker om min adoption” – Stefan.  

Stefan, Nina och Emma har haft öppna diskussioner med deras föräldrar och känner att de vet 

så mycket som de behöver veta om deras bakgrund.  

Av våra respondenter är det två som skiljer sig helt åt, Vendela och Johanna. Vendela är nu 

19 år gammal och adopterad från Brasilien och tycker att hon har haft en bra uppväxt och har 

inga speciella planer på att söka upp sina biologiska föräldrar.  

”Jag vill minnas min uppväxt som väldigt fin. Vi har bott på ett fint område, jag 

har haft väldigt många fina vänner och människor runt omkring mig. Vi har haft 

en öppen dialog hemma hos mig när det gäller min bakgrund.” 
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Johanna är nu 32 år gammal och är adopterad från Colombia. Hennes uppväxt skiljer sig 

drastiskt från de andra. Hon blev våldtagen av sin adoptivfar under hela hennes uppväxt, samt 

att hon blev psykiskt misshandlad av sin adoptivmor. Johanna har inte kunnat ha en öppen 

dialog med sina föräldrar. Hon säger att hon hade kunnat tänka sig att träffa sin biologiska 

mamma men känner att hon inte hade vetat hur hon skulle förklara för sin mamma hur hon 

blev så dåligt behandlad under hela sin tonårstid.  

”… Nej, kommunikationen var inget vidare, jag minns när jag ifrågasatte min 

adoptivmor om hon verkligen älskade mig. Då pressade hon fram tårar för att i 

nästa stund trycka en bok i my face med titeln ”Gatflickan” med orden att jag 

skulle vara glad över att jag adopterades, annars så hade jag fått gå på gatan 

som flickan i boken” 

Majoriteten av våra respondenter anser att tonåren (högstadiet och gymnasiet) var en av de 

tuffare perioderna när det gäller anknytningsprocessen till sig själv och till sin familj. 

Anledningen till att tonåren var en jobbigare tid för de flesta var helt enkelt för att de 

genomgick en transrasial identifikation som Hübinette beskriver det (”Att leva i den andres 

kropp: Om rasifierade erfarenheter och transrasiala identifikationer i utlandsadopterade 

självbiografer 2006”). 

”… I tonåren när hormonerna spökar och det är mycket som händer både på 

det mentala planet och fysiska planet så fanns det väldigt mycket tankar kring 

att jag var adopterad. Jag hade ingen att identifiera mig med direkt, sedan hur 

andra såg på mig spelade stor roll i många situationer då, jag inte kunde känna 

tillhörighet med varken svenskarna men inte heller invandrare. Jag var något 

mellanting. Jag har ju stött på samma fördomar och rasistiska påhopp som alla 

andra utlandsfödda kan få utstå, samtidigt som jag ibland har accepterats mer 

för att jag kan prata ren svenska och människor har märkt att jag inte är olik 

dem själva.” – Nina. 

Samtidigt som Nina känner att tonåren var en liten jobbigare period så tycker Vendela att 

tonåren har varit som den ska. Hon har aldrig upplevt det här utanförskapet och den förtvivlan 

som vissa av våra respondenter har upplevt. 
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”Jag har aldrig drabbats av någon identitetskris på grund av min adoption. 

Men jag personligen upplever inte att jag är svensk. Mitt pass är svenskt, mitt 

modersmål är svenska men jag känner inte att jag är 100 % svensk” 

Vendela menar att det hon har upplevt under hennes tonår kan vara en identitetskris men det 

har inte varit en transrasial identifikation. Övriga respondenter menar att de har upplevt att 

tonåren har varit en tuffare tid när det gäller adoptionen. Det är en period i deras liv då de 

väldigt gärna vill passa in och hitta sig själva i samhället. Det stora ”problemet” under tonåren 

för de flesta av våra respondenter var att man var tvungen att förklara för folk att man var 

adopterad och att det var därför man hade ett svenskt för och efternamn när man hade mörk 

hudfärg. Även fast man själv ansåg att man passade in, så det kunde räcka med att en person 

tyckte annorlunda och då tyckte man själv att man nog inte passade in så mycket som man 

trodde från början. 

