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Abstract / introduktion 
 
Studiens syfte var att undersöka upplevelser kring aspekter av vuxenblivandet 
bland adopterade; såsom studier, flytta hemifrån, skaffa partner, bilda familj och 
arbete. Frågeställningarna berörde även om adoptionsidentiteten, kön och 
ursprungsland hade någon betydelse för upplevelserna av vuxenblivande-
processen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex kvinnor och sex 
män födda 1969-1992 i Sydkorea och Colombia/El Salvador. Materialet 
analyserades med en induktiv och deduktiv tematisk analys. Resultatanalysen 
synliggjorde att den stora variationen i upplevelser och erfarenheter i stor 
utsträckning relaterade till familjrelationer och etnisk självidentitet och extern 
etnicitetsidentifiering. Vuxenblivandet som en positiv respektive problematisk 
erfarenhet kunde även relateras till individuellt förhållningssätt. 
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I början av 2000-talet publicerades omfattande nationella registerstudier, 
inkluderande merparten av de internationellt adopterade födda i slutet av 1960- till 
1970-talet (Hjern, Lindblad & Vinnerljung, 2002; Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 
2003). I dessa studier påvisades negativa effekter av internationella adoptioner, som 
exempelvis förhöjd risk för psykisk ohälsa som resulterat i slutenvård och 
suicidförsök alternativt fullbordade självmord samt ökad grad av 
missbruksproblematik och kriminalitet som lett till behandling eller rättsliga 
påföljder. Andra signifikanta skillnader visade sig handla om när man flyttade 
hemifrån och kring familjebildning. Resultatet påvisade ett annorlunda mönster kring 
vuxenblivandet bland de adopterade, jämfört med icke-adopterade. Beroende på kön, 
ålder vid adoption, ursprungsland och adoptivfamiljens socioekonomiska status, 
påverkades risken för sociala problem och psykisk ohälsa.   

På grund av registerstudiernas mediala genomslagskraft, bidrog de till en 
samhällsdebatt som kan anses ha haft en inverkan på den enskilda adopterade. För 
även om dessa studier påpekat att de allra flesta internationellt adopterade verkar 
växa upp utan större problem är det de svarta tidningsrubrikerna som människor 
minns; Nya larmsiffror från Socialstyrelsen om utlandsadopterade kvinnor (DN 
Debatt, 2002) och Adopterade vill oftare ta sitt liv – Var tionde kvinna har försökt 
(Aftonbladet, 2002). Debatten rasade efter att Dokument inifrån visat dokumentärerna 
En gång var jag korean (SVT, 10/4, 2002), Sveket mot de utlandsadopterade (SVT, 
11/4, 2002) och Barn till varje pris (SVT, 18/4, 2002). Bland de adopterade bildades 
en skiljelinje mellan dem som var för och de som var emot adoptioner. Var man för, 
var man ofta tydlig med att framhäva att man var mer svensk än adopterad. Var man 
emot, ansåg man att det var på tiden att problemen togs upp på allvar. Röster höjdes 
även från adoptivföräldrar, som tydligt försvarade adoption, men dessa blev motsagda 
på grund av sin partiskhet i frågan.   

Debatten väckte vårt intresse, då en av författarna till denna studie själv är 
adopterad från Sydkorea och den andra författaren har gått i adoptionstankar. Vi fann 
det stimulerande att fundera kring möjliga orsaker till registerstudiernas utfall, då de 
belyste en statistisk verklighet utan att ge oss några tydliga förklaringar. För att öka 
vår förståelse bestämde vi oss för att söka en inblick i den subjektiva upplevelsen av 
vuxenblivandet bland de internationellt adopterade. Det vi saknade var de levande 
berättelserna, de egna förklaringsmodellerna, de personliga vittnesmålen på hur det 
var för just dem att exempelvis flytta hemifrån: Fanns det några svårigheter? 
Upplevde de stöd eller motstånd från sina föräldrar inför flytten och hur blev deras 
relation efter att de flyttat? Genom att genomföra en kvalitativ intervjustudie 
hoppades vi finna mönster som kunde vara viktiga att ha i åtanke när man ser till 
registerstudierna. Möjligen skulle studien kunna identifiera sårbarheter, styrkor och 
förmågor bland de adopterade, samt skyddande faktorer under vuxenblivande-
processen. Denna information skulle i sin tur kunna vara viktig i arbetet med att 
förebygga problem och svårigheter bland de internationellt adopterade och i 
förlängningen kunna förbättra situationen för en, till viss del, utsatt grupp.  
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Bakgrund 
 
Internationell adoption i Sverige 
Närmare 138 000 personer i Sverige är adopterade. Före andra världskriget var de 
flesta adoptionerna i Sverige nationella, så kallade osynliga adoptioner och dessa 
nådde sin höjdpunkt på 1940-talet. Det vanligaste ”adoptivbarnet” i Sverige är 
således ett svenskadopterat barn, fött i slutet av andra världskriget och det 
sammanräknade antalet svenskadopterade svenskar är drygt 85 000 personer. Under 
1960-talet ökade intresset för internationella adoptioner och den främsta orsaken var 
att allt färre svenska barn lämnades för adoption. I dagsläget finns drygt 52 000 
internationellt adopterade personer i Sverige, de flesta födda i Sydkorea, Indien och 
Colombia. Givarländerna har varierat genom åren men år 2006 dominerade Kina, 
Sydkorea, Vietnam och Ryssland (Bernhardtz & Klintefelt, 2007).  

Som adoptionsland är Sverige ett av världens ledande mottagarländer och har 
tillsammans med Norge och Danmark den största proportionen internationellt 
adopterade i relation till övrig befolkning. I absoluta tal har Sverige tagit emot det 
näst största antalet barn av alla länder i världen. Det är bara USA som har tagit emot 
fler barn för adoption (Hübinette, 2007).  

Dessa siffror bör dock även jämföras med att det finns cirka 150 miljoner 
föräldralösa barn (enligt definitionen att en eller båda föräldrarna är döda) i världen 
(Ingeborg Ekblom, informationschef UNICEF Sverige, personlig kommunikation, 
100506), vilket betyder att de omkring 30 000 barn som adopteras i världen varje år 
(Selman, 2002), är en försvinnande liten andel av de föräldralösa barnen i ett globalt 
perspektiv.  
 

Adoptionsforskning 
I ett regeringsbeslut 2001 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet Ingela 
Thalén att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågor om internationella 
adoptioner. Utredningen, som antog namnet Utredningen om internationella 
adoptioner, påbörjade sitt arbete 2002. Syftet var att inhämta kunskaper och 
synpunkter och det övergripande målet var att stärka barnets rätt i adoptionsprocessen 
i enlighet med FN:s barnkonvention, där barnet alltid ska sättas främst i samband med 
adoption. För att barnperspektivet skulle kunna råda var andra intressen nödvändiga 
att ifrågasättas och i vissa fall begränsas. Den övergripande frågan blev: Vilket pris 
får en adoption ha? Både ekonomiskt och etiskt. Utredningen resulterade i ett antal 
förslag till lagförändringar, dels knutna till Sveriges tillträde till Haagkonventionen 
om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner som inkorporerades i 
svensk lagstiftning 1997, delvis beroende på övergången från Statens nämnd för 
Internationella Adoptionsfrågor (NIA) till bildandet av Myndigheten för 
Internationella Adoptionsfrågor (MIA). Förslagen berörde ändringar som syftade till 
att öka skyddet för de enskilda barnen (SOU 2003:49).  

