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Inledning 

 

De senaste åren har svenska familjer tagit emot i snitt 1000 internationellt adopterade barn 

per år.1 Ett barn, utan möjlighet att växa upp med sina biologiska föräldrar i sitt 

ursprungsland, har sammanförts med en eller två nya föräldrar för att leva tillsammans 

som familj i Sverige. Sedan 1969 har drygt 47 000 barn kommit till Sverige genom 

internationell adoption2. 

Sedan den första adoptionslagen stiftades 1917 har synen på adoption och familj kommit 

att ändras betydligt. Adoptioner har uppfattats på olika sätt, beroende av det rådande 

samhällsklimatet, hur normerna skiftat kring vad som ansetts vara en god familj och vad 

som ansetts vara bra för barnet.3 Politiska beslut, vetenskapliga perspektiv och kulturella 

föreställningar har spelat in och haft stor betydelse för vad som i laga kraft får genslag.4 Att 

bilda familj genom adoption är att bilda familj under statens övervakning och 

godkännande.5 När adoptionsverksamheten under 1970-talet i allt större grad kom att 

handla om utlandsfödda barn, krävdes det nya svar på hur barnen skulle få det bra och 

vilka egenskaper man betraktade som värdefulla hos adoptivföräldrarna.6 Hur barnen med 

etniskt avvikande utseende får det i Sverige, är en fråga som sedan dess flertalet gånger 

kommit att ändra svar. 

Jag kommer i denna uppsats att rikta min uppmärksamhet mot att studera hur författare 

från 70-talet och fram till idag konstruerar förståelsen av adoptionsfamiljen och etnicitet i 

de böcker som vänder sig till nyblivna adoptivföräldrar. Tanken är att söka finna vilka 

aspekter som i böckerna framställs vara problematiska för det adopterade barnet, både 

gällande hur man ser på barnets etniska avvikelse och barnets förmåga till anpassning. 

Adoption är, just på grund av sin över tid föränderliga inställning i dessa frågor, intressant 

att studera ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Studien kommer att genomföras med 

kritisk diskursanalys som teori och metod.  

 

 

Bakgrund 

Adoption - en bakgrund 

Adoptionens historia är troligtvis lika lång som människans historia. I alla tider har kvinnor 

och män av olika anledningar lämnat sina barn, och någon annan har trätt in som 

                                                 
1 www.mia.eu den 25 mars 2007 
2 Ibid. 
3 Lindgren, C. En riktig familj. Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1017- 1975 (Stockholm 2006), s. 39 
4 Ibid, s. 41 
5 Ibid, s. 39 
6 Ibid, s. 57 
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föräldrar.7 Oavsett tidsepok har adoptionen alltid handlat om tre olika parter, de biologiska 

föräldrarna, adoptivföräldrarna och barnet. Medan föräldrarnas behov skiftar under 

historien, är barnens behov av fysisk och psykisk vård samma, oberoende av i vilken 

tidsepok de föds.8  

Adoption har över tid kommit att behandlas på olika sätt, beroende på hur samhällets 

syn på begreppen barndom, familj, moderskap, ekonomi och biologi. Tidigare var det 

vanligt att svenska par adopterade barn av ekonomiska skäl. Familjen kanske behövde 

extra arbetskraft, en ny arvinge eller någon som kunde ta över ett yrke. Sällan har 

adoptionen setts som en gåva från den biologiska modern, utan hennes handling har alltid 

förklarats med att hon av olika anledningar inte har kunnat ta hand om sitt barn.9 

Föreställningen och idéer kring hur man ska uppfatta och behandla adoptioner växlar 

beroende av kultur samt av den aktuella tidsandan. Samhällets aktuella värderingar är det 

som gett människan befogenhet att adoptera. 

Under 1900-talet har idén om en familj bestående av vuxna och barn kommit att växa sig 

stark, medan tanken om vad som är bäst för barnet har kommit att växla än mer. Tidigare 

hade man exempelvis uppfattningen att ett riktigt små barn inte tog skada av dåliga 

erfarenheter eftersom de ändå inte mindes dem. Idag förekommer ofta uppfattningen om 

barn som en rättighet för vuxna.10 Med tiden har lagarna kring adoption kommit att ändras 

och formats om. Faktorer och skeenden i det övriga samhället har alltid gjort avtryck i 

lagstiftningen. 

1917 infördes i Sverige den första adoptionslagen. Den var utformad i syfte att ge det 

adopterade barnet en ökad trygghet.11 Syftet var bland annat att man ville göra det möjligt 

för föräldrar att adoptera sina egna, men utom äktenskapet födda barn. Kvinnan 

skyddades då från skammen av att ha fött barn utom äktenskapet, och adoptivpappan hade 

möjlighet att föra över sitt arv till det adopterade barnet. Man ville även öka skyddet för de 

barn som inte kunde tas omhand av någon av sina biologiska föräldrar.12 Den första 

adoptionslagen innebar också att inget barn fick adopteras om man inte fann att det var en 

fördel för barnet. De biologiska föräldrarna var inte fria från ansvar för barnet när det 

bortadopterats, utan ansågs skyldiga att bidra ekonomiskt i fall adoptionsföräldrarna fick 

ekonomiska svårigheter och hade svårt att försörja barnet. Barnet hade i sin tur skyldighet 

att bidra ekonomiskt till båda föräldraparen i händelse dessa var i behov av hjälp.13  

Under mitten av 40-talet, när det rasbiologiska tänkandet var aktuellt, infördes en 

lagstiftning där adoptivföräldrarna fick möjligheten att häva adoptionen om barnet visade 

                                                 
7 Landerholm, L. Adopterad. Lämnad. Vald. Och sen? ( Stockholm 2003), s. 21 
8 Ibid, s. 22 
9 Ibid, s. 44 
10 Ibid, s. 45 
11 Ibid, s. 47 
12 Lindgren, C. (2006), s. 32 
13 Landerholm, L. (2003), s. 47 
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sig ha psykiska eller fysiska ”fel”.14 Efter andra världskriget kom ny forskning om barn och 

familj, och vetenskap värderades allt högre. Den nya förståelsen om barns utveckling och 

familjens betydelse, påverkade även synen på adoptionsfamiljen. Man fann att barn mådde 

bäst av att växa upp i en kärnfamilj med traditionella könsroller, och att barnet hade bäst 

förutsättningar om det placerades i familjen i så ung ålder som möjligt. Den biologiskt 

grundade kärnfamiljen blev norm för adoptionsfamiljen.15 Strävan efter att efterlikna den 

biologiska familjen indikerar dock att adoptionsfamiljen ansågs vara ett sämre och 

underlägset alternativ till den biologiska familjen.16  

I och med den nya forskningen kom barnet att i större grad hamna i fokus, och man 

menade att det biologiska arvet inte betydde lika mycket som man tidigare trott. Barnets 

uppväxtmiljö kom så att hamna i fokus och synen på adoptionsfamiljens sammansättning 

att ändras. Det var numera föräldrarna som skulle passa för barnet och inte som tidigare 

det omvända.17 I slutet av 50-talet ändrades lagstiftningen och så kallad stark adoption 

infördes. Lagen innebar att alla band till de biologiska föräldrarna bröts.18 Det var också på 

50-talet som de första internationella adoptionerna genomfördes, dock i mycket liten 

omfattning19. 

I och med att fokus förflyttades till att handla om barnet och dess uppväxtmiljö, krävdes 

det nya utrednings- och bedömningsmetoder. För att matcha barnet med 

adoptivföräldrarna bedömdes dessas yrke, emotionella hälsa och äktenskapliga relationer. 

Granskningen av adoptionsföräldrarna gick ut på att söka se det dolda, och det krävdes av 

föräldrarna att de också rannsakade sig själva.20 1970 ändrades lagen ännu en gång, vilket 

ledde till att adopterade barnen nu fick samma rättigheter som biologiska barn, samt att 

adoptionen numera inte gick att häva, mer än i mycket särskilda fall. Under 70-talet ökade 

de internationella adoptionerna starkt21, och det gick inte längre att försöka skapa en yttre 

likhet mellan föräldrar och barn. I och med det ändrades även idealet för vilka som ansågs 

vara lämpliga adoptivföräldrar. Att vara öppen för och vilja adoptera barn som hade stora 

olikheter från en själv ansågs vara en positiv och lämplig egenskap, och anses så vara än 

idag.22  

När de internationella adoptionerna blev alltmer vanliga, var ofta adoptivföräldrarnas 

motiv att göra en insats för barn som levde i krig och fattigdom. Idén om att skapa en 

”regnbågsfamilj” med barn från olika länder fanns, och det var inte ovanligt att 

adoptivföräldrarna redan var biologiska föräldrar innan de adopterade.23 Under senare 

                                                 
14 Landerholm, L. (2003), s. 47 
15 Lindgren, C. (2006), s. 22 
16 Ibid, s. 23 
17 Ibid, s. 23 
18 Landerholm, L. (2003), s. 47 
19 Sverne Arvill & Svensson. Adoption. (Stockholm 2003), s. 19 
20 Lindgren (2006), s. 23 
21 Sverne Arvill & Svensson (2003), s. 19 
22 Lindgren (2006), s. 24 
23 Landerholm (2003), s. 46 
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delen av 70-talet återgick motiven för att adoptera barn till att bero på adoptivföräldrarnas 

infertilitet, vilket historiskt varit den mest frekventa orsaken till adoption.24  

Idag genomförs strax under 1000 internationella adoptioner per år i Sverige. De flesta 

barnen kommer från Asien, företrädesvis Kina och Korea. De nationella adoptionerna är 

numera mycket få till antalet.25 För att få adoptera ett spädbarn måste man som sökande ha 

fyllt 25 år26 men någon övre åldergräns finns inte, endast riktlinjer. Regeringsrätten har 

fastslagit att för att få adoptera ett litet barn bör adoptivföräldern inte vara äldre än 45 år, 

men denna rekommendation följs inte alltid, och det har hänt att äldre personer har fått 

adoptera barn.27 2003 infördes lagen om homosexuella pars rätt att prövas för adoption.28 

För att få adoptera ett barn krävs att de sökande utreds och att socialnämnden ger sitt 

medgivande.29 

 

Tidigare forskning 

Forskning kring adoption är ett omfångsrikt fält, eftersom många ämnesdiscipliner är 

intresserade av vilken betydelse arv och miljö har för ett barns utveckling. I USA och 

England är intresset ofta riktat mot att studera det sociala arbetet, till exempel 

handläggningen av ärendena, urvalet av föräldrar samt tillvägagångssättet att placera ut 

barnen hos dessa.30 Nutida svensk forskning är idag främst inriktad på att studera 

sambandet mellan adopterade barns anpassning och utveckling, varför forskningen 

huvudsakligen drivs inom de beteendevetenskapliga ämnena.31 Inom antropologin studeras 

gärna system för familj och släktskap inom skilda kulturer, medan samhällsvetenskaperna 

ofta riktar sitt intresse till att studera adoption som en del i en samhällelig kontext.32 

Forskare inom samhällsvetenskaperna är en del gånger kritiska mot att adoption som 

fenomen sällan studeras i ett större samhällsvetenskapligt och historiskt sammanhang och 

som även inkluderar effekten av politiska beslut, normer och värderingar.33  

Helt outforskat är dock inte området. En aktuell studie som behandlat adoption ur just 

dessa aspekter är Cecilia Lindgrens avhandling En riktig familj – Adoption, föräldraskap och 

barnets bästa 1917 - 197534. Malin Irhammar har i sin avhandling Att utforska sitt ursprung – 

Identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade. Betydelsen av biologiskt och etniskt 

ursprung från 1997, också behandlat adoption ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.  