” … ett typiskt scenario är när man sitter i ett väntrum och mitt namn ropas ut, 

då ser man att en del blir förvånade när man reser sig. Och då blir man 

plötsligt påmind om att man ser annorlunda ut” – Tomas 

Våra respondenter kallar sig själva för ”kokosnötter”, det gör dem för att de känner att de är 

svenskar men vet samtidigt om att de inte ser ut som svenskar. Där av en kokosnöt, som är vit 

på insidan men brun på utsidan. Nu när våra respondenter är vuxna så ser de annorlunda på 

deras anknytningsprocess.  

”Att vara adopterad har för mig varit som att vara både svensk och invandrare 

samtidigt och att känna det som att man är två identiteter i en kropp och som att 

man bitvis ställs i ett ingenmansland. Jag brukar säga att jag känner mig som 

en kokosnöt: brun på utsidan och vit på insidan, mitt utländska yttre kontra 

mina svenska traditioner. Visst Sverige är mer mångkulturellt idag men det har 

inte alltid varit lätt att var adopterad inte under uppväxten.” – Johanna, 32 år. 

När det har gällt att hitta sig själv, hitta sin plats i det svenska samhället så har de flesta känt 

att de har hittat sin identitet och plats i samhället. 

”… Det tog tid och var mycket svårt, speciellt när man var ung. Men nu har jag 

inga problem med det och har anpassat mig riktigt bra” – Anna.  
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Våra respondenter är vuxna människor med yrken och vissa av dem har egna familjer. De ser 

olika på anknytningsprocessen men kan alla enas om att det får ta den tiden som det behöver 

för att man kommer förr eller senare hitta sig själv och sin identitet. 

” … Det här med anknytning är något som kommer med åldern och mognad. 

Det har kommit med livserfarenhet från olika situationer och där har man 

utvecklat både andra perspektiv och synvinklar. Eftersom att jag har besökt mitt 

ursprungliga land så har jag kunnat få insikterna om det här som jag har 

påpekat tidigare. Insikten att jag är ett mellanting. Jag tillhör två olika världar, 

där jag inte är olik andra utan gemensamt och tillhörande båda världar. Med 

tiden så har alltså dessa tankar fallit mer och mer på plats och jag har kunnat 

bli tillfreds med mig själv” – Nina. 

5.4 Möte med biologiska föräldrar 

I vår intervjuguide så ställde vi en fråga till alla våra respondenter frågan var om de skulle 

vilja träffa deras biologiska föräldrar. De som hade velat ha ett möte med deras biologiska 

föräldrar är Simon, Anna, Nina och Johanna. 

”… Japp ville så gärna söka upp mina riktiga rötter och känt att en någonting 

saknas i mig. Första kapitel saknar jag av mitt liv, det är extra jobbigt när 

barnen frågar var man kommer ifrån osv. Man känner ju sig lite ensam… - 

Anna.”  

Anna är en av våra äldsta respondenter som har en egen familj och den som mest vill träffa 

sin biologiska mamma. Hon känner att den största pusselbiten i hennes liv fattas då hon inte 

har fått möjligheten att söka upp sina biologiska föräldrar. Våra respondenter har olika 

känslor när det gäller möte med sina biologiska föräldrar. Majoriteten känner att ett möte hade 

hjälpt en att knuta alla lösa trådar medan, minoriteten känner att det inte har någon betydelse 

eftersom att de har haft ett bra liv så som det är. 

 

5.5 Sverige som hemland 

Majoriteten av våra respondenter anser att Sverige är ett bra land att växa upp i då det finns 

möjligheter som inte finns i deras ursprungliga länder. 
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”… När det gäller Sverige och möjligheterna som finns här så finns det väldigt 

många. Ofta är det nog individerna själva som sätter stopp för sina möjligheter. 

Förutsättningarna blir större om man är driftig och tror på sig själv” – Stefan. 

 

”Generellt så har vi det så sjukt bra i västvärlden, mycket vi inte tänker eller 

reflekterar över utan bara tar för givet som inte alls är självklara rättigheter i 

andra länder” – Nina. 