Kunskaper och synpunkter från en mängd olika håll önskades för att kunna 
ligga till grund för lagförändringsförslagen och 2002 anordnades en 
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forskningshearing för att ta del av viktig svensk forskning på området och för att med 
forskningsresultaten som grund diskutera hur samhället ska kunna möta adopterades 
behov på bästa sätt. Marianne Cederblad fick i uppdrag att sammanställa viktig 
nationell och internationell forskning som rör internationell adoption (SOU 2003:49).  
I sammanställningen inkluderades en mängd olika studier bland annat Cederblads 
epidemiologiska studie (Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke, 1999). Med 
epidemiologisk menas att man tittar på en representativ grupp av alla internationellt 
adopterade och undersöker hur vanligt förekommande ett visst symptom är i den 
gruppen (Lindblad, 2004). Studien som Cederblad et al. (1999) genomförde 
omfattade 211 adopterade ungdomar i Skåne. De intervjuades om olika aspekter av 
adoptionen, identiteten och om psykisk hälsa. I denna studie fann man att de 
adopterade inte uppvisade sämre psykisk hälsa, jämfört med befolkningen i övrigt. De 
adopterade hade till och med bättre självkänsla än jämförelsegruppen. Studien visade 
dessutom att det var framförallt i tonåren som eventuella problem visade sig och att 
dessa i huvudsak var identitetsrelaterade. Man fann även att familje- och 
kamratrelationer påverkade den psykiska hälsan och självbilden bland de adopterade 
(Cederblad, 1999).  

Den första av de ovan nämnda registerstudierna (Hjern, Lindblad, Vinnerljung, 
2002), som senare rönte stor medial uppmärksamhet i Sverige, fanns även den 
presenterad i SOU rapporten (SOU:49). I den jämfördes 11 320 internationellt 
adopterade i Sverige, deras 2 243 icke-adopterade syskon, biologiska barn till 
adoptivföräldrarna och 4006 invandrare, med jämnåriga svenskar. Alla var födda 
1970-1979. Detta kallas en klinisk studie eftersom man utgår från en klinisk grupp, 
det vill säga en grupp som söker hjälp inom sjukvården. Den fokuserade på psykisk 
ohälsa som resulterat i sjukhusvård, självmord, självmordsförsök och missbruk. 
Dessutom inkluderade den brott som ledde till domar. Man fann att de internationellt 
adopterade löpte högre risk jämfört med svenskfödda, icke-adopterade jämnåriga. 
Den andra studien (Lindblad, Hjern, Vinnerljung, 2003) innehöll data från 5 942 
internationellt adopterade födda 1968-1975, deras icke-adopterade syskon (biologiska 
barn till adoptivföräldrarna), jämnåriga invandrare fördelade på europeiska och icke-
europeiska ursprungsländer, nationellt adopterade med födelseår 1963-1973 samt 
jämnåriga svenskar. Den här studien fokuserade på olika aspekter av vuxenblivande 
och resultaten påvisade att de adopterade hade färre barn och var mer sällan gifta. De 
adopterade män som hade barn, levde i mindre utsträckning tillsammans med dem 
och fler adopterade kvinnor levde ensamma med sina barn. De adopterade bodde kvar 
hemma längre hos sina föräldrar, hade oftare varit arbetslösa och socialhjälpstagande 
mer än 6 månader och deras situation påminde mer om invandrarnas. Genom att 
undersöka sjukvårdsregister gick det även att se att de adopterade löpte en högre risk 
för sjuklighet, i synnerhet med psykiatriska orsaker, men även för narkotika- och 
alkoholmissbruk. Detta gällde alla ursprungsområden, utom de adopterade från 
Sydkorea, vilket har diskuterats delvis kan vara en följd av orsakerna till adoption 
från denna region (sociokulturella, snarare än ekonomiska) i kombination med god 
omvårdnad av barn, före adoptionen.  
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Beträffande ursprungsländer så har man funnit en förhöjd risk associerad med 
ett ursprung i Latinamerika jämfört med Asien när det gäller både psykiatriska och 
sociala problem så som missbruk och kriminalitet (Lindblad et al., 2003, 2007). Ålder 
vid ankomst till Sverige är även det en faktor som har analyserats. Där har det visat 
sig att det inte innebär någon förhöjd risk med en ankomstålder av 2-3 år jämfört med 
1-2 år. Däremot nästan fördubblas risken då ankomståldern är 4-6 år jämfört med 1-2 
år (Lindblad et al., 2003, 2007). Det är inte åldern i sig som anses orsaka problemen 
vid sen adoption utan snarare att det innebär en högre risk för missgynnsamma 
omständigheter före adoptionen.   

Beträffande adoptivfamiljerna så visar statistiken att de har bättre sociala och 
ekonomiska förutsättningar än genomsnittsfamiljen i Sverige och oftast befinner sig i 
skiktet medelklass- och övre medelklass. Detta innebär att de även kan ha högre 
utbildningsnivå och högre social position (Hjern et al., 2002; Lindblad et al. 2003, 
2007). Allvarliga psykiatriska problem och svåra sociala anpassningsproblem är 
mindre vanligt förekommande bland adoptivföräldrarna. Dessa gynnsamma 
omständigheter minskar riskerna för att de internationellt adopterade ska utveckla 
psykiatriska problem och sluta skolan efter högstadiet. Dock finns en något förhöjd 
risk (OR 1,3) för allvarliga sociala problem för adopterade i högre socialgrupp. Detta 
förvånande resultat tros vara knutet till (för) höga förväntningar från föräldrarnas 
sida, till exempel beträffande skolprestationer (Lindblad et al. 2003, 2007).  

Forskning har visat att föräldrar till adoptivbarn är mycket mer engagerade i 
barnens skolgång än vad som är vanligt bland biologiska föräldrar. De hjälper ofta 
barnen mer med läxor och stödjer dem i skolgången – vilket stimulerar barnens 
kognitiva utveckling (Dalen, 1995, 2001; Tessem, 1999). Det är dock av vikt att 
förväntningar och krav är rimliga, utifrån barnets unika förutsättningar. Barn som inte 
har möjlighet att leva upp till föräldrarnas förväntningar kan utveckla en negativ 
självbild (Harter 1999; Skaalvik & Hagtvet, 1990). En del forskning visar att 
ungdomar med psykiska problem är procentuellt fler i familjer med hög akademisk 
utbildning än i familjer med låg utbildningsnivå (Berry, 1992; Hjern et al, 2002).      