                                                 
24 Landerholm (2003), s. 46 
25 Sverne G. Arvill, C. & Svensson, M. (2003), s. 9 
26 I mycket särskilda fall kan adoptioner medgivas vid 18 års ålder.  
27 Sverne, G. Arvill, C. & Svensson, M. (2003), s. 30 
28 Landerholm, L. (2003), s 50 
29 Irhammar, M. Att utforska sitt ursprung: identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade: betydelsen av 
biologiskt och etniskt ursprung (Lund 1997), s. 14 
30 Lindgren, C. (2006), s. 16 
31 Ibid, s. 16 
32 Ibid., s. 16-17 
33 Ibid, s. 17 
34 Utgiven 2006.  



 11 

Det är inom den samhällsvetenskapliga sfären som denna studie tar sin utgångspunkt. 

Den söker undersöka vad som under olika årtionden framhålls som problematiska aspekter 

för adoptivbarnen, bottnar i det aktuella samhällsklimatet och vilka normer som just då 

råder.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur författare från 1970-talet och fram till 2000-talet 

konstruerar förståelsen av de internationellt adopterade barnens etniska avvikelse och 

förmåga till anpassning i de böcker som vänder sig till adoptivföräldrar. Tanken är att söka 

finna diskurser som framkommer vara särskilt betydande samt se hur diskurserna förhåller 

sig under den för studien aktuella tidsperioden. Följande frågeställningar avser uppsatsen 

besvara: 

 

 Hur förhåller sig författarna till det adopterade barnets etniska avvikelse? 

 Hur förhåller författarna sig till barnens förmåga till anpassning? 

 Hur förändras diskurserna under den aktuella tidsperioden? 

 

 

Material 

 

Med anledning av att mitt intressefält rör internationella adoptioner, har jag valt att studera 

material som är publicerat från 70-talet och fram tills idag. Sedan 70-talet har de 

internationella adoptionerna, med alla dess nya aspekter, kommit att till antal dominera 

över de nationella adoptionerna. Att studera litteratur publicerat från tidsperioden då de 

internationella adoptionerna fick sitt genombrott och fram till idag, tror jag ger goda 

möjligheter att kunna utläsa eventuella förändringar i resonemang och värderingar. 

Materialet som brukas i studien består i huvudsak av litteratur, men rymmer även fakta 

från Myndigheten för Internationella Adoptioners (MIA) hemsida.35  

Anledningen till att studera litteratur med föräldrar som målgrupp är att de blivande 

föräldrarna positioneras i rollen som noviser, som informeras noga om vad detta 

livsavgörande beslut med att adoptera ett barn kommer att innebära. Författarna blir i 

böckerna, oavsett om de är yrkesverksamma inom adoptioner eller ”bara” 

adoptivföräldrar, mästarna som lär ut och kan. På olika sätt antar de sin uppgift. De 

yrkesverksamma håller ofta en mer informerande linje medan de andra oftare delger och 

                                                 
35 www.mia.se (Myndigheten för Internationella Adoptioner) 
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anförtror privata upplevelser. Att informationen är grundlig och inte riktar sig till personer 

som redan förutsätts inneha kunskap inom området, skapar goda förutsättningar för mig 

att kunna finna värdefull information att studera.  

Böckerna riktade till föräldrar blir än mer intressanta i ljuset av att de är fyllda av material 

som gjorts på mycket subjektiva grunder. Författarna har valt efter eget tycke, vad de själva 

finner är viktigast för blivande adoptivföräldrar att veta. 

I inledningsskedet av denna studie hade jag föreställningen att det inte skulle finnas några 

svårigheter för mig att finna material att använda mig av till min analys. Efter att i 

omgångar ha lånat och burit hem åtskilliga travar med böcker om adoption, är jag av en 

omvänd uppfattning. Inte för att jag förnekar att det finns litteratur om adoption, det kan 

en blick på mitt bok-täckta golv snabbt bekräfta att det absolut gör. Problemet var istället 

att det inte fanns så mycket litteratur som riktade sig till adoptionsföräldrar som stod i 

begrepp att adoptera ett barn, vilket ju var de böcker jag sökte. Böckerna var ofta skrivna 

av forskare som radade upp fakta eller så behandlade de inte områden inom min studies 

ram. Det slutgiltiga urvalet litteratur, och som brukas i denna studie, stämmer alla in på 

kriteriet om att rikta sig till adoptionsföräldrar. En av böckerna, Barn som barn? skriven av 

Ingrid Stierna, skiljer sig dock något åt från de andra, eftersom den även riktar sig till 

yrkesverksamma personer inom adoptionsfrågor. En av författarna, Madeleine Kats, 

förekommer i urvalet två gånger, både under 80- och 90-talet.  

 

Presentation av empiri 

Jag kommer här att presentera de böcker som ligger till grund för min empiri, samt 

kortfattat beskriva författarnas bakgrunder. Samtliga verk är studerade i originalutgåva, 

med undantag för boken Adoptera – Ett alternativ utgiven 1970, redigerad av Margareta 

Ingelstam. Boken utkom första gången 1969. 

När jag gjorde urvalet av böcker för analysdelen, fanns ingen intention att välja böcker 

skrivna av författare som själva var adoptivföräldrar. Inte heller fanns det något kriterium 

om att författarna skulle vara kvinnor. Ändå blev det just så och mitt urval är uteslutande 

representerat av kvinnor med adopterade barn.36 Visst finns det även män som skriver om 

adoptioner, men litteraturen riktad till nyblivna föräldrar är det sällsynt. Urvalet medför 

således att böckerna är skrivna ur kvinnors synvinkel och representerar kvinnors 

erfarenheter av adoption. Hur forskares och författares personliga erfarenheter kan 

komma att påverka sitt material, kommer att närmare presentera under kapitlet Etiska 

överväganden.  

 

                                                 
36 För Margareta Ingelstam i Att adoptera – ett alternativ från 1970, saknas dock information om eventuella 

adoptivbarn. 
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1970 

 

Adoptera – Ett alternativ, red. Margareta Ingelstam, 1970. 

Boken är en antologi där kapitlen behandlar olika delar av en adoption som barnens 

rättigheter, de vuxnas situation och juridiska aspekter. I denna studie kommer uteslutande 

Margareta Ingelstams kapitel ”En jordisk familj” att brukas, eftersom kapitlet i antologin 

behandlar barnets avvikelse och förmåga till anpassning. De övriga kapitlen behandlar 

bland annat juridisk information, som barnens rättigheter till arv. Boken är skriven under 

en tid då de nationella adoptionerna fortfarande var relativt vanliga och de internationella 

adoptionerna en ny företeelse. Margareta Ingelstam delger i sitt antologibidrag varken sin 

yrkesroll eller privata erfarenheter av adoption. 

 

Att adopteras, Gertrud Hägglund, 1979. 

Att adopteras gavs ut nio år senare än Adoptera - Ett alternativ. Internationella adoptioner var 

vid tiden för bokens utgivning fortfarande betraktad som ett nytt fenomen, som det ännu 

inte fanns särskilt stor kunskap om. Hur det skulle gå för barnen när det växte upp, kunde 

man ännu bara sia om eftersom barnen fortfarande var små. I bokens första del redogör 

Hägglund för adoptionsfrågan, medan andra delen består av adoptivföräldrars egna 

erfarenheter. Gertrud Hägglund var för tiden vid bokens utgivning aktiv som kurator på 

Adoptionscentrum. Hon är även själv adoptivmamma. 

 

1980 

 

Barn som barn? En handbok om internationella adoptioner, Ingrid Stjerna 1981. 

Boken skiljer sig från övriga litteratur som brukas i analysdelen, eftersom den vänder sig i 

första hand till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med adoptionsfrågan. 

Bland annat tar Stjerna upp förslag på hur hemutredningen med de sökande föräldrarna 

kan läggas upp samt vilka aspekter hon finner vara viktiga att de sökande reflekterar kring. 

Att Stjernas bok ändå finns med i mitt urval, beror på att det har varit svårt att finna 

litteratur från detta årtionde.  Bokens upplägg och målgrupp skiljer sig visserligen en del 

från övriga böcker, men innefattar ett resonemang kring de aspekter jag i studien hade för 

avsikt att studera. Ingrid Stjerna var vid tiden för bokens utgivning yrkesverksam 

hemutredare, samt är adoptivmamma.  

 

Vänta adoptivbarn – en annorlunda graviditet, Madeleine Kats 1981. 

Madeleine Kats har skrivit flera böcker om adoption, varav två är representerade i denna 

studie. Vänta adoptivbarn har sedan denna första utgåva, reviderats och utgivits i flertalet 

omgångar. Boken är till stor del fri från beskrivningar om praktiska detaljer och riktar in sig 

på att skapa en uppfattning för läsaren vad en adoption innebär och vad blivande 
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adoptionsföräldrar kan ha fördel av att ha kunskap om. Boken innefattar även berättelser 

av adoptionsföräldrar. Madeleine Kats är utbildad psykolog, mamma till adoptivbarn, samt 

under åtta år ordförande för Adoptionscentrum. 

 

1990 

 

Längtansbarnen – adoptivföräldrar berättar, Kerstin Weigl 1997. 

Kerstin Weigls bok är en mycket personligt skriven bok, där hon utelämnande och öppet 

beskriver hur hon och hennes man efter många sjukhusbesök och fertilitetsundersökningar 

slutligen försonades med tanken om att inte kunna bli biologiska föräldrar. Istället föddes 

tanken om att adoptera, och Weigl beskriver på ett subjektivt sätt hela den process en 

adoption kan vara. Kerstin Weigl var vid tiden för bokens utgivning yrkesverksam 

journalist och är mamma till två adoptivbarn. 

 

Adoptivbarn växer upp, Madeleine Kats 1990. 

Madeleine Kats skriver i inledningen av boken att den har som syfte att behandla de 

aspekter och problem som de adopterade barnen kan komma att råka ut för när de växer 

upp. Eftersom boken inte riktar sig till föräldrar som står i begrepp att adoptera ett barn, 

utan till dem som redan har ett barn, skiljer sig bokens målgrupp något från de andra 

böckerna. Boken ingår i min studie eftersom den omfattar de teman jag studerar. Detta är 

Kats andra bok som brukar för denna studie. Den första boken, Vänta adoptivbarn – en 

annorlunda graviditet, utgavs 16 år tidigare. 

 

2000 

 

Det livet ger, Anna Elias 2000. 

Anna Elias bok beskriver på ett personligt sätt sin och sin mans process från insikten om 

att inte kunna få biologiska barn, till det att familjen har adopterat två pojkar. Elias 

beskriver de komplikationer som man som adoptivförälder kan stöta på. Praktiska aspekter 

och tips delges, men Elias för också resonemang om hur man som förälder kan hantera 

omgivningens ibland ogenomtänkta kommentarer samt ger tips om hur man som 

adoptivförälder själv kan lära sig hantera den speciella situationen det innebär att bli 

adoptivförälder. Elias arbetar vid bokens tillkomst som diakon samt håller i kurser i 

Adoptionscentrums regi.  

 

Adoptera – Ett sätt att bli förälder, Annika Creutzer 2002 

Boken är utgiven av Bonnierägda månadstidningen Vi Föräldrar. Annika Creutzers bok är 

en praktiskt informativ med detaljerade beskrivningar av hur en adoptionsprocess går till. 
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Bland annat ge information om vart man som sökande först vänder sig om man går i 

adoptionstankar, vad en hemutredare är intresserad av att veta under hemutredningen, vad 

man bör tänka på när man sammanställer sina ansökningar. Annica Creutzer är 

adoptivmamma och ekonomireporter.  

 

Disposition 

Hittills har jag presenterat uppsatsens första del, innefattande adoptionsfrågans historiska 

och samtida utformning, presenterat litteratur för analysdelen samt klargjort syfte och 

frågeställningar. Nedan följer ett teori- och metodavsnitt där kritisk diskursanalys kommer 

att presenteras. I anknytning till denna ges även en kortare beskrivning av begreppen 

diskurs och socialkonstruktionismen samt av etnicitetsbegreppet. Därefter följer analys av 

empirin, presenterat under varje årtionde. Varje analysdel följs sedan direkt upp av en 

diskussionsdel. Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande reflektionsavsnitt. 