 

”Sverige är ett ganska kallt land i sitt sätt, och man vill ju gärna ge sken av att 

vara för mångfald men tycker nog att det pågår mycket smygrasism och är man 

av en annan etnisk tillhörighet eller som vi adopterade ser ut att tillhöra en 

annan, så är det svårare att komma in i samhället speciellt på arbetsmarknaden 

och de sociala rum som finns.” – Johanna. 

5.6 Funderingar kring att vara adopterad 

Alla respondenter tycker adoption är en viktig fråga att ta upp, och att det är ett ämne som 

borde diskuteras mer än vad det gör. Samtliga tycker att de som är adopterade ska ha kontakt 

med andra adopterade för att kunna prata med någon som befinner sig i samma sits. 

Anna tycker att man i olika kommuner ska ordna träffar där adoptivföräldrar och barn ska 

kunna mötas upp för att dela med sig av tankar, samt att man gör roliga aktiviteter med alla 

som deltar. Hon har själv egna barn och tycker att det är synd att hon inte har haft möjligheten 

att träffa sina biologiska föräldrar då det är något som hon verkligen vill göra.   

” … Många föräldrar vet inte hur de ska prata med sina barn om adoption och 

tänker att om det är något som barnet vill veta så kommer barnet till oss. Men 

det tycker jag är fel för många barn frågar inte sina föräldrar om det för barnen 

vet om att det kan bli jobbigt för föräldrarna. Åren går och barnet går med sina 

funderingar.” – Anna 

Majoriteten av respondenterna blev adopterade för att deras adoptivföräldrar inte kunde få 

egna barn. Två av respondenterna har syskon som också är adopterade från andra länder, 

vilket de menar på har gjort det lättare för de att hantera deras adoption. 

”Jag vill ta tillfället i akt och säga att de som funderar på att adoptera barn 

skall se till att sörja färdigt sin förlust över att inte kunna få egna biologiska 
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barn innan de bestämmer sig för att adoptera. Det ger en bättre start för både 

adoptivbarnen och även för de blivande föräldrarna, själv anser jag att de som 

kan få egna barn och som trots detta väljer att adoptera är de ultimata 

adoptivföräldrarna. Och den känslan har inte med min stulna barndom att göra. 

Jag anser också att det borde vara en bättre uppföljning på adoptioner även 

efter att barnet har kommit hit. Jag anser att om man har blivit utsatt för en 

misslyckad adoption så borde man kunna häva sin adoption. Jag har ingen 

kontakt med min adoptivfamilj och har faktiskt bytt tillbaka till mitt 

ursprungliga för och efternamn.  ”- Johanna. 

” … Det är viktigt att ha med adoptionslandet och ursprunget genom hela 

uppväxten så att det blir en del av barnet. Det gör att man blir trygg i sig själv 

istället för undrande, att man får en tidig insikt av att man är som andra barn 

men att man är född någon annanstans.” – Nina. 

När vi berättade om vår C-uppsats så tyckte våra respondenter att det var roligt att vi ville ta 

upp ett så viktigt ämne. När vi frågade om det är något som de tycker att adoptivföräldrar 

borde veta så ville de att föräldrarna ska veta att det är lättare om de tar upp de svårare 

frågorna med barnen, istället för att barnen ska behöva gå runt och vara undrande.  

”Ge ert adopterade barn kärlek och trygghet. Var aldrig rädd för när frågorna 

kommer om adoptionen. Den uppfostran och kärlek som ni ger ert barn kommer 

alltid att finnas kvar oavsett om ert barn söker sina rötter eller inte!” – Stefan. 

 

 

 

6.0 Analys 
I det här kapitlet så kommer vi att analysera vårt resultat med hjälp av de teorier som vi har 

valt att använda oss av. Mycket av det som är presenterat i resultatet kommer vi att gå in 

djupare på här. 
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6.1 Etablerade och Outsiders  

Alla våra respondenter har inte upplevt utanförskap, vi har två respondenter som anser sig 

vara etablerade då de båda är uppväxta i medeklassområden där de har kunnat leka fritt och på 

gatorna med sina vänner. De har aldrig upplevt att de har haft behovet att förklara för någon 

varför de ser ut som de gör och varför de talar så bra svenska. Med etablerade så menar Elias 

att man tillhör en medelklass i sitt grannskap och att man som etablerad har samma normer 

och värderingar som resterande etablerade.
36

 Man har: 