Orsaken till att de stora registerstudierna (Hjern et al., 2002; Lindblad et al., 
2003) uppmärksammades även för en bred allmänhet, trots att flera studier på 
adopterade genomförts i Sverige tidigare, var förmodligen för att de så tydligt 
påvisade problematiska effekter av internationella adoptioner, till skillnad från 
exempelvis studien utförd av Cederblad et al. (1999). Även om resultaten visade att 
de allra flesta adopterade inte lades in för psykiatrisk behandling eller för 
suicidförsök utan klarade sig som genomsnittsbefolkningen, visade de ändå på en 
statistiskt signifikant överrepresentation av internationellt adopterade inom flera olika 
områden. Det negativa utfallet hade inga enkla förklaringsmodeller utan ytterligare 
forskning ansågs vara nödvändig för att utröna orsaker till resultatet.   

I SOU rapporten (2003:49) underströks därför behovet av ett nationellt 
forskningscenter kring adoptionsfrågor för att samla den kunskap som finns och 
koordinera vidare forskning. Detta ansågs viktigt i och med samhällets ansvar för de 
adopterade och deras familjer. Dessa familjekonstellationer är trots allt sanktionerade 
av samhället. Enligt Åsa Barkeling, anställd på Myndigheten för internationella 
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adoptionsfrågor, MIA (tidigare NIA) finns fortfarande inte något sådant nu, sju år 
senare (personlig kommunikation, 100506).  

   
Vuxenblivande 
Beträffande termen vuxenblivande så finns det ingen definition i Psykologilexikon 
(Egidius, 2005). Inte heller för ordet vuxen. Havnesköld och Risholm Mothander 
(2005) skriver att tonåren eller adolescensen; ett ord ”som kan härledas av latinets 
adolesco = växa upp” på svenska skulle kunna kallas för ”vuxenblivande”. Vi 
kommer dock i den här studien att utgå ifrån att vuxenblivande är en process som 
sträcker sig in i betydligt högre ålder än adolescensen. Snarare än att definiera 
vuxenblivande utifrån en viss ålder så ser vi det som en process i en människas liv, 
från tonåren och framåt, som består av ett antal aspekter så som att flytta hemifrån 
och träffa en partner. Detta går i linje med den danska psykologen Ida Kochs syn när 
hon säger att: ”Ungdomstiden har blivit längre. Förr i tiden var det tydligare när man 
övergick från att tillhöra ungdomen till att bli vuxen, med den vuxnes ansvar och 
förpliktelse […] I dag finns det inga ritualer som markerar övergången till ”vuxenhet” 
(Koch, 1992, s. 101). I och med att det i dag inte finns samma tydlighet runt när man 
anses, eller själv anser sig vara vuxen, så blir den definitionen mer subjektiv. Vi är 
därför även intresserade av informanternas egen syn på vilka markörer som för dem 
definierar att bli vuxen.  

En aspekt av vuxenblivandeprocessen kan sägas vara en identitetsprocess. Erik 
H. Erikson (1968) anser att identitetsutvecklingen resulterar från både en biologisk 
utveckling och ett socialt samspel. Enligt Vigdis Bunkholdt är ”alla överens om att 
den (identitetsutvecklingen) är resultatet av ett samspel mellan medfödda faktorer (en 
del ärftliga och en del förvärvade under graviditeten och förlossningen) och de 
erfarenheter man gör i sitt samspel med omvärlden” (Bunkholdt, 1995, s. 153). 
Identitetsskapandet kan sägas handla om att integrera erfarenheter och finna 
förhållningssätt till dessa. När allt går väl resulterar identitetsprocessen i en positiv 
självbild grundad på att både behoven av tillhörighet och individualitet uppfylls. 
Monica Dalen skriver att ”Erikson definierar en välförankrad identitetskänsla som en 
subjektiv, stark känsla av helhet och kontinuitet. Om kontinuitet och helhetskänsla är 
grundstenar i en människas identitetsuppbyggnad, är det uppenbart att adoptivbarn 
står inför särskilda existentiella utmaningar” (Dalen, 2007, s. 109).    

Irhammar (SOU, 2003, Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander, 1999) talar 
om att identitetsskapandet hos internationellt adopterade kompliceras av att behöva 
förhålla sig till vad man kallar etnisk självidentitet och extern etnicitetsidentifiering. 
Den etniska självidentiteten relaterar till hur man ser på sig själv och den externa 
etnicitetsidentifieringen till hur man identifieras av andra i samhället. Irhammar 
hävdar att majoriteten av internationellt adopterade har en svensk självidentitet (SOU, 
2003, Cederblad et al., 1994) men blir av utomstående identifierade som invandrare. 
Språket har dock en stor betydelse för hur man uppfattas och kan vara en medierande 
faktor i sammanhanget.  

Utmaningen som möter de adopterade i identitetsskapandeprocessen har även 
bekräftats i en studie gjord av Lindblad och Signell (2008) som undersöker 
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upplevelsen av nedvärderande attityder och rasism bland kvinnor adopterade från 
Asien. De poängterar dock att de negativa upplevelserna inte enbart är av ondo, utan 
att dessa erfarenheter även kan leda till ett ökat intresse för andra kulturer, 
empatiutveckling och kapacitet för att identifiera sig med andra utsatta i samhället.    

Med tanke på de ovan nämnda existentiella utmaningarna blir det viktigt att ta i 
beaktande en individs resurser att klara svårigheter. Dessa varierar beroende på 
individuella förutsättningar. I boken Adoption definierar Frank Lindblad begreppet 
identitet som ”uttryck för en personlig föreställning av de egna egenskaperna och 
särdragen och av vilka tillgångar och begränsningar man har” (Lindblad, 2004).  
 
Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur adopterade från Sydkorea och Colombia upplever 
aspekter av vuxenblivandet, och om de själva gör en koppling till sin 
adoptionsidentitet. I studien utgick vi ifrån följande frågeställningar:  
 

- Hur upplever adopterade från Sydkorea och Colombia det att bli vuxen, med 
alla de viktiga aspekter som detta innebär (ex. studera, arbeta, flytta 
hemifrån, skaffa partner, bilda familj)?  

- Gör de adopterade någon koppling mellan sin vuxenblivandeprocess och sin 
identitet som adopterad? 

- Skiljer sig kvinnors upplevelser av vuxenblivandet gentemot mäns? 
- Finns det skillnader i upplevelser som kan relateras till ursprungsland? 

 
 
Metod 
 
Val av metod 
Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt då syftet var att fånga specifika upplevelser 
och nå en djupare förståelse för erfarenheter kring viktiga aspekter som studier, 
arbete, flytta hemifrån, skaffa partner och egen familj. Självfallet är vi medvetna om 
att studien på intet sätt kommer att kunna belysa alla aspekter av vuxenblivandet eller 
de faktorer som kan påverka denna process. Då målsättningen var att utgå från 
upplevelseperspektivet och de personliga tolkningarna syftade inte heller studien till 
att komma fram till några absoluta sanningar, då alla beskrivningar är subjektiva och 
tolkade via både informanten och oss författare, med den referens- och förståelseram 
vi besitter.  
 
Urval och informanter 
I början av studien sattes målet till att finna tolv personer över 18 år, lika många 
adopterade från Colombia respektive Sydkorea. Önskvärt var en jämn 
könsfördelning. För att finna dessa informanter sattes informationsblad upp på 
universitet, flertalet bibliotek (på flera orter), förfrågningar skickades ut via sociala 
medier (Facebook och e-postlistor bland studenter) samt via annonser i en lokal 
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dagstidning. Ingen av informanterna skulle ha en närmare, personlig relation till dem 
som skulle genomföra intervjuerna.  