 

 

Teori och metod 

Presentation av teori och metod  

Det här kapitlet syftar till att presentera den teoretiska och metodologiska grund som jag 

kommer att använda mig av i studien. Till att börja med presenteras socialkonstruktionism, 

vari diskursanalysen har sitt ursprung. Vidare presenteras diskurs, diskursanalys som teori 

och metod, kritisk diskursanalys samt hur jag i praktiken kommer att använda mig av 

teorin. Kritik mot de teoretiska perspektiven kommer därefter att framföras. Därefter 

följer en reflektion över forskarrollen och de etiska överväganden som hör vetenskapliga 

studier till. Slutligen introduceras det i denna studie centrala begreppet etnicitet. 

I samhällsvetenskapliga sammanhang är texter som studieobjekt oumbärliga. Texter 

speglar människans medvetna som omedvetna intentioner och föreställningar, ifrågasätter 

och reproducerar. Eftersom jag inte har någon avsikt att söka skapa en allmängiltig 

helhetsbild, utan endast en förståelse av adoptionen som fenomen, finner jag textanalysens 

fördelar vara övervägande goda som metod för min studie.  

I uppsatsen använder jag mig av kritisk diskursanalys, eftersom dess metod och teori 

lägger särskilt stor vikt vid språket och ser det som en nyckel till verkligheten. Den kritiska 

diskursanalysen menar att det är genom språket som vi förvärvar de kategorier och 

representationer som blir vårt sätt att se på världen.37 Genom att studera litteraturen riktad 

till adoptivföräldrar har jag som ambition att finna kategorier, men också över tid se hur 

kategorierna förändras. 

                                                 
37 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000), s. 15 
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I arbetet med de teoretiska delarna har jag funnit Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Philips bok Diskursanalys som teori och metod38 vara särskilt användbar. Författarna, 

som själva föreläser och handleder studenter, beskriver sakligt och konkret diskursanalysen 

och dess teoretiska bakgrund. Som komplement har jag även tagit del av Mats Börjessons 

bok Diskurs och konstruktioner39, samt Iver B. Neumanns bok Mening Materialitet Makt - En 

introduktion till diskursanalys40. Göran bergströms och Kristina Boréus bok Textens mening och 

makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys41 har även varit värdefull att ta del 

av. 

 

Socialkonstruktionism  

Ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt, som diskursanalysen tar sin utgångspunkt från, 

innebär ett kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap. Med detta menas att en människas 

uppfattning om världen aldrig kan vara en korrekt spegelbild, utan våra uppfattningar är 

endast ett resultat av hur vi väljer att kategorisera våra intryck från världen. Som människa 

tillhör vi alltid en kultur och innehar ett historiskt arv. Vår bakgrund präglar följaktligen 

hur vi kategoriserar våra intryck, och följaktligen även våra identiteter och sociala 

relationer.42 Socialkonstruktionism menar att sättet vi uppfattar världen på upprätthålls 

genom sociala processer och i dessa sociala processer frambringas även kunskap. I 

interaktionen skapar och omskapas verkligheten.  Människors olika kulturella och 

historiska bakgrunder leder till att vi har olika bilder och uppfattningar om hur världen är 

beskaffad, vilket får konkreta sociala konsekvenser när människor interagerar. 43  

 

Diskurs 

Diskurs dyker upp i många olika traditioner, varför en definition om dess mening och 

betydelse i denna uppsats är av vikt. I sin bok Diskursanalys som teori och metod beskriver 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips begreppet som ”ett bestämt sätt att tala 

om eller förstå världen”44. Hur vi uppfattar en diskurs har alltså att göra med hur vi 

uppfattar världen och vilka grupperingar som står oss till buds. En diskurs kan även 

beskrivas som en ”fixering av betydelse inom en bestämd domän”.45 Diskurserna är dock 

alltid tillfälliga, och fixeringen kring dess betydelse är inte för evigt sluten. Det pågår hela 

                                                 
38

 Utgiven 2000 av förlaget Studentlitteratur. 
39 Utgiven 2003 av förlaget Studentlitteratur. 
40 Utgiven 2003 av förlaget Studentlitteratur. 
41

 Utgiven 2005 av Studentlitteratur. 
42 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 11 
43 Ibid, s. 12 
44 Ibid, s. 7 
45 Ibid, s. 33 
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tiden förändringar som gör att betydelsen av en diskurs ändras. Det förs ständigt en kamp 

om hur en diskurs ska se ut, vilka diskurser som ska härska.46   

 

Diskursanalys 

Diskursanalysen har inte som ambition eller strävan att komma bakom en diskurs, utan har 

som utgångspunkt att studera själva diskursen för att skapa en förståelse. Utsagor och 

texter studeras för att undersöka mönster som finns, samt vilka sociala konsekvenser som 

diskursiva framställningar av verkligheten kommer att få.47 Börjesson beskriver 

diskursanalysens uppgift som att ”fånga det för-givet-tagna, det som är dolt som självklart 

sant – i en organisation, i en viss politisk struktur eller i ett klassrum”48.  

Diskursanalysen, oavsett med vilken inriktning, karaktäriseras av sitt sätt att se på språk49. 

Diskursanalysen menar att språket är nyckeln till verkligheten, och att vi genom språket 

förvärvar de kategorier och representationer som blir vårt sätt att se på världen. 

Diskursanalysen har inget anspråk på att skapa världen som materiell realitet, men menar 

däremot att språket ger det materiella en betydelse och mening.50 Bergström och Boréus 

skriver i Textens mening och makt att texten i sig inte återger verkligheten på ett enkelt sätt, 

utan snarare hjälper till att konstituera den51. Med hjälp av språket formas sociala fenomen 

till exempel som människors relationer, identiteter och trosuppfattningar. Ursprunget i 

socialkonstruktionism gör sig genast påmint, när diskursanalysens fokus så centralt ligger 

på att företeelser ständigt skapas och återskapas.52 

I denna studie har jag som ambition att ”fånga det för givet tagna”, som Börjesson 

beskriver det. Detta innebär konkret att vara noggrann och försöka ställa sig utanför sin 

egen kunskap. Hur forskaren kan hantera sin tidigare kunskap diskuteras närmare i kapitlet 

Forskarens roll och etiska överväganden. 

 

Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen, som är en av flera inriktningar inom diskursanalysen, är i sig 

uppdelad i två olika riktningar, varav jag i uppsatsen kommer att använda mig av Norman 

Faircloughs angreppssätt. Faircloughs kritiska diskursanalys lämpar sig särskilt, eftersom 

den anses inneha en utvecklad teori och metod för forskning om samhälle, kultur och 

kommunikation53, vilket ju är arenan för adoptionsfrågan. Fairclough skiljer sig från den 

                                                 
46 Ibid, s. 36 
47 Ibid, s. 28 
48 Börjesson, M. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok (Lund 2003), s. 23 
49 Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 
(Lund 2005) ,s. 305 
50 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 15 
51 Bergström, G. & Boréus, K. (2005) ,s. 326 
52Ibid,s. 326 
53 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 66 
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andra riktningen, bland annat för att Fairclough ser diskursen som inte endast konstituerad 

utan även konstituerande54. 

I den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough har förändring en framträdande roll55, 

vilket ytterligare stärker mitt val av teori, eftersom det är skilda tidsepoker och förändringar 

i diskursen kring adoption, etnicitet och anpassning som uppsatsen har i syfte att studera.  

Den kritiska diskursanalysens stora intresse är analysen av språkbruk i social interaktion. 

Med hjälp av teori och metod problematiseras och empiriskt undersöks relationerna mellan 

diskursiv praktik i olika sociala och kulturella sammanhang.56 Den kritiska diskursanalysen 

ser som sin uppgift att försöka förändra maktförhållandena i samhället till att bli mer 

jämlika, varför den så kommit att få benämningen kritisk diskursanalys,57 Syftet med kritisk 

diskursanalys är att belysa de lingvistiska-diskursiva dimensionerna hos sociala och 

kulturella fenomen och förändringsprocesser i det senmoderna samhället.58  I denna studie 

innebär detta konkret att jag kommer att studera litteratur skriven för adoptivföräldrar för 

att se om och hur den förändrar sitt fokus på problem med de adopterade barnens etniska 

avvikelse och förmågan till anpassning, för att sedan knyta an resultatet till teori om 

etnicitet. 

Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys, är förutom intresset för språk, även diskursen i 

fokus. Diskursen ses som en viktig form av social praktik och som ”både reproducerar och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, och samtidigt formas av andra sociala 

praktiker och strukturer.”59 Fairclough menar alltså att kritisk diskursanalys inte bara skapar 

och återskapar sociala värden och strukturer, utan också speglar dem.60 Vid analysen av 

adoptionsböckerna kommer jag vara särskilt inriktad på att studera hur de värden som av 

författarna förmedlas under olika tidsperioder förändras, varför kritisk diskursanalys är ett 

användbart verktyg för min studie.  

Fairclough anser att textanalys ensam är otillräcklig, eftersom den bara belyser 

relationerna mellan texter och inte förankrar texterna i de samhälleliga och kulturella 

processerna. Det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalys och social analys 

kombineras, menar Fairclough enligt Winther Jørgensen och Phillips.61 Analysen kan inte 

endast ta hänsyn till det talade eller skrivna språket, utan även se hur texten interagerar i 

den sociala praktiken.62 Den sociala praktiken representeras i denna studie av adoptioner. 

Att bortse från den diskursiva praktiken skulle enligt Fairclough innebära att vi går miste 

om att se sambanden och förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella 

                                                 
54 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 70 
55 Ibid, s. 13 
56 Ibid, s. 66 
57 Ibid, s. 69 
58 Ibid, s. 67 
59 Ibid, s. 71 
60 Ibid, s. 67-68 
61 Ibid, s. 72 
62 Bergström, G. & Boréus, K. (2005) ,s. 339 
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processerna.63 I denna studie skulle det innebära att jag bortsåg från det faktum att 

litteraturen som studeras är skriven under olika tidsperioder med olika samhällsklimat, 

samt att böckerna i stor utsträckning är skrivna av adoptivföräldrar. 

 

Kritik mot socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys 

Som jag tidigare presenterat under stycket Socialkonstruktionism, menar kritikerna mot 

perspektivet att forskningsresultatet inte är värdefullt eftersom det bara är en sanning av 

flera möjliga sanningar. De menar att socialkonstruktionistisk forskning är oanvändbar, 

eftersom den inte kan avgöra vad som är på riktigt, utan endast innehar en version eller 

sanning om verkligheten. Kunskapen är värdelös eftersom en sanning inte väger tungt när 

det kan finnas obegränsat många fler sanningar av samma sak.64 Kritisk diskursanalys som 

ju har sina rötter i socialkonstruktionism, uppfattas av kritikernas dom och misstro över 

forskningsresultatet som relevant.65 Winther-Jörgensen och Phillips anser denna form av 

kritik vara orättfärdig och kontrar med att det i världen inte finns något annat än diskurser, 

och att det därför finns fog för att studera just dessa.66 Att det kan finnas flera sanningar 

kring det fenomen som studeras, anser jag knappast är att betvivla. De många aspekterna 

och perspektiven, som hör samhällsvetenskapliga fenomen till, ger sällan definitiva och 

slutgiltiga svar. Samhällsvetenskapen är till karaktären helt olik den mer mätbara 

naturvetenskapen och vinner inte ingenting på att efterlikna den. Samhällsvetenskapen kan 

inte ge endast ett definitivt svar, när den besitter flera.  