 ” ... Gemensamma tabun, de utmärkande dragen av behärskning, stärker 

banden inom nätverket av ’bättre familjer’, att följa en gemensam kodex 

fungerar som ett socialt emblem för medlemmarna.
”37

  

Som etablerad så tillhör man en viss ”rang” och anpassar sig efter normerna för att stanna 

kvar i den kategorin. Majoriteten av våra respondenter har varit i situationer där de har känt 

att de har varit tvungna att bete sig på ett visst sätt för att bli ”accepterade”. Vendela och 

Stefan är två av våra respondenter som har levt ett liv där många i deras omgivning har haft 

samma normer och värderingar vilket har lett till att de har tillhört en etablerad krets.  

Vendela är 19 år idag och är medveten om sin bakgrund, att hon är från Brasilien från början 

och det är något som hon har accepterat och är stolt över. Hon ser sig dock ändå som svensk 

och när folk frågar så säger hon att hon är halv svensk och halv brasilianare. Vendela är glad 

över sin uppväxt och tycker att hennes anknytningsprocess har varit lätt för henne då hon har 

fått mycket stöd från sin familj, eftersom att de hela tiden har försökt att få med hennes 

bakgrund i hennes uppväxt så att hon inte skulle växa upp med funderingar och frågor. De har 

gjort detta genom att kontinuerligt prata med Vendela om hennes bakgrund, samt med diverse 

matlagning och utomlands resor. 

Stefan är idag 35 år gammal och har upplevt sin barndom som en väldigt bra tid i hans liv. 

Hans adoptivpappa är från Portugal vilket har gjort det lättare för Stefan att ha någon att 

relatera sig till, detta har gjort det lättare för honom att smälta in i familjen på ett naturligt sätt. 

Han har alltid trott på sig själv och varit en driftig person, och tycker att det är individen själv 

som sätter stopp för sina möjligheter. Han menar att om man vill vara etablerad så kan man 

det, det finns ingen som kan säga till dig att du inte är det. Han har inte upplevt att han är en 
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 Elias Norbert, 2010, s.139 
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outsider, ingen har försökt att påpeka det och han har inte upplevt att han är något annat än en 

svensk etablerad person i vårt samhälle.  

Både Stefan och Vendela har mörk hy och tycker att det inte har påverkat något under deras 

uppväxt. Eftersom att de accepterar sig själva och vet om deras bakgrund så gör människorna 

i deras omgivning också det. 

I just denna analys när det gäller Stefan och Vendela så handlar det inte om att vara etablerad 

eller att vara outsiders. Det handlar helt enkelt om hur man som person väljer att tillämpa 

dessa ord. Stefan och Vendela har valt att göra det bästa av deras situation genom att 

acceptera att de tillhör en etablerad familj men att de har deras bakgrunder som gör de till de 

personer som de är idag. Genom att tro på sig själv så medför det att andra tror på dig och 

accepterar dig för den du är. 

Alla våra respondenter är stolta över de människor de har blivit idag och anser alla att den 

enda som kan leva deras liv är de.  När det gäller uppväxten så kan Vendela och Stefan nästan 

antyda att de tillhör de etablerade i grannskapet som de växte upp i. De har betett sig på ett 

sätt, ett exempel på detta är att de har de utmärkande dragen av behärskning som Elias skriver 

om. Det kan vara att de väljer att artikulera sig på ett annat sätt än vad de som är ”outsiders” 

hade valt att göra. Det har tydligtfunnits en norm för hur man ska vara om man ska tillhöra de 

etablerade familjerna i grannskapet.
38

 De har varit som de andra i deras grannskap, de 

anpassade sig till det som kändes rätt och tog efter när det gällde beteendet i det som de såg
39

. 

Det har varit helt omedvetet men har också bidragit med egenskaper som gör Vendela och 

Stefan till de personerna som de är idag. 