Sammanlagt genomfördes 12 individuella intervjuer med sex personer från 
Sydkorea och sex personer från Colombia/El Salvador. Anledningen till att två 
informanter hade ursprungsland El Salvador var att vi fann det svårt att finna 
tillräckligt många informanter från Colombia, och gjorde bedömningen att detta inte 
skulle ha någon betydelse för vårt urval. Vi kommer genom hela studien benämna 
gruppen ”adopterade från Colombia”, vilket även innefattar de adopterade från El 
Salvador, för att förenkla läsandet. Grupperna av adopterade födda i respektive land 
innehöll lika många kvinnor som män och åldrarna på informanterna varierade mellan 
18-41 år.  

Sju av informanterna var vid studiens genomförande engagerade i arbetslivet, 
två studerade, en var sjukskriven, en föräldraledig och en tillfälligt utan arbete men 
sökte inte heller aktivt. Merparten av de yrkesverksamma informanterna (fyra 
personer) arbetade som grafiska formgivare, författare/skribenter. Tre personer 
arbetade som kontaktperson, snickare och kock.   
  
Datainsamling och intervjuguide  
Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer (Trost, 
2005) som utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden var 
konstruerad med utgångspunkt i tidigare forskning och syftade till att besvara våra 
frågeställningar. Varje intervju startade med en fråga om vad informanten hade tänkt 
kring ämnet, när de fick reda på vad studien skulle handla om. Intervjuguiden 
avhandlade sedan de övergripande temana: Flytta hemifrån, Studier och arbete samt 
Relationer, men även bakgrundsfrågor och frågor som syftade till att undersöka 
informanternas egna föreställningar av betydelsen ”att bli vuxen”. Under varje tema 
återfanns frågor där informanterna fick beskriva om adoptionsidentiteten kan anses ha 
påverkat den enskilda processen.  

Intervjuerna var individuella och genomfördes av en intervjuare i olika delar av 
landet, både på mindre och större orter. Inför varje intervju fick informanterna själva 
föreslå en plats där de kände sig bekväma att bli intervjuade på. Intervjuplatserna 
varierade således från grupprum på bibliotek, caféer, hembesök hos informanter, till 
rum på universitet och högskolor. Alla intervjuer spelades in med en digital 
ljudupptagare, med en inspelningstid mellan 40 min till 2,5 timmar. Ordagrann 
transkribering genomfördes sedan av de 12 intervjuerna med hjälp av programmet 
Express Scribe (www.nch.com.au/scribe/), där pauser, skratt och tystnader noterades.  
 
Analysmetod 
Alla transkriberade intervjuer tolkades, strukturerades och komprimerades genom en 
kombinerad induktiv och deduktiv tematisk analys (Willig, 2008). Alvesson & 
Sköldberg (1994) beskriver detta som ett mönsterletande i det empiriska materialet 
och likställer Hansons ”retrodiction” (Hanson, 1958) med benämningen abduktion. 
Tonvikten i detta arbete har dock legat på den deduktiva ansatsen, då intervjuguiden 
baserade sig på tidigare forskning, vilket har lett till att merparten av våra teman var 
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förutbestämda. I analysfasen uppstod dock nya teman, sprungna ur det empiriska 
materialet, vilket adderade en induktiv del i analysen. Analysen kan beskrivas genom 
följande steg: 1) Orientering: Initialt lästes alla intervjuer i sin helhet, separat av båda 
uppsatsförfattarna för att båda skulle få en överblick av materialet. Författarna 
markerade sedan på egen hand de delar i materialet som kunde anses relevanta – 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. 2) Komprimering: Efter detta jämfördes 
materialet och det som de båda författarna ansåg vara signifikant komprimerades till 
kortare utsagor. Bedömartrianguleringen visade på hög överensstämmelse i detta 
urval. 3) Utskrift: Utsagorna skrevs ut på färgade papper (en färg per informant) och 
klipptes isär citat för citat. De individuella färgerna gjorde det möjligt att i ett senare 
skede kunna härleda citat till informant och se mönster och frekvenser i uttalanden. 4) 
Sortering under respektive tema: I nästa steg sorterades citaten under respektive tema 
Flytta hemifrån, Studier och arbete och Relationer, som delades upp i Familj och 
Hitta en partner. De citat som inte passade under dessa, men som ändå var relevanta 
för frågeställningen, visade sig handla om teman som gick att benämna som: 
Adoption, Vuxenblivande och Svensk eller icke-svensk. 5) Sortering av underteman: 
Slutligen sorterades citaten i respektive tema i underteman. Dessa benämndes sedan 
med nya deskriptiva namn. 

I den slutgiltiga uppsatsen presenteras ett urval av citat som tydliggör 
informanternas utsagor, både utifrån frekvens och efter variation. Dessa bearbetade 
teman och citat redovisades utifrån vad författarna kunde anse var en logisk ordning 
där målet var att ge läsaren en tydlig helhetsuppfattning. Varje citat i 
resultatredovisningen härrör till en informants utsaga. Om en informant har flera 
relevanta citat redovisas dessa med ett […]-tecken mellan citaten.  
 
Etiska överväganden 
Eftersom vår studie involverar människor har vi noggrant förhållit oss till Yrkesetiska 
principer för psykologer i Norden (Sveriges Psykologförbund, 1998) och den lag som 
berör etikprövning för forskning som avser människor (SFS 2003:460) även om 
studier inom ramen för högskoleutbildning inte lyder under denna. Studien kan dock 
anses uppfylla följande etikkrav: information 16 §, samtycke 13, 19 § (med 
modifiering av paragraf att insamlad data raderas vid återtagande av samtycke) (SFS 
2003:460), men även konfidentialitets- och nyttjandekravet (Johannessen & Tufte, 
2007). För att förtydliga detta för varje informant startades varje intervju med en 
upplysning, både muntligt och skriftligt, om syfte, sekretess, konfidentialitet och att 
det inspelade materialet skulle anonymiseras i den slutliga uppsatsen. Alla deltagare 
fick även underteckna ett informerat samtycke (se bilaga 2) och fick ett 
informationsbrev med våra kontaktuppgifter att behålla (se bilaga 3).  

Innan studien påbörjades tillfrågades kursansvarig om en medicinskt ansvarig 
behövdes då intervjuerna potentiellt skulle kunna väcka upp svårbearbetade känslor 
eller attrahera informanter med stor sårbarhet och problematik. Kursansvarige ansåg 
dock inte detta som nödvändigt, då denne uppskattade risken som liten.    
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Resultat  
Utifrån intervjuguiden, som baserats på tidigare registerstudier, var ett antal teman 
givna, såsom Flytta hemifrån, Studier och arbete och Relationer (som delades upp i 
resultatdelen till Familj och Hitta en partner). Genom informanternas utsagor 
identifierades i resultatgenomgången andra betydelsefulla aspekter kring 
vuxenblivandet för de adopterade i vår studie. Dessa framträdande teman är kopplade 
till de ursprungliga frågeställningarna och har fått benämningarna: Adoption, 
Vuxenblivande och Svensk eller icke-svensk. Variationsbredden i informanternas 
upplevelser var stor inom alla områden, även om vissa utsagor var liknande och 
frekvent återkommande från flera av informanterna. De belysande citat som används 
är redigerade, för att skydda de enskilda informanterna från att bli identifierade.  
 