Kritik mot den kritiska diskursanalysen rör, förutom det tidigare nämnda, även den 

knapphändiga information Fairclough delger kring mängden social analys som han finner 

bör brukas i kritisk diskursanalys. Jørgensen och Philips anser att detta är en svaghet hos 

Fairclough, eftersom det är svårt att veta när mängden social analys, som ju är en av 

angreppssättets centralaste bedömningsgrunder är uppfylld.67 Även jag anser att 

avsaknaden av information kring andelen social analys är ett faktiskt problem och tror att 

förtroendet för teorin kan komma att försvagas. Det är lätt att föreställa sig kritik riktad 

mot en studie som endast innehar några få rader förankrade i social praktik.  Författaren av 

en sådan studie skulle, utan att ha fel, kunna hävda att han likväl följt riktlinjerna för 

Faircloughs kritiska diskursanalys.  

Winther-Jörgensen och Philips anser att det också är en svaghet att Fairclough inte 

delger riktlinjer kring vilka former av sociologisk teori och kulturteori som bör brukas i 

studierna. Inte heller Faircloughs egna studier följer ett urval med tydlig stringens.68 Denna 

                                                 
63 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 72 
64 Ibid, s. 149 
65 Ibid, s. 149 
66 Ibid, s. 149 
67 Ibid, s. 93 
68 Ibid, s. 93 
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kritik är enligt mig mindre allvarlig än den tidigare nämnda. En studie med en 

ämnesmässigt alltför avlägsen teori torde lättare falla på sin egen orimlighet.  

 

Forskarens roll och etiska överväganden 

För forskare med ett diskursanalytiskt angreppssätt är det viktigt att vara medveten om sin 

egen relation och närhet till de diskurser som studeras. Det kan vara svårt att tydligt och 

konkret betrakta fenomen som ligger nära en själv och att uppfatta dessa nära fenomen 

som diskurser. Det kan också vara svårt att skapa sig en sådan distans till materialet att det 

som är taget för givet upplevs kunna se ut på ett annat sätt. Winther-Jörgensen och Phillips 

menar att forskaren i dessa lägen bör försöka distansera sig från materialet, att sätta 

”parentes” runt sin egen kunskap.69   

Mina tidigare kunskaper i adoptionsfrågan är inte särskilt stora. Vi som är födda på 80-

talet har nog egentligen aldrig funnit våra adopterade vänner och släktingar som något nytt 

och annorlunda inslag i våra liv. Adoptivbarnen var redan innan vi föddes en vanlig och 

accepterad del i det svenska samhället, och mina adopterade kusiner fann jag nog vara mer 

exotiska för sin norrländska dialekt än för att de var adopterade från Indien. Även om 

mina sakkunskaper gällande adoptionsfrågan inte har varit särskilt stora, innehar man dock 

föreställningar som man är mer eller mindre medveten om. Att sätta parentes runt sin 

kunskap innefattar därför alla, oavsett om kunskapen är liten eller stor kring ämnet som 

ska studeras. 

Socialkonstruktionism framhåller att ett forskningsresultat endast är en upplevelse eller 

version av världen. Forskaren bör därför framhålla sin egen delaktighet i skapandet av den 

diskurs man analyserar. Eftersom forskarens förhållande till materialet har en betydande 

roll för tolkningen, är det vikigt att denne tydligt och klart redovisar hur studien kommit 

att gå till.70 Empiri talar aldrig för sig själv, utan är utelämnad till att forskaren behandlar 

och presenterar den med en opartisk ansats71.  

Många av de uppsatser som behandlar adoptioner är skrivna av studenter och forskare 

som själva är adopterade, och författare till litteratur som handlar om att adoptera är ofta 

själva adoptivföräldrar. Att jag som växt upp med mina biologiska föräldrar väljer att 

studera adoptionsfrågan, har jag kommit att förstå är mer sällsynt. Frank Lindblad, 

adoptivpappa och själv forskare kring adoptioner, beskriver i sin bok Adoption den kritik 

som adoptionsföräldrar som forskar kring adoptioner ofta bemöts av från adopterade 

personer. Bland annat utgörs kritiken av att föräldrarna anses försköna och vara obenägna 

att själva vilja se de problem som man upplever kan finnas. Lindblad ser att detta kan vara 

                                                 
69 Ibid, s. 28 
70 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 29 
71 Börjesson, M. (2003), s. 22 
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ett problem men finner själv att de positiva egenskaperna med att vara insatt i ämnet är 

överhängande positiva.72  

Under arbetets gång med studien har jag vid flertalet tillfällen kommit i konversation 

med adopterade som idag är vuxna. Några har varit mycket insatta i aktuell debatt och 

forskning kring adoption, medan någon annan ansett detta vara ointressant att ta del av. 

Oavsätt vilket, har jag erfarit att det som icke adopterad är direkt provocerande att kliva in 

i debatten och ha uppfattningar om än det ena än det andra. Varje adopterad äger sin egen 

upplevelse, och det är riskfyllt att anta att dessa upplevelser är desamma för alla adopterade 

eller att upplevelserna går att leva sig in i utan egen erfarenhet av dem.   

Ödmjukhet inför andra människors kunskap och personliga erfarenheter är vikig. Men 

det utesluter inte att även ickeadopterades möjligheter kan bidra till att utveckla 

kunskaperna inom adoptionsämnet ytterligare. Som tidigare beskrevs vid presentationen av 

materialet, är många av de som skriver om adoptioner själva adoptivföräldrar och många 

av de studier som finns är utförda av adopterade. Risken finns att den personliga 

erfarenheten ”färgar” studien mer än vad skribenten är medveten om, och att den parentes 

Winther-Jörgensen och Phillips finner så viktig att sätta runt sin egen kunskap, inte lyckas i 

sin ambition. Det är en fördel jag upplever att jag som ickeadopterad kan ha i denna 

ämnessfär.   

Bergström och Boréus menar att forskare som skriver textanalytiska studier måste räkna 

med att ifrågasättas, eftersom det är lätt för forskaren att vara selektiv, inte bara med vilken 

litteratur som ska analyseras, utan också vilken information inom böckerna som lyfts fram73. 

Att som forskare själv reflektera kring hur man gör sitt urval tror jag därför är viktigt. Jag 

tror nämligen att urvalet av text omedvetet kan komma att bli skevt, om forskaren har en 

uppfattning om hur någonting är och i texten söker material som styrker antagandet. Jag 

anser att det som forskare inte går att garantera att man genomför ett urval som är 

fullständigt representativt. Bergström och Boréus skriver att eftersom diskursanalysen 

starkt betonar språkets betydelse, så krävs det att texterna närläses mycket noga, helst flera 

gånger om74.  

Vid textanalytiska studier har jag uppfattningen att risken för att låta sig styras av sin 

tidigare kunskap är störst i inledningsskedet då kategorier ska finnas och utvecklas. Fakta 

som strider mot den uppfattningen man har, kan komma att förbises, och risken finns att 

slutresultatet av studien endast blir en upprepning av de föreställningarna. Detta har jag 

försökt att vara uppmärksam på inte ska ske vid mina genomläsningar av materialet. 

 

                                                 
72 Lindblad, F. (2004), s. 23 
73 Bergström, G. & Boréus, K. (2005) ,s. 354 
74 Ibid, s. 358 
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Etnicitet 

I början av 1900-talet trodde samhällsvetarna att etnicitet i framtiden skulle tappa sin 

betydelse på grund av modernisering, kapitalism och en ökad individualism. Men tvärtom 

har etnicitet och nationalism fått allt större betydelse i samhället.75 Thomas Hylland 

Eriksen menar att ”etnicitet uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, 

samt genom människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar”76. Han anser att 

etnicitet handlar om grupprelationer och klassificering av människor. Ofta är grupperna 

skilda från varandra, men medvetenheten av den andra gruppen skapar ändå en kontakt 

mellan grupperna. Hylland Eriksen menar att en del grupper är skapade just genom denna 

kontakt, eftersom gruppidentitet alltid måste skapas i förhållande till något eller några som 

står utanför gruppen och representerar något annat.77  

Hylland Eriksen menar att människor som flyttar till nya länder eller städer ofta söker sig 

till grupper och områden med samma etniska ursprung som de själva. Människorna 

tenderar att hålla fast vid sin etniska identitet och värna om den sedan de flyttat till en ny 

omgivning.78 Hylland Eriksen anser att grupperna tenderar att hålla sig med myter om det 

gemensamma ursprunget, och att gruppernas ideologier uppmuntrar att medlemmarna 

lever med en partner från samma grupp. Detta leder till att den etniska kulturen har goda 

förutsättningar att bestå.79 

Etniska relationer kan vara jämlika i rangordning anser Hylland Eriksen, men ofta är 

mångetniska samhällen inte det. Kriterierna för hur en grupp står i rang, beror på påstådda 

kulturella skillnader eller ”ras”80.  

Att genom sitt utseende påvisa vilken etnisk grupp man tillhör och vilken kultur man 

representerar, är för många människor oproblematiskt. För de internationellt adopterade 

barnen kan dock denna klassificering av grupper leda till komplikationer. Barnen kan till 

exempel uppleva att de av omgivningen blir tagna för att tillhöra en etnisk grupp som de 

själva inte känner att de representerar. I litteraturen som studeras i denna studie, 

framträder hos författarna en oro över att barnen blir kategoriserade att tillhöra en annan 

kultur än den svenska. 

Sedan 1970-talet har de internationellt adopterade barnens etniska avvikelse i litteraturen 

behandlats på olika sätt. Ibland har etniciteten setts som ett problem för barnen och ibland 

som ett ickeproblem. Dock har det under hela den studerade tidsepoken varit det svenska 

som utgjort normen för vad som ansetts ”normalt” och de adopterade barnen har setts 

som avvikare. Oavsett om det etniska utseendet setts som ett problem eller möjlighet, är 

etnicitet och adoptivbarnen nära förknippade med varandra. 

 

                                                 
75 Hylland Eriksen, T. Etnicitet och nationalism (Nora 2007), s. 9ff 
76 Ibid, s. 9ff 
77 Ibid, s. 19 
78 Ibid, s. 17-18 
79 Ibid, s. 22 
80 Ibid, s. 16 
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Analys 

 

1970 

Under 1970-talet ökade de internationella adoptionerna i Sverige markant. Att 

adoptivbarnen ofta utseendemässigt skiljde sig mycket från adoptivföräldrarna, medförde 

att kraven på adoptivföräldrarna kom att ändras. Det gick inte att som tidigare matcha ihop 

barn och vuxna i ett försök att få dem att likna varandra. Att adoptivföräldrarna var öppna 

inför att ta emot ett barn med en annan nationalitet kom därför att anses vara en 

fördelaktig egenskap hos dessa.81 I mitten av 1970-talet var antalet internationella 

adoptionerna som högst, och nästintill 2000 barn adopterades varje år till Sverige. Sedan 

dess har antalet adoptioner kommit att sjunka82. 

Antologin Adoptera – ett alternativ, redigerad av Margareta Ingelstam utkom 1970, nio år 

före Att adopteras av Gertrud Hägglund. Under de åren ökade antalet internationella 

adoptioner kraftigt83, vilket jag finner återspeglas i böckernas intressefokus. I Adoptera – ett 

alternativ, behandlas både nationella och internationella adoptioner, medan den senare 

utkomna Att adopteras uteslutande riktar sitt intresse till att behandla internationella 

adoptioner.  

 

Den  etniska avvikelsen som oproblematisk  

Både Hägglund eller Ingelstam för i sina böcker mycket begränsade resonemang kring de 

problem som de finner att internationellt adopterade barn kan få på grund av sitt ursprung 

och sin etniska avvikelse. Hägglund anser att den oro som människor i adoptionstankar 

ofta har kring barnets avvikelse, är så gott som obefogad och saknar grund i verkligheten.84 

Hägglund betonar att det inte är en persons yttre som är avgörande om denne blir utsatt 

för obehag, utan anser att en individs utsatthet beror på inre personliga karaktärsdrag85:  

 

Numera anser man inte att ett annorlunda utseende är en orsak till mobbing, utan att det är den inre 

personligheten som är avgörande både i de fall där man blir mobbad och i de fall där man själv 

mobbar andra86. 