6.2 Rasifiering 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur de internationellt adopterade 

respondenterna har upplevt deras anknytningsprocess till deras familj och det svenska 

samhället. Våra respondenter är uppväxta i familjer som tillhör medelklassen och har alla bott 

på familjevänliga områden. Utifrån vårt resultat så kan man se att vi har fått reda på hur de 

tycker och tänker och vad de har upplevt under deras uppväxt. Elias tar upp hur de etablerade 

väljer att stöta bort de som de anser vara outsiders, och välkomnar ingen förutom de som 

tillhör samma grupp och samhällsklass.
40

 Våra respondenter har vuxit upp i dessa 

samhällsgrupper och med beteendet att man ska vara på ett visst sätt för att bli accepterad i 
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rätt samhällsklass. Samtliga har haft en tid i deras liv då de har känt att de inte passar in, även 

fast de bor i en svensk familj, har svenska namn, svenska normer, många vänner och olika 

fritidsaktiviteter. Elias visar i sin bok Etablerade och Outsiders en teori om att det kan finnas 

personer som lever i ett etablerat område men ändå känner att de klassas som en outsider då 

de kanske bor i rätt område men att de inte är som de resterande i deras omgivning. Det vi vill 

få fram med detta är att man kan bo i en etablerad familj, etablerat område, ha väl passande 

normer och passande vänner men kan ändå känna dig som en outsider. Tomas som är en av 

våra manliga respondenter poängterade att man kan känna sig etablerad men då räcker det 

med att träffa en person som med en gest får en att inse att man är en outsider. Det här med att 

vara etablerad och att vara en outsider är en ständig kamp med sig själv, då man ena dagen 

kan tycka att man är etablerad och sen den andra dagen känna att man inte passar in 

någonstans och är en outsider. 

Att vara outsiders kunde betyda att man blev bemött med rasistiska ord och påhopp av 

klasskamrater och där menar Hübinette att sådant bemötande kan syfta till att säga man inte är 

som de, trots att man är som de på många sätt. 
41

 Elias resonerar vidare kring hur 

maktförhållanden uppstår mellan outsiders och etablerade, och skriver: 

”… individer som betraktar sig som ”bättre”, som utrustade med en form av 

gruppkarisma, en specifik egenskap som delas av alla deras medlemmar och 

som de andra saknar. Dessutom får i alla dessa fall de ”överlägsna” mindre 

mäktiga personer att själva känna att de saknar denna förtjänst- att de är 

underlägsna mänskligt sett”
42

  

Emma är en respondent som många gånger har fått uppleva detta beteende av bekanta i 

hennes omgivning. Hon har också svenska föräldrar, hon bor också i ett hus, hon har också 

samma normer och värderingar som de och hon känner sig svensk, alltså de kännetecken som 

Elias menar med etablerade. Men med bara några ord och påhopp så blev Emma ständigt 

påmind om att hon inte är som de i hennes omgivning och att hon inte är svensk. Hon är en 

outsider i en etablerads kropp.  För att tala med Hübinette blev Emma utsatt för rasifiering 

under hennes tonårstid då hon blev utsatt för mobbning just på grund av hennes etnicitet.
43
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Johanna är en av respondenterna som ständigt har påmints om att hon är en outsider som lever 

med en etablerad familj. Johanna har aldrig känt sig etablerad även fast att hon har försökt 

flera gånger. Under hennes uppväxt så blev hon jämt påmind om att hon ska vara tacksam 

över att hon tillhör en etablerad familj, men att hon aldrig kommer att bli lika etablerad som 

de även om hon försöker. Det här har i slutändan lett till att Johanna har sagt upp all kontakt 

med sin adoptivfamilj. Det Johanna fick uppleva var också en form av rasifiering men hon 

blev utsatt för detta i hennes egna hem. Hübinette beskriver rasifiering som att man blir utsatt 

för en sorts mobbning pågrund av att man är annorlunda och inte ser ut som de som utför 

mobbningen. De som utför påtryckningarna har en förutfattad mening om en annan individ 

pågrund av att den inte ser ut som alla andra.
44

 Johanna blev ständigt påmind om att hon inte 

var som alla andra, speciellt av hennes egna familjemedlemmar. Detta resulterade i att det 

blev svårare för henne att hitta en trygghetskänsla. I Hübinettes tolkning av begreppet 

rasifiering hävdar han att det handlar om att kategorisera människor på grund av vissa drag. 