Adoption 
Studiens syfte är som tidigare nämnts att undersöka hur internationellt adopterade 
upplever att bli vuxen och om de själva gör någon koppling mellan sitt vuxenblivande 
och det faktum att de är adopterade. Detta undersöks genomgående i hela studien. Här 
nedan följer dock utsagor som mer övergripande relaterade till informanternas syn på 
den egna adoptionen och deras förhållningssätt till den, samt utsagor som handlade 
generellt om adoption, eller adopterade, snarare än resonemang om adoption 
associerat med specifika aspekter av vuxenblivande så som exempelvis studier och 
arbete, därmed har det fått en egen rubrik. 
 
Den egna adoptionen 
Att vara adopterad innebär en nödvändighet att hitta ett förhållningssätt och ett 
synsätt på sin egen tillvaro och sin person på ett annat vis än för den som inte är 
adopterad. Även om detta i vissa fall resulterar i att man anser att adoptionen inte är 
av betydelse. Här följer ett urval av utsagor som speglade informanternas varierade 
synsätt på den egna adoptionen. 
 
   (…) jag tänker på min adoption som att min biologiska mamma kände att det är det bästa 

för just mig, för mitt liv och då måste jag leva med det beslutet (…)  
 

(…) jag har alltid känt mig väldigt tacksam för att jag har blivit adopterad […] Att det har 
varit det bästa som kunde hända, man får en helt ny chans. (…)  

 
                  (…) jag tror att det är så att jag väljer mitt förhållningssätt i de här frågorna och det gör 

också att jag har valt att inte tillmäta adoptionen någon betydelse i den här delen av mitt 
vuxenblivande (…)   

 
(…) ibland när jag söker jobb så känner jag att jag måste skicka med en bild bara för att 
visa på något sätt att jag inte döljer någonting […] För mitt namn avslöjar ju inte att jag 
är… Varför skulle jag behöva göra det? […] Ibland läser jag om adoptivbarn som säger: 
”Jag har aldrig skänkt en tanke åt att jag är adopterad, eller tänkt på mina biologiska 
föräldrar” och då är min första tanke så här; Gud, de måste ju ljuga! För mig känns det 
omöjligt att aldrig ha skänkt det en tanke (…)   
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(…) jag har ju hela tiden sökt mig tillbaka men jag har inte velat åka och leta efter rötter. 
Jag har varit väldigt intresserad av att leta tillbaka till samhället och var man kommer ifrån 
rent socialt (…)     
 
(…) jag har aldrig funderat i banor om var jag kommer ifrån och så. Jag har alltid varit 
accepterad för den jag är. Jag har ju haft den fördelen (…)  

 
Kommentar 
Hur informanterna tänkte och resonerade om sitt ursprung som adopterade var väldigt 
individuellt. Det kunde handla om varför man trodde att man blev adopterad, hur man 
såg på det och hur man förhöll sig till det i sin vardag. Upplevelserna var självklart 
varierade eftersom det är individuellt var man kommer ifrån, hur gammal man var när 
man kom, vilken sorts familjesituation man vuxit upp i och hur man som individ 
skapar tolkningar, förklaringsmodeller och väljer att förhålla sig, som informanten 
citerad ovan sa. Någon nämnde att det är fler som har haft liknande villkor i sina 
uppväxtfamiljer, att det inte är något unikt för att vara adopterad och att det snarare är 
avgörande hur man är som person och vad man gör av saker och ting som inträffar i 
livet. Andra beskrev att de kände att det faktum att de är adopterade har format det 
mesta i deras liv. 
 
Resonemang kring adoption 
Här följer utsagor som visar på några av informanternas syn på adoption och 
adopterade i generella termer, snarare än enbart den egna adoptionen. Inga frågor 
ställdes om adoption som fenomen eller hur man såg på adopterade utan utsagorna är 
ett resultat av spontana reflektioner.     
 

(…) jag tror att vi alltid går omkring med en identitetskris på något sätt; att det är ett 
ständigt sökande och mer oro för att vara ensamma, fast samtidigt tror jag att vi skulle 
klara av att vara ensamma bäst av alla […] Det har varit situationer när jag verkligen har 
känt: Jag är själv här […] Det är något som jag tycker borde vara obligatoriskt för 
adopterade ungdomar, att få gå i terapi, att få samtala, att ha en kontinuerlig kontakt för att 
få bolla tankar. Det är som att man släpper ut ett grodyngel i dammen och så ska man bara 
växa till sig (…)  
 
(…) när adopterade kommer till familjer där man skiljer sig eller där man dör tidigt […] 
har man inte det där lilla (extra) över […] Jag tror att det många gånger är en bidragande 
orsak till att adopterade sen blir självmordsbenägna eller går i terapi […] Då brister det för 
den adopterade när de utsätts för extra ansträngning i livet. Man är överkänslig mot det. 
Det är ju inget konstigt (…)    
 
(…) jag tror att det säkert finns adopterade som har anknytningsproblem […] Men jag tror 
också att det är en självuppfyllande profetia ibland. Jag kan inte säga att det var den här 
statistiken som lärde mig att det fanns problem kring utlandsadoptioner. Det har väl jag 
fattat hela livet – att man ansågs vara en stackare som skulle få problem i livet för att man 
var adopterad (…) 
 

Kommentar 
Trots att man resonerar kring adoption i stort är det rimligen personliga erfarenheter 
som till viss del ligger till grund för de enskilda utsagorna. En utsaga handlar om att 
fokus i familjen har varit på materiell standard och på att den adopterade ska 
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integreras och ”bli en svensk”, snarare än på känslomässig och fysisk närhet och 
ömhet. Andra utsagor handlade om hur adoptioner gick till på 1970-talet, jämfört med 
nu och att det är en förbättring att barn inte längre sätts på flygplan ensamma för att 
åka till ett främmande land. Andra informanter reflekterade kring studier gjorda om 
adopterade och om de kände igen sig i dem eller inte. Någon nämnde att det är bra 
med uppföljning av adopterade för att förstå deras situation och för att förstå hur man 
ska kunna möta deras specifika behov. Andra funderade kring på vilket vis det ska 
hjälpa dem, att veta att adoption medför en viss sårbarhetsrisk.  
 
Vuxenblivande  
Ordet vuxenblivande är inte ett ord som används i dagligt tal. Ändelsen i ordet; 
blivandet, antyder dock att detta är en pågående process, till karaktären 
förhandlingsbar och föränderlig över tid. Att ”bli vuxen” är synnerligen kontext- och 
kulturbundet och kan därför variera i definition. Landerholm (2003) skriver dock att 
vuxenblivandet på ett eller annat plan alltid inbegriper relationen till de egna 
föräldrarna. Nedan följer informanternas beskrivningar av följande underteman: 
definition av vuxenblivande samt upplevelser och känslor kring det egna 
vuxenblivandet.    
 