 

                                                 
81 Lindgren, C. (2006), s. 24 
82 Landerholm, L. (2003), s. 46 
83 Lindgren, C. (2006), s. 24 
84 Hägglund, G. Att adopteras (Stockholm 1979), s. 24 
85 Ibid, s. 51 
86 Ibid, s. 51 
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Också Ingelstam finner att risken för att de adopterade barnen råkar ut för problem på 

grund av sitt avvikande utseende är små. Hon hänvisar till en undersökning gjord av 

Sveriges barnavårdskonsulter, vilken visar resultat om att barn som adopterats tidigt, samt 

har goda hemförhållanden, sällan råkar ut för främlingsfientlighet. För att barnen ska råka 

ut för mobbing, diskriminering eller på andra sätt bli utsatta, anser Ingelstam likt 

Hägglund, att det är personligheten och inte en yttre avvikande som är orsaken. Barnen 

kommer inte vara mer utsatta än andra, menar Ingelstam, eftersom de kommer anamma 

svenska vanor och sätt att leva:87 

 

Barn som adopteras in i en familj som små kommer ju att assimileras så fullständigt som man kan 

tänka sig. Fördomsfulla människor får varken sociala eller språkliga särdrag att reta sig på. Kvar står 

bara etniska skillnader – men är det värre att få glåpord för att man är plattnäst och krullig än för att 

man är rödhårig och pratar skånska?88 

 

Både Hägglund och Ingelstam menar alltså att de internationellt adopterade barnen inte 

riskerar utsättas för mobbing och diskriminering på grund av sin etniska avvikelse, 

eftersom barnen helt kommer att assimileras i det svenska samhället. Och om det skulle 

ske att det yttre blir orsak för kommentarer, finner Ingelstam det inte vara värre för ett 

adoptivbarn att bli retad för sin etniska avvikelse än det är för ett svenskt barn att bli retat 

för sina eventuella karaktäristiska yttre attribut. Ingelstam bortser därmed från den 

problematik det skulle kunna innebära för barnet att så markant avvika från sina föräldrars 

och övriga omgivningens utseende. 

Ingelstam är skeptiskt till att den diskriminering som adoptivföräldrar ofta vittnar om för 

henne, egentligen är särskilt utbredd. Hon finner att adoptivföräldrarna ofta har svårt för 

att ge konkreta exempel på situationer då deras barn faktiskt blir utsatta för diskriminering. 

De beskriver att barnen blir uttittade på stan eller att människor i omgivningen ställer 

enfaldiga frågor. Ingelstam menar att sådant inte räcker till för att kallas diskriminering. 

Uppmärksamheten adoptivbarnen väcker, anser hon istället borde betraktas som 

nyfikenhet och bör inte ge varken föräldrar eller barn orsak att ta illa upp.89  

Medan Ingelstam är konsekvent i sitt resonemang kring att barnet på grund av sitt 

avvikande utseende inte riskerar få problem i Sverige, påvisar Hägglund en ambivalent 

uppfattning. Hägglund redogör i sin bok nämligen också för de svårigheter hon finner att 

det adopterade barnet i sin omgivning kan komma att råka ut för. De motsättningar som i 

samhället finns mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen, oroar Hägglund, trots 

tidigare yttranden:90 

 

                                                 
87 Adoptera- ett alternativ. (Stockholm 1970), s. 61 
88 Ibid, s. 61 
89 Ibid, s. 61 
90 Hägglund, G. s. 80 
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Dessa motsättningar drabbar och kommer drabba många av adoptivbarnen. En svensk allmänhet 

skiljer inte på de adoptivbarn och andra invandrare. Adoptivbarnens svenska identitet utmanas och 

ifrågasätts av andra91. 

 

Hägglund som ju tidigare fann att barn som anammar det ”svenska”, inte riskerar råka ut 

för mobbing och etnisk särbehandling, går alltså emot sitt eget resonemang när hon hävdar 

att en svensk allmänhet har svårt för att skilja barnen från invandrare, och att de därför 

riskerar att bli utsatta i samhället.  

 

Barnets självklara förmåga till anpassning 

När det handlar om barnens möjligheter att anpassa sig i den nya familjen och i det 

svenska samhället finner Ingelstam att de adopterade barnen inte råkar ut för så många 

problem, utan beskriver att anpassningen till de svenska förhållandena och den nya 

familjen ofta sker utan komplikationer: 

 

Erfarenheten har visat att de barn mellan ett halvt och fem till sex år som kommer hit anpassar sig 

förvånansvärt fort. En ettochetthalvtåring gick direkt och satte sig på pottan när hon kom innanför 

dörren till sitt nya hem och en sexåring började lekskolan två månader efter ankomsten.92 

 

Även om Ingelstam menar att anpassningen av barnen går fort, anser hon ändå att 

föräldrarna måste vara beredda på att barnen när de anländer kan vara undernärda och i 

behov av extra mycket ömhet och tålamod den första tiden. Men Ingelstam påpekar att 

utvecklingen av även dessa barn är positiv, och att barnen snart tar igen för eventuella 

svårigheter i anpassningen.93 

Hägglund förmedlar i frågan om barnens möjligheter till att anpassa sig en annorlunda 

bild än Ingelstam. Hon anser till skillnad från Ingelstam att det finns flertal problem som 

kan uppkomma.  Exempelvis kan barnet i början ha svårigheter med separationer94 samt få 

aggressiva utbrott95. Dessa problem anser dock Hägglund vara övergående så snart barnet 

har varit i sin nya familj en tid och fått utrymme att anpassa sig.96 Ifall det kvarstår problem 

även i högstadieåldern, som är relaterade till adoptionen, menar Hägglund att det är svårt 

att veta. De flesta adopterade barnen har nämligen inte nått den åldern än, skriver 

Hägglund.97 

 

                                                 
91 Hägglund, G.  (1979), s. 80 
92 Adoptera – ett alternativ (1970), s. 60 
93 Ibid, s. 60 
94 Hägglund, G. (1979), s. 44 
95 Ibid, s. 47 
96 Ibid, s. 47 
97 Ibid, s. 51 
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Sammanfattning 

Hägglund är inte konsekvent i sin ståndpunkt om att de adopterade barnen inte får 

problem i Sverige. Inledningsvis uttrycker hon att barnen inte får problem, men hävdar 

senare att en svensk allmänhet inte kan skilja barnen från invandrare, vilket hon ser som 

komplikationsfullt. Ingelstam är mer konsekvent och anser att risken för att barnen ska 

råka illa ut på grund av sin avvikelse är liten. Båda anser att personlighet är viktig och har 

stor betydelse för om ett barn blir utsatt av andra. När författarna upplever att barnen inte 

råkar illa ut på grund av sin etniska avvikelse, definierar de alltså annorlunda på det sociala 

och kulturella planet och den etniska avvikelsen förklaras som oproblematisk.  

Hägglund och Ingelstam menar att barnen har goda förutsättningar att klara sig bra, 

eftersom de fort anpassar till det svenska samhället och det svenska sättet att leva. Medan 

Ingelstam inte tycker sig se så stora svårigheter för barnen att anpassa sig, menar Hägglund 

att det kan ta lite längre tid för en del barn och att exempelvis separationer kan vara svåra 

för dem. Hur det går för barnen när de blir lite äldre, vet man ännu inte, enligt Hägglund, 

eftersom de flesta fortfarande är så unga. 

 

Diskussion 

Medan Hägglund både anser och inte anser att de adopterade barnen får problem i Sverige 

på grund av sin etniska avvikelse, finner Ingelstam att risken är liten. Och när Ingelstam 

inte tycker sig se så stora svårigheter för barnen att anpassa sig, menar Hägglund att det 

finns en del problem, men att de är övergående. Hur det går för barnen när de blir lite 

äldre, vet man dock inte ännu, enligt Hägglund. Ingelstams uppfattning, kan möjligtvis ha 

sin grund i att internationella adoptioner vid tiden för bokens utgivning fortfarande var ett 

så pass nytt fenomen, att man inte innehade kunskap om problem som senare kommit att 

lyftas fram som reella. Hägglund, vars bok utgavs nio år senare än Ingelstam, kan ha haft 

mer information än Ingelstam, varför hennes uppfattning om barnens problem är en 

annan. 

Både Ingelstam och Hägglund anser att personlighet är viktig och har stor betydelse 

för om barnen kommer att bli utsatta. De anser dock att barnen har goda förutsättningar 

att inte råka illa ut eftersom adopterade barn fort anpassar till det svenska samhället och 

det svenska sättet att leva. Ingelstam hänvisar i sin bok till en undersökning gjord av 

Sveriges barnavårdskonsulter, som har kommit fram till att barn som adopterad när de är 

unga och som har goda hemförhållanden, inte får svårigheter. Om goda hemförhållanden 

innebär att barnet kommer att accepteras och vara klanderfritt inför omgivningen, torde 

alltså goda hemförhållanden vara synonymt med en miljö som överför och gör det 

adopterade barnet till ”svensk”. Både i Ingelstams och Hägglund beskrivningar om hur det 

kommer att gå bra för barnet förutsätter att barnet anammat det ”svenska” sättet att leva 

och uttrycka sig. 
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Att Ingelstam förhåller sig så skeptisk till adoptionsföräldrarnas berättelser om att barnen 

ofta känner sig utsatta, finner jag intressant eftersom Ingelstam negligerar problemet och 

anser att föräldrarna överdriver. Det krävs enligt henne mer än att vara föremål för andras 

blickar och enfaldiga frågor för att det ska kallas diskriminering och utsatthet. Denna form 

av upplevda problem, markeras som vi kommer att se, mer markant under 80-talet. 

Att Ingelstam och Hägglund hävdar att det inte finns särskilt stora problem kring 

barnens etniska avvikelse eller förmåga till anpassning, ligger i linje med den aktuella 

tidsandan. Sedan slutet av 60-talet rådde i samhället en prövande anda, där bland annat 

politik, sexualitet, klass och kultur, var ämnen som ifrågasattes och debatterades. 

Svenskarna började resa på charter och influerades av nya kulturella intryck och vanor.98 

Som jag i bakgrundsdelen tidigare skrev, var det under denna tidsepok tanken fanns att 

genom adoption skapa ”regnbågsfamiljen”. Idealet för goda föräldrar var att dessa var 

mycket öppna inför att ta emot barn som såg annorlunda ut än dem själva. Även om det 

som man uppfattade det kanske fanns problem, var de alltså inte i enlighet med tidsandan 

att markera och lyfta fram dem som reella och problematiska.  

 

 

1980 

De internationella adoptionerna sjönk under 1980-talet något i antal, och omkring 1500 

internationella adoptioner genomfördes varje år99. 

1980-talet representeras i denna studie av Madeleine Kats bok Adoptivbarn – en annorlunda 

graviditet samt av Ingrid Stjernas bok Barn som barn? Böckerna är båda utgivna 1981 och 

skrivna av kvinnor som både är yrkesverksamma inom adoptioner och själva är 

adoptivmödrar. Stjernas bok riktar sig som tidigare presenterats, till den yrkesverksamma 

grupp som kommer i kontakt med adoptionsfrågan.  

 

Den problematiska etniska avvikelsen 

Från att som under 70-talet ha ansett att det avvikande hos de adopterade barnen ligger i 

beteendet, fokuserar Stjerna och Kats på 80-talet istället på barnens etniska avvikelse. Båda 

anser att de adopterade barnen får det svårt i Sverige på grund av att de skiljer sig så 

mycket från svenskarna. De skiljer sig dock i sin syn på barnens framtidsutsikter. 