Johanna har bytt för och efternamn till något som passar hennes exotiska utseende bättre 

vilket har lett till att hon inte utsätts för rasifiering på samma sätt. 

När det gäller rasifiering så är det något som Johanna och Tomas har blivit utsatta för. 

Johannas mamma var väldigt mån om att förtydliga för Johanna att hon ska vara tacksam över 

livet hon har idag, och att hon hade haft ett mycket sämre liv om hon var kvar i hennes 

ursprungsland. Ett exempel på detta är när Johannas mamma visade henne en bok som heter 

”Gatflickan” med en antydan på att det här hade kunnat vara du. Tomas upplevde rasifiering 

när han var på ett läkarbesök. Hans namn blev uppropat och han ställde sig upp och märkte att 

omgivningen blev förvånade över att en utseendemässigt mörk kille kan ha ett så ”svenskt” 

för och efternamn. När Hübinette skriver om rasifiering så dyker det upp i olika sammanhang 

men det mest utmärkande draget när det gäller rasifiering är att man kategoriseras och ”döms” 

för att man ser annorlunda ut. Det kan vara ens hudfärg, skador eller vissa karaktäristiska 

drag.
45

 

6.3 Historiska arvet och den transrasiala identifikationen 

”Människan är en social och historisk aktör som måste förklaras inom ramen för de historiska 

och sociala strukturer hon är underkastad”
46
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Mills skriver detta i sin bok den sociologiska visionen och menar att individerna i ett samhälle 

påverkar den sociala strukturen men att individerna samtidigt blir påverkade av samhället. 

Om flera familjer i Sverige hade valt att adoptera så hade anknytningsprocessen varit mycket 

”vardagligare” då barnen hade känt tillhörighet med flera andra i sitt område. Desto fler som 

gör samma saker desto ”trendigare” och vanligare blir det, det blir då en social struktur i det 

rådande samhället. Samtidigt så tolkar vi det som att desto mer man integrerar det historiska 

arvet med biografin så blir det lättare att få en förståelse för varför individer eller fenomen 

utvecklas på vissa sätt.  

Våra respondenter är alla medvetna om hur de kom till Sverige, var de adopterades ifrån och 

hur deras situation såg ut i deras hemländer. Samtliga menar att desto öppnare relationer man 

har haft om sin historia, desto lättare har det varit att komma till ro med sig själv.
47

 Vi vill 

veta hur våra respondenter har upplevt anknytningprocessen och inser att det är bra om de vet 

så mycket som möjligt om deras historia och biografi, för att ge oss så mycket material som 

möjligt. Våra respondenter som vet så pass mycket som de behöver om deras bakgrund har 

lättare hittat sig själva då de vet varför de agerar på ett visst sätt i vissa situationer, varför de 

gillar en speciell smak mer än en annan och varför de har vissa drag som de har. Dem vet det 

som de behöver veta om deras historia vilket gör det lättare för de att förstå deras nutid.  

Nina är idag 27 år gammal och är adopterad ifrån Sri Lanka. Nina ser sin uppväxt som en bra 

tid i hennes liv och minns att hennes familj flyttade runt mycket. Hon tycker att det är viktigt 

att få veta betydelsefulla delar av sin bakgrund för att förstå varför man är den man är idag.  

Nina resonerar på samma sätt som Mills då han skriver att man måste gå tillbaka till historian 

och biografin för att förstå vår nutid. Mills skriver:  

”Samhällsvetenskapens uppgift är att studera historiska och biografiska 

problemställningar och att försöka finna de brännpunkter där dessa möts i 

samhällsstrukturen.”
48

  

På samma sätt så menar Nina att man måste förstå en adopterads bakgrund d.v.s. vilket land 

den kommer ifrån och vilka situationer som man har upplevt för att förstå varför man har 

blivit den individ som man är idag.
49

 Hon säger att hon har gått igenom den transrasiala 

identifikationen dvs. som Hübinette förklarar när man som adopterad har svårt att hitta vem 
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eller vad som man ”tillhör” man har svårt att hitta och känna att man hör hemma någonstans. 