Definition av vuxenblivandet 
En del av vuxenblivandet handlar om att när man uppnår ett visst antal fyllda år 
medför detta olika privilegium och skyldigheter. När man fyller femton år kan man 
till exempel straffas och vid sexton års ålder får man förvärvsarbeta och själv råda 
över sin inkomst. När man sedan når myndighetsålder, arton år, är man röstberättigad, 
får ta körkort, sluta juridiskt bindande avtal, ingå i äktenskap och föräldrarnas 
vårdnads- och underhållsskyldighet upphör. En annan aspekt av vuxenblivandet är 
den psykologiska mognaden som är ett resultat av att ha integrerat erfarenheter och 
funnit fungerande förhållningssätt. Nedan följer informanternas tankar kring vad 
vuxenblivande och vara vuxen innebär:       
 

(…) när man blir vuxen, det är väl när man verkligen har sina värderingar och 
man vågar omvärdera sig själv… och man kan stå för sina värderingar… för när 
man är yngre så vågar man kanske inte riktigt stå på sig… det blir mer attityder, 
kanske för att man hakar hit och dit – för att man söker sin egen identitet (…)  
 
(…) man ska kunna ta hand om sig själv, ja alltså, vara själv… man ska kunna 
försörja sig med pengar, vart man bor, hur man lever i stort. Man ska inte klänga 
på sina föräldrar utan man ska kunna ta hand om sig (…)  
 
(…) det är att vara självständig och ta ansvar för sitt liv (…)  
 
(…) negativt med vuxenblivandet är att det är så otroligt mycket – otroligt 
mycket – ”måsten” (…)  

 
(…) att få eget barn, oavsett ålder… då blir man ju vuxen oavsett om man är 14 
eller 40 – även om det är fler delar än det… man ska vara självständig. Klara sig 
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själv. Yrkesliv tänker man ju också på – tänka som en vuxen, agera som en vuxen 
(…) 

 
Kommentar 
De flesta av informanterna uppger att ”bli vuxen” handlar om många olika saker. Det 
kan beröra mentala (psykologiska) processer eller rent konkreta saker som att bli 
myndig och åtnjuta medborgerliga rättigheter. De flesta tar fasta på arbete, inkomst, 
eget boende och att bli förälder men även de mindre konkreta aspekterna som att få 
ökad medkänsla, uppleva sig själv som självständig och se sig själv som en del av en 
större värld. Gemensamt för många informanter var att man underströk vikten av 
självständighet och detta ofta på ett ekonomiskt plan. Flera informanter beskrev även 
att vuxenblivandet handlade om ökad mognad – en ständigt pågående process där den 
vuxne tillskrevs egenskaper som trygg och förmögen till ett empatiskt 
förhållningssätt. Då informanternas åldrar sträckte sig mellan 18 och 41 år kan den 
noterade variationen i svaren till stor del handlar om skilda eller bristande 
erfarenheter av de olika stadierna i vuxenblivandeprocessen. Ju yngre informanterna 
var desto mer stereotyp föreställning återfanns kring deras definitioner av ”att vara 
vuxen”, medan de informanter som nått en högre ålder kunde se att den ökade 
kronologiska åldern nödvändigtvis inte automatiskt ökade på ”vuxenhetskänslan”.  
 
Upplevelser och känslor kring det egna vuxenblivandet    
I vårt samhälle diskuteras det tidvis att det finns en brist på vuxna. Vi lever i en tid 
där ungdomstiden ständigt förlängs och få vill erkänna sin vuxenhet, långt upp i 
medelåldern. Eftersom begreppet vuxenblivande och att vara vuxen innehåller många 
aspekter, på många olika nivåer, kan den egna känslan variera beroende på situation 
och kontext.   

  
(…) utåt sett verkar jag säkert vuxen, jag sköter mina saker; mitt jobb, mina lån 
och mina… allt sådant ekonomiskt (…)  

 
(…) man hade en bild av hur det skulle se ut när man var vuxen… den där 
klichén – eller den politiska bilden; man ska ha man och villa och barn och… det 
förstod jag ju när jag fick min son och blev ensam med honom… att det inte 
stämde på mig (…)  
 
(…) jag tyckte inte att det var så jobbigt att bli vuxen. Jag tyckte det var ganska 
befriande… jag tyckte att det var ganska skönt… att få vara i fred (…) 
  
(…) det finns nog en känsla att ”nä, men jag bryr mig inte så jäkla mycket 
längre”. Förut var sådant mycket noggrannare – som vilka blickar har man på sig, 
vad tycker människor och man ska anpassa sig och nu känns det faktiskt så där: 
”Nä, det där gillar inte jag – då gör jag inte det. Det här gillar jag – ja, då satsar 
jag på det! Och det kanske är någon sorts vuxenhet (…)  

 
(…) faktiskt mest negativa upplevelser… resan dit till att bli vuxen… men jag har 
ju också fått en enorm erfarenhet. Jag vet att jag åtminstone kämpar hela tiden, 
vad det än är för situation jag är i så kämpar jag och hoppas på en bättre dag. Jag 
tar ingenting för givet (…)  
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Kommentar 
Få av informanterna beskriver sig som helt vuxna, trots att de enligt samhällets 
normer kategoriseras som vuxna – snarare än som ”ungdomar” eller ”unga vuxna”. 
Identifikationen med att vara vuxen varierar beroende på aspekter av vuxenhet – men 
trots sin ”kronologiskt vuxna” ålder beskriver flera informanter sig själva som ”inte 
vuxna på riktigt”. Någon beskriver en motvilja till att bli riktigt vuxen och det finns 
uttryck som tyder på en längtan tillbaka – till barndomens ansvarsfrihet. Vägen till att 
bli vuxen, eller så pass vuxen som de själva anser sig vara i dagsläget, har i vissa fall 
varit problematisk. Deras egen illusion om hur livet ska te sig som vuxen kanske inte 
har infriats eller så har frigörelseprocessen upplevts svår och kringgärdad av motstånd 
från föräldrar. De positiva uttryck som framkommer kring att bli vuxen delas av 
flertalet informanter och det beskrivs så som att den ökade mognaden har resulterat i 
en högre självinsikt och ett ökat självförtroende.  
 
Familj 
Underteman till detta tema är föräldrar, tonår och frigörelse, syskon samt egna barn. 
Föräldrar syftar till informanternas upplevda relation till sina föräldrar (icke-
biologiska) samt socialt arv och miljö som de erfar över tid. Hur beskrivs relationerna 
i fråga om kvalité och vilka komponenter har de innehållt? Tonår och frigörelse 
handlar främst om informanternas upplevelser kring tiden för den naturliga 
frigörelsen från föräldrarna. Syskon berör inte alla informanter, då vissa informanter 
är ensambarn. Undertemat handlar dock om relationer till syskon, vilket här menas 
både biologiska och icke-biologiska syskon. Några informanter har även en relation, 
känslomässig eller konkret, till biologiska syskon som de inte vuxit upp tillsammans 
med i sin adoptivfamilj. Egna barn är ett undertema som utforskar upplevelser och 
erfarenheter av att vara förälder och att ha barn. Detta undertema berör dock inte 
heller alla informanter då fem av dem inte är föräldrar i dagsläget.       
 