Stjerna finner det vara så till den grad svårt för ett barn att vara avvikande samt att 

ständigt behöva leva ifrågasatt, att hon sammantaget anser att en adoption från 

ursprungslandet endast är det femte bästa alternativet för det föräldralösa barnet. Hon 

menar att barnet får det bättre om det växer upp på en institution i sitt hemland, än att det 

                                                 
98 Ahrne, G. & Roman, A. & Franzén M. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 
90-tal. (Göteborg 1996), s. 38-39 
99 www.mia.eu den 7/4-07 
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i ett annat land som Sverige, där barnet ständigt måste motivera sin närvaro och 

konfronteras med sin etniska avvikelse.100 Stjerna menar att riskerna för barnet omöjligt går 

att förneka, och att risken ökar i takt med att samhället blir alltmer oroligt101. 

Stjerna möter i sitt yrke som hemutredare ofta föräldrar som vill adoptera barn som är 

ljusa. De kan tänka sig vilket land som helst, men färgen beskriver Stierna är viktig för de 

blivande föräldrarna. Särskilt oönskade upplever hon är de afrikanska dragen. Rädslan tror 

Stjerna kan bestå i att de sökande är rädda för andras fördomar, rädda för att barnet ska få 

det svårare i Sverige än i sitt ursprungsland. Stjerna förklarar att svenskarnas rädsla för det 

avvikande beror på att de helt enkelt inte har så stor erfarenhet av att möta människor som 

ser avvikande ut från den svenska normen, och hon tror att de adopterade barnen skulle få 

det så mycket bättre om främlingskapet av omgivningen inte upplevdes som så stort.102 

Stjerna tycker dock inte att det är underligt att de sökande föräldraparen känner den oro 

som de gör, eftersom ett etniskt avvikande utseende fortfarande väcker uppmärksamhet i 

det svenska samhället, men hon tror samtidigt att människor som blir kända med det 

främmande, överger den känslan: 

 

Vi ska inte glömma att utvecklingen mot flera raser i befolkningsbilden är en ny företeelse i Sverige 

och att utvecklingen gått mycket fort. […] Är det egentligen något att bli oroad över, detta att vi 

känner oss lite osäkra inför det främmande? […] Vi ser ofta exempel på att det egentligen bara behövs 

att svenskar på nära håll lär känna det mycket annorlunda barnet eller att man haft tät kontakt med 

afrikander t ex i missionssammanhang för att denna främlingskänsla ska försvinna.
 103 

 

Stjerna anser alltså att de internationella adoptionerna kan bidra till att människor känner 

sig mindre främmande inför det avvikande de möter.  De sökandes rädsla inför att 

adoptera ett etniskt avvikande barn är därför oberättigad, anser Stjerna.104 

Till skillnad från Stjerna, tror inte Kats att det hjälper de adopterade barnens situation 

särskilt mycket att fler med etniskt avvikande utseende finns i samhället. Kats menar att de 

adopterade barnen ofta inte ens bor i samma områden som de fattigare invandrarna, utan i 

mer välbärgade områden, och därför möts de inte. De adopterade barnen kommer därför 

oavsett att sticka ut från mängden, menar Kats. Det Kats finner som positivt är att de 

välbärgade områden där de adopterade barnen ofta växer upp har ett mindre hårt klimat, 

vilket medför att de adopterade barnen inte riskerar att utsättas för mobbing.105 Hon gör 

alltså antagandet att människor i högre samhällsskikt inte behandlar avvikelse lika hårt som 

man gör i fattigare områden. 

Kats är inte särskilt positivt inställd till framtidsutsikterna för de adopterade barnen, och 

ser inte att barnen kommer att få det lättare i framtiden:  

                                                 
100 Stjerna, I. Barn som barn? En handbok om internationella adoptioner (Stockholm 1981), s. 67 
101 Ibid, s. 57 
102 Ibid, s. 56 
103 Ibid, s. 56-57 
104 Ibid, s. 56-57 
105 Kats, M. Vänta adoptivbarn - en annorlunda graviditet.( Stockholm 1981), s. 45 
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Man måste inse att det alltid är mer komplicerat att vara brun än att vara vit. I Sverige. Idag. Och i 

morgon också.106  

 

Både Kats och Stjerna finner alltså de adopterade barnens etniska avvikelse vara svår för 

barnen. Stjerna finner att den är grundlös och kan lösas om grupperna blandas och en 

förståelse inför varandra skapas. Kats är mer pessimistisk i sin syn på framtiden, och tror 

inte att en förändring alls kan komma att ske.  

 

Barnens andra problem och förmågan till anpassning då? 

Stjerna behandlar i mycket liten mån de adopterade barnens eventuella avvikelser och 

problem som barnen kan komma att drabbas av. Kats nämner visserligen problem som 

kan förekomma, men är diffus och specificerar inte helt vilka dessa komplikationer är. Hon 

anser dock att barnen i början kan ha svårigheter med att finns sig till ro i den nya familjen, 

vilket kan resultera i mat-, sömn- och anknytningsproblem. Dessa komplikationer 

beskriver Kats dock vara övergående. 107 

När de adopterade barnen börjar skolan händer det ibland att barnen utmärker genom 

att vara senare utvecklade och ha koncentrationssvårigheter, och Kats anser att de därför 

kan behöva mer tid att komma ikapp. Kats anser att anpassningssvårigheterna kan bottna i 

flera orsaker, främst att barnen utvecklingsmässigt kan ligga lite efter andra jämnåriga. Kats 

anser dock att en orsak till att avvikelser hos adoptionsbarn ofta uppmärksammas, är att 

adoptivföräldrar generellt är mer uppmärksamma och reagerar på problem än föräldrar till 

biologiska barn.108  

 

Sammanfattning 

Både Kats och Stjerna anser alltså att de adopterade barnen får det svårt i Sverige på grund 

av sin etniska avvikelse, men de har olika syn på hur problemets möjligheter att lösas. 

Stjerna menar att omgivningen kommer att vänja sig vid olika etniciteter när fler 

människor i samhället ser annorlunda ut, medan Kats menar att de adopterade barnen 

ovillkorligen alltid kommer att särskilja sig, även i framtiden. Hon finner det positivt att de 

adopterade barnen ofta växer upp i områden som är skyddade från hårt klimat. Hon tror 

att de kommer ha det bättre där, även om de utseendemässigt avviker. 

Medan Stjerna lägger minimalt mycket uppmärksamhet på att behandla problem som de 

adopterade barnen kan ha i sin anpassning, så behandlas de mer utvecklat av Kats. Hon 

beskriver problemen som övergående, och men att barnen exempelvis kan behöva mer tid 

på sig att komma ikapp sina jämnåriga.  

                                                 
106 Ibid, s. 45 
107 Ibid, s. 52 
108 Ibid, s.142- 148 
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Att man under 80-talet anser att det finns problem för de adopterade barnen, innebär ett 

förändrat synsätt från 70-talet, då man inte såg på adoptioner som så komplikationsfyllda. 

Eftersom de adopterade barnen hade funnits en tid i sina familjer, hade man på 80-talet 

mer kunskap än tidigare. Men än var barnen för unga för att forskningen skulle kunna 

svara på hur det skulle bli för barnen som lite äldre.  

 

Diskussion 

Att man under 80-talet anser att det finns problem för de adopterade barnen, innebär ett 

förändrat synsätt från 70-talet, då man inte såg på adoptioner som så komplikationsfyllda. 

Det förändrade synsättet kan delvis ha sin orsak i att barnen funnits en tid i familjerna och 

kunskaperna kring avvikelse och anpassning var större. 

Både Kats och Stjerna anser att de adopterade barnen får det svårt i Sverige på grund av 

sin etniska avvikelse, även om de har olika syn på hur det ska lösas. Stjernas uppfattning 

om att barnen kommer att bli accepterade när omgivningen blir bekant med att deras 

utseende medan Kats syn på avvikelsen är mer pessimistisk, eftersom barnen alltid 

kommer att sticka ut från mängden, även i framtiden.  

Medan Stjerna fokuserar minimalt på att uppmärksamma problem som de adopterade 

barnen kan få i sin anpassning, så behandlas ämnet mer utvecklat av Kats. Hon menar 

exempelvis att de adopterade barnen kan behöva mer tid på sig att komma ikapp sina 

jämnåriga, men anser att problemen är övergående.  

Under 80-talet frångick man 70-talets önskan om barnen som problemfria, och istället 

presenterades den etniska avvikelsen som ett betydande problem för de adopterade 

barnen. Regnbågsfamiljen var blott ett minne, och nu var man osäker på om barnen 

kanske skulle ha det bättre på institution i sitt hemland än i en familj i Sverige. Men varför 

framkom dessa tankar nu? Sverige som tidigare hade haft stor nytta av 

arbetskraftsinvandring, stod nu inför en ny form av invandring, som man inte visste hur 

man skulle hantera. Besparingar och ett oroligt samhällsklimat, kan ha bidragit till att 

främlingsfientlighet på ett nytt sätt diskuterades i samhället109, vilket skulle kunna förklaras 

med att ämnet speglas även i adoptionsfrågan. Problemen kring barnens etniska avvikelse 

kan alltså bero på att samhällsklimatet ”tillät” att det gjorde det. 

 

1990 

Under 1990-talet sjönk antalet internationella adoptioner något, och i Sverige genomfördes 

strax under 1000 internationella adoptioner per år.110 

Madeleine Kats, som i denna studie även finns representerad under 80-talet med boken 

Vänta adoptivbarn - en annorlunda graviditet, skrev 1990 boken Adoptivbarn växer upp som här 

                                                 
109 Ahrne, G. & Roman, A. & Franzén M. (1996), s. 86ff 
110 www.mia.eu den 7/4-04 



 31 

kommer att studeras. 1997 utkom Kerstins Weigls bok Längtansbarnen - adoptionsföräldrar 

berättar. Böckerna har två skilda upplägg. Medan Kats är yrkesverksam inom 

adoptionsfrågor och intar en roll som sakkunnig, är Weigls bok till stor del en personlig 

skildring av en adoptionsprocess, blandad med andra adoptivföräldrars och 

yrkesverksammas berättelser och erfarenheter.  

 

Den etniska avvikelsen - ett problem eller inte? 

Varken Weigl eller Kats betonar själva i sina böcker att de anser att den etniska avvikelsen 

skulle vara ett stort problem för de adopterade barnen. Weigl anser dock att problemen 

finns, och att de inte helt går att bortse ifrån. Weigls bok innehåller dock, i form av andra 

adoptivföräldrars berättelser, inslag av föräldrar som har en uppfattning av att den etniska 

avvikelsen är mycket oroande. Kats talar överhuvudtaget inte om den etniska avvikelsen 

som en brydsamhet, utan fokuserar istället på problem hon anser att barnen kan ha. 

Weigl tror inte att själva färgen eller nationaliteten på barnet är av väsentlig betydelse för 

om det blir utsatt för diskriminering och rasism. Det spelar inte någon roll om barnen ser 

afrikanska, polska eller ser asiatiskt ut, oavsett vilket riskerar man att exponeras för de 

fördomar och schabloner varje nationell identitet utgör exempel för.111 Weigl uttrycker 

själv en rädsla inför dessa fördomar och beskriver att hon kommer på sig själv med att vilja 

särskilja sig och sitt barn från att blandas ihop med invandrare. Weigl påpekar gärna för 

folk hon möter att dottern är adopterad, vilket hon själv tror är en omedveten och 

beskyddande drift att vilja identifiera sin familj som ”svensk” och därmed markera sitt 

avstånd gentemot andra invandrargrupper med lägre status.112  

Även om det är lätt för de små barnen att få positiv uppmärksamhet, tror Weigl att 

föräldrarna måste räkna med att det inte alltid kommer vara så. Hon menar att barnen när 

de växer upp kommer tvingas konfronteras med sitt annorlundaskap.113 Flera 

adoptivföräldrar som citeras i Wiegls bok beskriver den oro de känner inför hur barnen 

kanske kommer att bli diskriminerade och utsatta i det svenska samhället. En pappa som 

valde att tillsammans med sin fru adoptera ett ljust barn från Polen är övertygad om att ett 

mörkt barn skulle möta problem på grund av sitt utseende i Sverige:114  

 

Jag tyckte att jag var egoistisk och ansvarslös om jag helt struntade i den aspekten. Visst, alla barn 

löper risk att bli mobbade. Men själv ville jag minimera den kalkylerade risken. Så småningom är det 

hej då, farsan. Mitt barn ska ut i verkligheten och jag kan inte skydda det.115 

 

                                                 
111 Weigl, K. Längtansbarnen. Adoptivföräldrar berättar. (Stockholm 1997), s. 210 
112 Ibid, s. 206 
113 Ibid, s. 207 
114 Ibid, s. 69 
115 Ibid, s. 69 
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Pappan ser sig som ansvarsfull gentemot barnet när han adopterar ett mörkt barn, 

eftersom han har uppfattningen barnet inte skulle få det bra i Sverige. En mamma som 

Weigl i sin bok hänvisar till, tror att pojkar kan komma att bemötas av mer fientlighet än 

flickor. Mamman uttrycker en stor oro inför vad hennes son skulle kunna utsättas för, men 

är inte lika oroad för sin dotter. Hon tror att flickor på ett annat sätt än pojkar kan spela på 

sin exotiska skönhet och skaffa sig en position på det sättet.116 Att vara man och samtidigt 

ses som invandrare, är enligt mamman alltså att tillhöra en ”lägre” stående grupp.  