Nina hade en period då hon ansåg att hon var ett ”mellanting”. Med detta så menar hon att 

hon inte tillhörde invandrare eller svenskar, hon var mitt emellan. Den transrasiala 

identifikationen har varit tydlig för Nina då hon är från Sri Lanka och har en mörkare hudfärg 

än resterande i hennes familj. Detta ledde till att Nina ofta tänkte på varför hon inte såg ut 

som hennes klasskamrater. 

Nina anser att det är centralt att veta något om sin bakgrund. Nina och Mills resonerar på 

samma sätt då Mills skriver att man ska titta på historian och biografin som en enhet och inte 

två aspekter.
50

 Nina har besökt sitt hemland med hennes adoptivfamilj och hon tyckte att det 

var givande. Det var den sista pusselbiten som fattades för att hon skulle hitta sig själv och 

fullbordat bli Nina. Hon säger också att detta inte händer över en dag, utan att det är något 

som tar tid och sker med mognad. Att Nina fick besöka sitt hemland blev den sista delen av 

hennes historiska arv och biografi då hon fick de sista bitarna som fattades för att hitta sig 

själv och förstå den Nina som finns i vår omgivning idag.  

Anna är 36 år idag och är adopterad från Indien. Anna har alltid känt en längtan efter hennes 

biologiska rötter eftersom att hon länge har känt att något saknas i hennes liv. Den transrasiala 

identifikationen är något som hon känner igen då hon under tonåren hade svårt att anpassa sig 

och hitta sig själv. Hennes transrasiala identifikation har varit lite annorlunda eftersom att hon 

har upplevt den under hela hennes uppväxt. Hübinette förklarar att den transrasiala 

identifikationen är något man går igenom när man försöka hitta sig själv, vilket blir svårt när 

man är mörkhyad och bor med en vit familj. Det leder till förvirrelse då man inte riktigt vet 

vem eller vad man tillhör. Anna har hela tiden försökt att hitta någon att relatera sig till och 

har därför känt en oerhörd längtan efter någon från sin biologiska familj, och hon säger att det 

är något som hon känner än idag. Hon har haft svårt att komma till ro med sig själv eftersom 

att hon så länge har velat träffa sin biologiska familj och känna att hon tillhör någonstans.
51

 

Hon tycker att hon har hittat ”Anna” idag men det var inget som var lätt.  

 

”Varje beskrivning av ett samhälle är en historiskt bestämd beskrivning.”
52
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Anna och Mills resonerar likadant kring att man inte kan bortse från historien utan att det är 

en viktig del som gör att vi förstår dagens samhälle. Anna är vuxen idag och har hittat sig 

själv men känner att det är viktigt att man får en chans att lära sig om sin bakgrund så att man 

kan lämna sådant bakom sig när man blir äldre. Ännu en gång så är det viktigt att förstå en 

individs uppväxt och historia för att förstå varför individen agerar så som den gör idag
53

. 

Anna har egna barn och har fått frågor om hennes bakgrund som hon inte riktigt har kunnat 

besvara. Anna tycker att det är viktigt att om man kan få ta del av sin bakgrund genom att 

prata med sina föräldrar eller med andra som har samma tankar och funderingar genom 

träffar. Anna känner att om hon hade en större vetskap om hennes historiska arv och 

biologiska familj så hade hon lättare kunnat acceptera sin tillvaro. 

 

Vendela och Nina har olika uppfattningar när det gäller ens bakgrund. Vendela har haft en 

öppen dialog med sina föräldrar om allt och har därför inte känt ett behov av att få mer 

information om hennes bakgrund. Nina har också haft en öppen dialog med hennes föräldrar 

men tycker att det är viktigt att man hela tiden har med barnets ursprungsland i uppväxten så 

att det blir en del av barnet vilket medför att barnet blir mer trygg i sig själv. Alla 

respondenter förutom Vendela och Stefan anser att det är viktigt att ha lite vetskap om sin 

bakgrund för att kunna formas till en stabil och trygg människa som hela tiden blickar framåt. 