Föräldrar 
Broberg, Mothander, Granqvist och Ivarsson skriver i Anknytning i praktiken (2009) 
att bli förälder rymmer mer än att sätta ett barn till världen, och att detta psykologiska 
föräldraskap innebär ett livslångt åtagande utan möjlighet att ångra sig. Att det sker 
en omställning för de vuxna, råder nog ingen tvekan om. Inte heller att den viktigaste 
uppgiften i denna relation (mellan föräldrar och barn) är att etablera en trygg 
anknytning och bas för barnets utforskande av omgivningen. Ändå ser varje föräldra-
barnrelation olika ut. Variationerna är oändliga; föräldrarnas inbördes relation, deras 
attityder och förhållningssätt till barnet, deras egen erfarenhet av sina föräldrar, till 
uppfostransfrågor. Dessutom får barnet genom sina föräldrar tillgång till en specifik 
social, ekonomisk och kulturell miljö där traditioner, föreställningar och värderingar 
kan vara väsenskilda.   
 

(…) jag var sjukt bortskämd, inte materiellt sett, för de hade inte mycket pengar. 
Men jag fick ju ofta som jag… alltså, det fanns ju ingen annan… så på det sättet 
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fick jag väldigt mycket av deras tid och uppmärksamhet… och det är ju aldrig fel 
[…] Jag minns aldrig att de sa till mig någon gång: ”Nej, men det där kan du nog 
inte” eller ”Det där ska du nog inte våga dig på”, utan de satte alltid mig själv, 
alltså sitt barn, i första hand […] Det beundrar jag dem för, att de alltid hade den 
där tilliten till mig […] Att liksom: ”Det där fixar du, vet du!” […] Det är ju 
liksom, fan, bättre än så kan man inte göra som förälder (…)  
  
(…) jag har en morsa som är alkoholiserad… fick ta ganska mycket ansvar själv 
redan från tidig ålder (…)  
  
(…) jag pratar inte så mycket känslor med mina föräldrar. Jag pratar inte så 
mycket överhuvudtaget, så jag vet inte varför de adopterade mig […] Jag vet 
inte… vi pratar väder och vind (…)  

 
(…) bara upplevt stöd, alltid, alltid, alltid bara stöd […] Jag vet var jag har dem 
och jag tror att de gör detsamma (…)  
  
(…) nu har de fattat, speciellt efter att man – på ett diplomatiskt sätt – har 
förklarat att jag inte tar mer skit. Jag är en vuxen man. Vill du vara en del av det 
här livet då får du sluta att vara sarkastisk, sluta vara arrogant, sluta att behandla 
mig som en klåpare och ha en vanlig, alldaglig dialog med mig och höra mig till 
punkt (…)  

 
Kommentar 
Inga barn väljer sina föräldrar. Varken biologiska eller adopterade, på gott och ont. 
Merparten av informanterna beskriver goda relationer till föräldrarna och att de har 
upplevt stort stöd genom sin uppväxt, i synnerhet kvinnorna. Stödet beskrivs som 
både praktiskt och känslomässigt och det verkar hålla i sig över tid, långt in i vuxen 
ålder. Stöd återfinns ofta även om informanterna gjort livsval som är långt ifrån deras 
föräldrars. De informanter som starkast beskriver en god relation till föräldrarna 
förtydligar föräldrarnas obändiga tilltro till dem, som individer. Föräldrarna ser inga 
begränsningar i sitt barn, ställer inga överkrav, verkar acceptera både sökande och de 
följande irrvägarna, men återfinns ständigt som en trygg bas. 

De informanter som uppger komplicerade eller dåliga relationer till föräldrarna 
uttrycker upplevelser av brist, både på en konkret och på en känslomässig nivå. I 
något fall anses föräldrarna lägga sig i för mycket. Konkret kan utsagorna handla om 
att föräldrarna inte varit närvarande, inte visat sin kärlek tillräckligt eller vid rätt 
tillfällen och att föräldrarna inte har kunnat möta informanternas specifika behov. 
Förvånande nog finns det många utsagor kring föräldrar som har egna problem 
alternativt har separerat från varandra. Något som blir tydligt är att dessa bristfälliga 
relationer till föräldrarna, har gjort att de vuxna informanterna har utvecklat ett antal 
förhållningsstrategier; fysiskt avstånd har varit ett sätt, begränsade kontakter ett 
annat. Men med stigande ålder har vissa informanter kunnat lösa de tidigare 
problemen och eget föräldraskap har även fungerat överbryggande och ibland lett till 
en ökad förståelse för sina föräldrars tidigare agerande.   
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Tonår och frigörelse 
Koch (1992) skriver att tonåren ofta är den livsfas där barn börjar frigöra sig från sina 
föräldrar. Ungdomar övertar efter hand föräldrarnas ansvarsområden och andra 
personer övertar allt mer föräldrarnas betydelse. Under denna tid är det avgörande att 
bli mer självständig men processen är ofta svår och provocerande. Det är inte bara 
barnet som ska frigöra sig utan det är även något som föräldrarna måste delta i.  
 

 (…) relationen var bra under barndomen men från tonåren och framåt var den 
jobbig, och har varit jobbig i många år […] perioden där i tonåren hade jag en 
ganska… stark frigörelseprocess från mina föräldrar. Jobbig… sträckte sig 
mellan kanske fjorton och… jag vet inte om den har gått över ännu [skratt] (…)  
 
(…) istället för att krama om mig eller fråga hur det är eller något sådant, kunde 
hon blänga på mig och prata om våldtäkter på tv: ”Ja, det är typiskt… Det är rätt 
åt alla tjejer som går omkring och ser ut som slynor – att det händer”. Och då 
hade jag vid flera tillfällen dessutom blivit kallad slyna av henne, när jag var på 
väg ut genom dörren och hade någon period när jag hade fyllt läpparna med svart 
och så där […] Jag gjorde motattack mot allt som redan var sagt att jag skulle 
göra, så då blev det lite som att: ”Ja, om de redan säger att jag röker – då spelar 
det ingen roll om jag röker. Om de säger att jag dricker, så spelar det ingen roll 
om jag dricker… ja, om de säger att jag har haft sex, så kan jag väl ha sex då 
[skratt] (…)  
 
(…) man fick ju trampa på landminor lite… det var min fars way eller the 
highway, liksom (…)  

 
Kommentar 
Utsagorna skulle sannolikt kunna härröra från icke-adopterade informanter, likväl 
som från adopterade. Ändå framkommer det att vissa informanter kopplar sina 
upplevelser till det faktum att de är adopterade. Att genomgående ha varit 
överbeskyddad är ett återkommande tema och vissa anser att detta är orsaken till den 
mer komplicerade frigörelseprocessen till föräldrarna. Generellt går det att se att de 
informanter som tidigare beskrivit sin relation till föräldrarna som komplicerad, är de 
samma som upplever en svår och mer problematisk frigörelseprocess. Dessa utsagor 
beskriver ofta föräldrar som kritiserar, visar brist på tillit, befaller eller hotar. 

I några fall är det svårt att avgöra om det är föräldrarna som har svårt att släppa 
greppet om sitt barn eller om det är informanterna som har svårt att klippa banden till 
sin barndom och till sina föräldrar.   
 