 

Adoptivbarnen som handikappade   

Kats uppskattar att en tredjedel av de adopterade barnen har samma mängd problem som 

andra barn, att en tredjedel av barnen har medelsvåra problem och att en tredjedel av 

barnen har mycket stora problem.117 Kats räds inte att framhäva de svårigheter som hon 

finner är vanliga i adoptivfamiljen och beskriver syftet med sin bok är att komma tillrätta 

med problemen118. Hon omtalar de adopterade barnen som handikappade; hon menar att 

det är en passande beskrivning, eftersom hon tycker att den benämningen på uttryckligt 

sätt beskriver barnens problematik. De handikapp som barnen har beskriver Kats vara 

både fysiska, psykiska, känslomässiga och intellektuella. Att se på och behandla barnen 

som handikappade skulle gynna dem, anser Kats. Barnen skulle slippa att ständigt behöva 

jämföras med andra barn och istället ges utrymme att utvecklas i sin egen takt efter sina 

egna förutsättningar.119 Att begreppet handikapp av en omgivning skulle kunna uppfattas 

som stigmatiserande, nämner inte Kats som oroande.  

Kats tror att människor ofta har föreställningen att adoptivbarn som i sitt ursprungsland 

saknade trygghet och kärlek, när de kommer till sin nya familj kommer att vara 

kärlekstörstande och kontaktsökande, men att det mycket sällan är så barnen beter sig. 

Istället beskriver Kats hur barnen outtröttligt far runt, har svårt att anknyta till de vuxna, 

att de stjäl saker, och när de blir lite äldre har sexuelle relationer i syfte att få utlopp för 

sina spänningar. Kats menar att barnets utagerande ofta inte upphör för att de plösligt får 

både får kärlek och trygghet. Kats säger att barnen kommer att bära på en skörhet ända 

upp i vuxen ålder.120  

Kats ser stora anledningar till att den kunskap som finns kring adoptioner bör komma till 

bruk för att hjälpa barnen:  

 

                                                 
116 Ibid, s. 210 
117 Kats, M. Adoptivbarn växer upp (Stockholm 1990), s. 12 
118 Ibid, s. 12 
119 Ibid, s. 12 
120 Ibid, s. 12 
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Mitt hopp är att våra erfarenheter av adoptivbarn kan leda till att vi äntligen kommer att ta till 

oss den lärdom och sluta att avsiktligt producera svårt störda barn och passivt se på medan de 

växer upp till värstingar121.  

 

Kats finner alltså problemen med de adopterade barnen vara så stora att de utan insatser 

från samhället istället kommer att belasta samhället122. 

I likhet med Kats har Weigl uppfattningen att adoptivbarnen har en svårare problematik 

att handskas med än icke adopterade barn. Weigl intervjuar i sin bok Göran Högberg, 

läkare på en psykiatrisk barn- och ungdomsklinik. Högberg menar att det kan finnas extra 

problem i adoptivfamiljer, eftersom både föräldrarna och barnen har en tidigare 

problematik. Föräldrarna som inte har kunnat få barn och barnen som blivit övergivna av 

sina biologiska föräldrar. Därför blir adoptivfamiljen alltid speciell, menar Högberg.123               

Skillnaden mellan Weigl och Kats inställning till de adopterade barnens problem är att 

Weigl inte presenterar dem vara lika allvarliga och omfattande som Kats gör. Weigl tycker 

att det är bra att som adoptivförälder är förberedda på de problem som man statistiskt sett 

vet ofta förekommer hos de adopterade barnen. Hon vill inte se barnen som tickande 

bomber, men vill samtidigt vara en trygg mamma, förberedd om någonting skulle hända.124 

Men hon betonar det inte i närheten så starkt som Kats gör. I Kats fall handlar det om att 

med sin kunskap stoppa barnen från att hamna utanför samhället, medan Weigl inte lika 

starkt beräknar att någonting kommer att inträffa med de adopterade barnen.  

 

Sammanfattning 

Medan Weigl anser att den etniska avvikelsen kan vara ett problem för de adopterade 

barnen, är Kats tämligen fåordig i frågan. Weigl är orolig för att barnen av omgivningen 

kan komma att blandas ihop med invandrare, och vill gärna särskilja sig från dem. I Kats 

bok Adoptivbarn – en annorlunda graviditet från 1981 som jag redogjorde för under kapitlet för 

80-talet, ansåg hon dock att problemen fanns. 1997 har Kats bytt fokus till att behandla 

andra problem som hon anser att de adopterade barnen kan ha och vill numera benämna 

de adopterade barnen som handikappade.  

Enligt Kats har en stor andel av barnen svåra anpassnings- och utvecklingsproblem. Hon 

anser att problemen bör uppmärksammas i större utsträckning än vad de gör, för att inte 

fler av barnen ska riskera bli, som hon kallar dem, värstingar. Weigl anser också att barnen 

kan komma att få anpassningsproblem, men uttrycker inte och betonar inte lika hårt tron 

på att de absolut gör det.  

 

                                                 
121 Ibid, s. 12 
122 Ibid, s. 12 
123 Weigl, K. (1997), s. 134 
124 Ibid, s. 115 
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Diskussion 

Författarna som i denna studie representerar 80-talet ansåg att det stora problemet för de 

adopterade barnen var desras etniska avvikelse. Under 90-talet kom dock etniciteten att 

hamna i skuggan och istället framfördes barnens problem med anpassning som viktiga. 

Kats går så långt att hon vill benämna barnen som handikappade, och hon anser att en stor 

andel av barnen har svåra anpassnings- och utvecklingsproblem. Kats anser att problemen 

bör uppmärksammas i större utsträckning än vad de gör, för att inte fler av barnen ska 

riskera att bli kriminella. Weigl går dock inte lika hårt fram i denna fråga som Kats. Hon 

ser det som viktigt att vara förberedd om något skulle hända, men ser inte riskerna så stora 

som Kats framhäver dem.  

Weigl anser att barnen kan komma att få problem på grund av sin etniska avvikelse, och 

beskriver själv att hon ibland är orolig för att hennes barn ska blandas ihop med ett, som 

hon beskriver det, lägre stående invandare. Hon vill särskilja sig från denna grupp och 

berättar därför ofta för personer hon möter att dottern är adopterad. Samtidigt utgör den 

etniska diskussion i Weigls bok litet utrymme. 

Att Kats inte framhåller barnens etniska avvikelse som ett problem, behöver inte 

nödvändigtvis innebära att hon inte anser att det finns några problem för de adopterade 

barnen utan att hon istället valt att fokusera på barnens anpassningsproblem. Men det kan 

också vara så att hon ändrat uppfattning från tidigare och finner att samhället 1997 är en 

miljö där de etniskt avvikande barnen smälter in bra. 

Att barnens etniska avvikelse under 90-talet inte uppmärksammas av Kats och i 

begränsad utsträckning av Weigl, kan vara en reaktion på det rådande samhällsklimatet. 

Samhället hade sedan 80-talet varit oroligt, och under 90-talet genomgick Sverige fler stora 

förändringar. Arbetslösheten hade inte varit lika stor sedan 30-talet, de sociala klyftorna 

ökade och tillväxten kom få regioner till del. Det vardagsliv som under 50- och 60-talen 

byggts upp och sågs som något självklart för befolkningen var inte längre på samma sätt 

självklart, och någon ny svensk modell som skulle kunna bryta dödläget och samla alla 

motstridiga viljor, fanns inte i sikte. I denna oroliga tid kom rasismen att bre ut sig än mer 

än tidigare. Partiet Ny Demokrati, som av många uppfattades ha en främlingsfientlig 

agenda, satt även i Riksdagen från 1991 till 1994.125 

Hur kommer det sig då att varken Weigl eller Kats markerar stor oro inför de adopterade 

barnens etniska avvikelse i större utsträckning än de gör? Varför uttrycker de inte en oro 

kring barnens framtid i ett Sverige som invånarna upplever som labilt? Kan den 

begränsade diskussionen kring etnicitet vara en motreaktion mot det författarna upplever 

som skrämmande?  

 

                                                 
125 Ahrne, G. & Roman, A. & Franzén M. (1996), s. 42ff 
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2000 

Sedan 1990-talet har inte antalet internationellt adopterade barn ändrats nämnvärt, och är 

fortfarande strax under 1000 adopterade barn per år.126 

Anna Elisas bok Det livet ger utkom år 2000, och Annika Creutzers bok Adoptera – Ett sätt 

att bli förälder två år senare. Böckerna skiljer sig åt på det viset att Elias på ett personligt sätt 

beskriver sin egen adoptionsprocess, medan Creutzers bok på ett mer sakligt sätt 

presenterar praktiska information kring hur en adoptionsprocess går till.  

 

Den etniska avvikelsen som oproblematisk 

Varken Creutzer eller Elias anser att den etniska avvikelsen är särskilt bekymmersam för de 

adopterade barnen. Creutzer anser att det i Sverige på 2000-talet inte är 

uppmärksammande att ha ett exotiskt eller avvikande utseende som det var förut. Den 

svenska kulturen har också fått många fler influenser från andra länder, och det ”svenska” 

är inte längre den enda normen, menar hon.127 Creutzer är dock ambivalent i denna 

ståndpunkt. Samtidigt som hon anser att de adopterade barnen inte väcker 

uppmärksamhet, framhåller hon även att de som funderar på att adoptera ett barn måste 

tänka igenom beslutet noga ifall man är beredd att ta emot ett barn som ser mycket 

annorlunda ut än sig själv. Creutzer menar nämligen att barnen väcker frågor från 

omgivningen. Kan man till exempel som pappa inte hantera de blickar man riskerar att få 

av omgivningen när man går bredvid sin asiatiska dotter, som andra tar för given är en 

prostituerad från Thailand? Om inte, bör man enligt Creutzer inte adoptera.128   

Inte heller Elias fokuserar i hög utsträckning på barnens avvikande utseende. Elias 

kommenterar endast en gång att utseendet kan vara en problematik för barnen. Hon säger 

då att det är viktigt att försöka få sina barn att utveckla en stolthet över sitt ursprung och 

över sitt utseende. En djup och stark identitet, menar hon är central för att barnen ska lära 

sig att hantera främlingsfientlighet som den kan möta.129  För att komplettera sin bok med 

en yrkesverksam hemutredares röst, har Elias vikt ett kapitel åt Ingrid Stjerna.130 Stjerna 

anser att det är positivt att de adopterade barnen utseendemässigt skiljer sig från sina 

föräldrar: 

 

Hos våra internationellt adopterade kan man […] ofta se en frejdig självklarhet över ämnet, något som 

tvingats fram av alla de mer eller mindre genomtänkta kommentarer kring sitt utseende sin de 

adopterade får genom livet.131  

 

                                                 
126 www.mia.eu, den 5/7-07 
127 Creutzer, A. Att adoptera – Ett sätt att bli föräldrar (Stockholm 2002), s. 113 
128 Ibid, s. 15 
129 Elias, A. Det livet ger. En bok om barnlöshet och adoption. (Västerås 2000), s. 134 
130 Ingrid Stjernas bok Barn som barn? från 1981 presenterades under analysen för 80-talet. 
131 Elias, A. (2000), s. 45 
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De adopterade barnens etniska avvikelse är alltså mycket positiv, anser Stjerna. Att barnet 

är adopterat blir en interagerad del i vardagen och ett naturligt faktum både för barnet och 

dess omgivningen.  