Ännu en gång så överensstämmer våra respondenters förståelse om betydelsen av att 

sammanväva sin biografi med historien som Mills skriver. Historian och biografin är det som 

utgör vår nutid, alltså när det gäller människor så är det viktigt att titta på deras bakgrund för 

att få en förståelse för varför de är de individer som de är idag.
54

 

Vi tror att anledningen till att Stefan och Vendela inte känner samma sak är för att de har haft 

en så pass öppen dialog, så att de aldrig har gått runt undrande. Vilket innebär att de hela tiden 

har fått deras historiska arv inpräglat i deras uppväxt. 

Emma är 19 år idag och är adopterad ifrån Indien, som vi har skrivit lite längre upp så blev 

Emma utsatt för rasifiering när hon gick i skolan. Detta har medfört att hennes transrasiala 

identifikation blev lidande, då hon blev utstött av ”svenskarna” men inte kände att hon riktigt 

passade in hos ”invandrarna”. Hübinette förklarar tydligt att den transrasiala identifikationen 

är när man går igenom en period i sitt liv när man försöka hitta sig själv och se var man 

egentligen ”passar in”. Detta blev väldigt svårt för Emma då hon inte riktigt visste var hon 
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skulle placera sig själv.
55

 Emma har annars haft en väldigt bra uppväxt och anser att tonåren 

var tuff men att hon har hittat sig själv och anknutit sig väl till det svenska samhället. När det 

gäller det historiska arvet så har det inte varit så viktigt för Emma, eftersom att hon har kunnat 

ha en så pass öppen dialog med hennes föräldrar. 

 

7.0 Sammanfattning 

Vår frågeställning är: hur upplever internationellt adopterade anknytningsprocessen till det 

svenska samhället och sin nya familj? Utifrån vår analys och vårt resultat som vi har 

presenterat så känner vi att vi kan besvara denna fråga på ett rättvist sätt. Vi kan inte dra alla 

våra respondenter över en kam och skriva att alla har upplevt deras anknytningsprocess till det 

svenska samhället och sin familj som en perfekt tidsresa. Det vi har kommit fram till är att vi 

har haft kontakt med sju riktigt inspirerande personer som har gett oss en stor inblick i hur 

adopterade barn och ungdomar kan känna sig. 

Anknytningsprocessen har varit lättare för vissa och svårare för andra, men utifrån det vi har 

presenterat så har vi fått en bild av att det historiska arvet utgör en stor del av hur en person 

tenderar att bli. Anknytningsprocessen till familjen har varit lättare för de som har haft en 

öppen dialog med deras föräldrar. De har känt att de har kunnat uttrycka sig, fråga personliga 

frågor men främst av allt så har det gjort att kärleken till sina föräldrar har blivit mer genuin 

och starkare då man har kunnat dela med sig av allt. När det gäller anknytningsprocessen till 

det svenska samhället så har det varit lite svårare speciellt under tonåren, eftersom att 

majoriteten gick igenom en transrasial identifikation vilket medförde att det blev svårare för 

respondenterna att känna en tillhörighet då de inte riktigt visste vilka de var. När tonårstiden 

passerade så blev det bättre, våra respondenter känner alla att de har anpassat sig väl till det 

svenska samhället. När de har nämnt för sin omgivning att de är adopterade så har responsen 

alltid varit positiv och majoriteten har nästan känt att man då ”välkomnas” av omgivningen. 

De anser nu mer eller mindre att de är en del av det svenska samhället och att de blir väl 

bemötta av folk runt omkring en. 

Så för att besvara vår frågeställning så upplever de internationellt adopterade som vi har haft 

kontakt med anknytningsprocessen till sin familj väldigt positiv och lätt, så länge man kan ha 

en öppen relation till sin familj. Anknytningen till det svenska samhället är också väldigt 
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positiv, förutom att majoriteten har haft en period i sitt liv då de har känt att de inte hörde 

hemma någonstans, men de tycker att det ändras med mognad och erfarenheter. Majoriteten 

anser att man är väl bemött av det svenska samhället och att det finns många möjligheter i 

Sverige som kanske inte finns i deras ursprungsländer. Om det är något som vi tar med oss 

från våra respondenter så är det att man aldrig kan veta vad en person upplever och känner om 

man inte frågar. Anknytningsprocessen tar olika lång tid beroende på vad man är för individ 

men för eller senare så hittar man sig själv och sin plats i det svenska samhället. 
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