 

Adoptivbarnen - nästan som vilka som helst 

Creutzer är kritisk till den mängd negativ information, forskning och litteratur som 

behandlar adoptioner och de adopterade barnen. Hon menar att man bör inta ett kritiskt 

förhållningssätt därför att forskningen ofta är för gammal, och undersökningarna är gjorda 

på den första generationen internationellt adopterade som kom till Sverige.132 Creutzer 

anser att forskningen har kommit längre sedan dess, och dessutom vet man mer om 

förhållandena i barnens hemländer än man gjorde tidigare. Creutzer nämner studier, utan 

att hänvisa till vilka, som visar att det inte alls är så stora skillnader i anpassningen mellan 

yngre och äldre adopterade barn som man tidigare trott. Creutzer menar att den nutida 

forskningen också visat att det inte heller är några problem för de adopterade barnen att 

komma ikapp sina jämnåriga med språkinlärningen, vilket man tidigare har trott. Om de 

adopterade barnen växer upp i en god miljö, finns det enligt den undersökning som 

Creutzer pekar på, inte heller några skillnader mellan adopterade och icke adopterade barns 

möjligheter till utveckling.133 Allvarliga problem anser Creutzer alltså är ovanliga och endast 

något oftare förekommande hos adoptivbarn än hos andra barn. Creutzer förklarar det 

med att adoptivföräldrar är mer uppmärksamma på problem och mer benägna att söka 

hjälp än andra föräldrar.134 Det är viktigt att inte överdriva riskerna för de adopterade 

barnen, utan förstå att alla barn utvecklas olika och i olika takt.135 Hon tycker att det är 

viktigt att de framhåller att det faktiskt går bra för flertalet adoptivbarn, och att det sällan 

blir några större problem för dem.136 

Trots att Creutzer anser att de problem som ofta presenteras är överdrivna och 

egentligen ovanliga, finns det dock några svårigheter hon anser skäliga att ta upp. Att 

barnen kan vara känsliga för separationer, är ett sådant problem som visar sig exempelvis 

när barnet ska börja förskolan. Men för de flesta barnen är det inget problem att börja 

förskolan, påpekar Creutzer. Snarare anser hon att de lite äldre barnen kan uppleva den 

stökiga miljön positivt, eftersom den påminner dem om barnhemmet.137  

Elias finner, precis som Creutzer att det för ofta fokuseras på problem som de 

adopterade barnen kan komma att råka ut för. Många av de problem som det ofta omtalas 

                                                 
132 Creutzer, A. (2002), s. 113 
133 Ibid, s. 113 
134 Ibid, s. 113 
135 Ibid, s. 114 
136 Ibid, s. 31 
137 Ibid, s. 108 
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att adoptivbarnen har, är problem som egentligen inte är typiska för adoptivbarnen, 

framhåller hon.138 Elias: 

 

Lika fel som det vore att tala om tonårsbekymmer eller mobbing med nyblivna föräldrar, lika fel är det 

att överösa nyblivna adoptivföräldrar med allt det som barnen kan råka ut för senare i livet.139  

 

Att det dock finns problem bortser dock inte heller Elias från, utan tycker att det kan vara 

bra att vara införstådd i vad som kan hända. Elias menar att man kan träna sig i att vilja 

och kunna se problemen, om de skulle komma140.  

 

Sammanfattning 

Varken Creutzer eller Elias framhåller i sina böcker att barnens etniska avvikelse är särskilt 

bekymmersam. Istället framhåller de att barnens möjligheter att vara stolta över sitt 

ursprung ska främjas. Creutzer anser dock att man som adoptivförälder måste vara 

förberedd på att omgivningen kommer att ta barnen för invandrare.  

Särskilt Creutzer är mycket kritisk till den forskning som gjorts tidigare, vilken hon 

menar framhåller en alltför negativ bild av hur de adopterade barnen mår och vilka 

problem de har. Istället vill hon visa på ny forskning, som pekar på att barnen inte alls i så 

stor utsträckning har så stora problem.  

Elias tycker att man som förälder bör vara förberedd på att barnen kan komma att få 

problem på grund av att de är adopterade, men framhåller inte problemen som stora eller 

vanligt förekommande. Creutzer anser att barnen kan ha exempelvis separationsproblem, 

men betonar markant att de problemen som ofta presenteras i adoptionslitteratur är 

mycket överdrivna.  

 

Diskussion 

Från att under 90-talet ha ansett att barnen har stora problem, och yrkesverksamma som 

vill benämna barnen som handikappade, så anses problemen av 2000-talets författare 

knappt existera. Varken Creutzer eller Elias framhåller i sina böcker att barnens etniska 

avvikelse är särskilt bekymmersam, och därför skiljer sig deras åsikter mycket från hur man 

sett på frågan tidigare. I böckerna som i denna studie är utgivna på 70-talet hade man även 

då uppfattningen att anpassningen för de internationellt adopterade barnen skedde relativt 

problemfritt. Efter det har problem beskrivits eskalera och både Elias och Creutzer 

uttrycker ett motstånd mot den negativa bild som förmedlas att de adopterade barnen har. 

Särskilt Creutzer är mycket kritisk till den forskning som gjorts tidigare, vilken hon 

menar framhåller en alltför negativ bild av hur de adopterade barnen mår och vilka 
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problem de har. Istället vill hon visa på ny forskning, som visar att barnen inte alls i så stor 

utsträckning har så stora problem. Att Creutzer distanserar sig från den problematik som 

presenterats i de böcker jag för min analys tagit del av, är för mig svårt godta utan förbehåll 

när inte ens källor för dessa utsagor delges läsaren. 

Jag finner det som möjligt att Creutzers bok innehållsmässigt bortser från att fokusera 

stort på problematik kring adoptioner av den anledningen att boken är utgiven i samarbete 

med månadstidningen Vi Föräldrar. Det ligger onekligen i tidningens intresse att inte vilja 

riskera att stöta sig med sina prenumeranter, där ju även adoptionsföräldrar ingår. Det är 

tänkbart att en positiv och komplikationsfri bild av adoption målas upp. Inte heller är det 

denna typ av månadstidnings skyldighet att, oavsett vilket ämne det handlar om, förmedla 

en sann vetenskaplig bild av en verklighet. 

Creutzer anser, likt flera författare medverkande i studien, att de adopterade barnen 

uppmärksammas mer än andra barn därför att adoptivföräldrar är mer observanta på sina 

barns utveckling. Elias resonerar på samma sätt, och säger att man inte får se allt som 

adoptivbarnen gör som tecken på att de är adopterade. Inte heller barn som lever med sina 

biologiska barn är ju skonade från problem, menar hon.  

Hur kommer det sig att problemen som under tidigare årtionden har beskrivits som så 

centrala, under 2000-talet inte längre ses vara så problematiska? Finns problematiken med 

barnens etniska avvikelse inte på 2000-talet, för att den etniska avvikelsen inte längre anses 

särskilt avvikande? Eller är problemen inte uppmärksammade på grund av en önskan om 

att avvikelse inte är ett problem i Sverige på 2000-talet?  

 

 

Slutreflektion  

 

Litteraturen som riktar sig till adoptionsföräldrar från 1970-talet och fram tills idag, har 

som analysen visat, haft fokus inställt på olika former av problem. Diskursen kring de 

internationella adoptionerna har, i stora drag, gått från att först anses vara nästintill fria 

från komplikationer, till att betraktas som mycket problematiska, för att åter igen på 2000-

talet ses som relativt problemfria.  

Att fokus på vad som anses vara problem skiftar så mycket, anser jag kan ha flera 

orsaker. Varje tidsepok har, även när det inte som i det här fallet handlar om adoptioner, 

sina egna normer och vad man anser vara viktigt att förmedla. De böcker jag i denna studie 

har valt att studera uttalar aldrig att de följer en viss typ av metodologi som ska resultera i 

ett material, som ska presentera en sanning eller vetenskap. Det har de heller inga 

skyldigheter till att göra, eftersom de ju är subjektiva och ofta personligt skrivna böcker 

utan anspråk på att vara vetenskapliga. Att författarna inte behöver beskriva problem i den 

ordningen de till exempel statistiskt ofta förekommer utan själva väljer vad de vill 
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framhäva som problematiskt blir därför intressant att studera. Eftersom författarnas urval 

är subjektivt finns det anledning att fundera över om författarna delger det som 

representerar samtidens syn på en problematik eller om författarna delger den syn man vill 

ska representera det.  

Intressant är att oavsett om den etniska avvikelsen har uttalats som ett problem för 

barnen eller inte, har det under varje årtionde som studerats framkommit att det finns en 

oro för att barn av omgivningen ska tas för att vara invandrare. Hägglund ansåg på 70-talet 

att en svensk allmänhet inte kan skilja adoptivbarnen från invandrare, och fann det 

oroande för att de skulle riskera att bli utsatta. Kats fann på 80-talet att det var bra för de 

adopterade barnen att de växte upp i trygga områden med svenskar, så att de inte riskerade 

att växa upp i en hård miljö. Weigl berättar på 90-talet att hon gärna delger andra 

människor hon möter att dottern är adopterad. Detta i syfte att markera och särskilja ett 

avstånd till invandrargrupper med lägre status. På 2000-talet anser Creutzer att man som 

adoptivförälder måste vara beredd på att barnet med sin etniska avvikelse kommer att bli 

taget för att vara ett invandrarbarn. Etnicitet och adoption, hör ofrånkomligen ihop.  

Jag tror inte att oron inför att de adopterade barnen ser annorlunda ut endast har sin 

grund i att man inte vill att barnen ska riskera att bli utsatta och illa behandlade. Jag tror att 

författarnas oro till stor del bottnar i att barnens utseende inte förtäljer vilken kulturell 

tillhörighet och statusgrupp barnen ingår i. Det har vid analysen av empirin framkommit 

att invandrargruppen anses som en lägre stående grupp, som författarna vill att 

adoptivbarnen ska distanseras från. Är dessa åsikter tecken på rasistiska tendenser från 

författarnas sida? Eller är det endast ett tecken på att författarna, som medlemmar av en 

etnisk gupp, resonerar likt etniska grupper kännetecknas för att göra? Hylland Eriksen 

beskriver exempelvis att etniska grupper bland annat skapas genom att medlemmarna att 

särskiljer sig från andra grupper och klassificera människor. Detta är onekligen svårt när 

det handlar om de internationellt adopterade barnen, vilket skulle kunna tänkas vara grund 

för författarnas oro. Hylland Eriksen anser också att etniska grupper ofta står i olika rang, 

vilket är en åsikt som återfinns i författarnas resonemang.  

Att genom sitt utseende påvisa vilken etnisk grupp man tillhör är som beskrivit svårt för 

de adopterade barnen. Hägglund beskrev på 80-talet att det alltid kommer att vara svårt för 

människor att vara mörkhyade i Sverige. Jag anser att det inte behöver vara så. I och med 

att Sverige i allt större utsträckning består av alltfler svenskar med olika etniska utseende, 

tror jag att adoptivbarnen i framtiden inte kommer att vara särskilt avvikande. Men, kanske 

är min tanke om en positiv framtid för etnisk avvikande människor i Sverige, endast en 

önskan om av hur jag vill att det ska vara, och inte som det är? 
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