Syskon  
Syskonrelationer kan innebära mer än svartsjuka och rivalitet. Äldre syskon kan 
fungera som anknytningspersoner och som modeller för imitation och mycket tyder 
på att syskonrelationerna har betydelse på lång sikt (Evenhaug & Hallen, 2001). 
Nedan följer utsagor som berör informanternas relation till syskon och deras 
erfarenheter av syskon.  
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(…) det är någonting med den här självklarheten i en relation, som man kan 
känna med sina barn, eller sina föräldrar, men som man faktiskt inte känner med 
en partner, om man nu ska vara lite krass […] Det är en självklarhet i relationen 
– man känner sig helt trygg (…)  
 
(…) Hon (biologisk syster, adopterad till ett annat land) är uppväxt med mor- och 
farföräldrar som hela tiden har talat om vår biologiska mamma som en hora och 
så där… och under hennes tonårstid, som allas tonårstid, så fick hon också 
uppleva – så där har vi ju något som är likt då – att hon blev kallad ”slyna” och 
”hora” och ”Om du väljer den vägen, så väljer du din mors väg” (…)  
 
(…) min ena bror (icke-biologisk, adopterad från samma land) var väldigt 
aggressiv fysiskt, så han slog ju både mig och mamma mycket […] Han mådde 
otroligt dåligt psykiskt och man fick jämt passa sig för vad man sa […] Så jag 
hatade honom, när jag var tolv, tretton så hatade jag honom över allt annat i hela 
mitt liv (…)  
 
(…) min bror har bott med min pappa hela tiden, han tog ställning rätt fort var 
han ville vara. Min syster bodde hos mamma. Medan jag fick hoppa mellan både 
mamma och pappa (…)  

 
Kommentar 
Av informanterna är det sju som har vuxit upp med syskon. Ingen av informanterna 
har levt med biologiska syskon i familjen, utan antingen med adopterade syskon (sex 
personer) eller föräldrarnas biologiska barn (en person). Fem personer har vuxit upp 
som enda barnet, vilket flera påtalar skulle vara det vanliga för adopterade. En person 
har vuxit upp som enda barn men har återfunnit sitt biologiska syskon, som 
adopterats till ett annat land. Relationen till syskon, oavsett om de är biologiska 
syskon eller inte, verkar inte skilja sig från andra syskonrelationer. Vissa har en nära 
kontakt och andra har viss svårighet att känna att de har en närmare relation. 
Orsakerna till det senare, kan vara att det är stora ålderskillnader, de är boende på 
olika orter eller att de är personlighetsmässigt olika och/eller har valt diametralt olika 
vägar i livet. En informant nämner att det har att göra med olika uppfattningar som är 
relaterade till adoptionen, och säger att det handlar om en ”familjekänsla” som de inte 
riktigt delar. En annan informant pratar om att dennes båda syskon har haft 
svårigheter, delvis beroende på sina adoptioner och kring sina identiteter som 
adopterade, vilket har lett till att det periodvis har funnits problem dem emellan.  
 
Egna barn  
Att få barn är omvälvande. Upplevelsen av att bli förälder kan vara en allt igenom 
positiv erfarenhet, samtidigt som det är en sårbar period där nya krav ställs; på 
individen och dess övriga relationer.     
 

(…) tanken hann väckas när vi försökte bli med barn: ”Tänk om jag som 
adopterad skulle få adoptera – så jävla ironiskt det skulle vara!” Genast tänkte 
jag någonting negativt. Varför det nu skulle vara det, det är ju inget… Men där 
finns värderingen kvar ändå […] Jag har levt ett väldigt ensamt liv […] Det har 
varit frivilligt, men när jag fick barn så kände jag att jag aldrig kommer vara 
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ensam mer, det är en annan dimension […] Här håller jag i mina armar kanske 
den enda som jag har blodsband med i världen, på hela jordklotet; en svindlande 
tanke… och det har gett en sådan ro i själen (…)  
 
(…) mina föräldrar tyckte ju absolut… att det var väldigt skamligt att jag gick 
och blev gravid utan att vara gift (…)  
 
(…) jag skulle gärna bli förälder igen, men då skulle jag vilja adoptera, så fick 
man ett barn som var två… så slapp man allt det där jobbiga som småbarns-
blöjåldern… nej, usch det låter ju hemskt [skratt] Men ibland kan jag tänka att 
om jag någonsin kommer att ångra något, så var det att jag inte förstod att jag 
ville adoptera mycket tidigare, nu är det försent… jag börjar bli för gammal (…)  
 
 (…) Han kanske inte blir arkitekt eller någonting, men han klarar sig i alla fall 
nu, får vi hoppas… oron satt nog kvar lite – tills nu alltså, tills de har sett nu att 
jag är en pappa – och jag är en bra pappa också… Jag prioriterar min dotter […] 
Mina föräldrar har i dagsläget tagit på sig rollen fint, stundtals vackert; hur de 
leker med sitt barnbarn, hur de samspelar med sitt barnbarn […] Jag tror att vi 
(som adopterade) var generalrepetitionen… nu har de utvecklats (…)  
 

Kommentar 
von Melen (2000) skriver att det är först när adopterade blir föräldrar, som många får 
den biologiska förankring som för merparten av jordens befolkning är en självklarhet. 
Att få barn är en av mänsklighetens vanligaste företeelser. Samtidigt är det för den 
enskilda föräldern en i högsta grad unik händelse. Av de tolv informanterna var sju 
föräldrar, fyra mödrar och tre fäder. Gemensamt för våra informanter är att de alla 
talar om att vara förälder eller om sitt barn med en särskild röst, det går tydligt att ana 
att betydelsen av föräldraskapet har varit stor.   

Tidigare forskning har visat att föräldraskap bland adopterade skiljer sig från 
övriga populationen. De blir föräldrar senare i livet och de adopterade kvinnorna 
lever i högre utsträckning ensamma med sina barn, vilket i vår studie visar sig genom 
att ingen av de fyra mödrarna lever tillsammans med barnens fäder. Däremot lever 
alla fäder med sina barn, vilket enligt Lindblad (2004) och Landerholm (2003) är 
mindre sannolikt, då fler adopterade män lever utan sina barn. Något som 
framkommer från ett par informanter är att de tagit del av registerstudiernas resultat 
och är missnöjda över att de genom sin separation med barnet/barnens far bekräftar 
statistiken. De vill poängtera att relationen inte bara handlar om en person; ”den 
adopterade med sin relationssårbarhet”, utan även om den andre, och dennes bagage 
och förhållningssätt.   
 
Studier och arbete 
Resultatet nedan berör områdena förväntningar, skolgång och arbetsliv och 
alternativa vägar. Förväntningar handlar främst om vad informanterna upplever att 
föräldrarna signalerar – medvetet eller omedvetet, men det kan även finnas 
erfarenheter från upplevelser av förväntan och krav från en större omgivning – släkt, 
lärare etc. Skolgång handlar om beskrivningar av informanternas upplevelse av 
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studier och kan både beröra grundskola och högre utbildning. Arbetsliv och 
alternativa vägar undersöker arbetslivserfarenheter och alternativa yrkesval. 
 
Förväntningar  
De allra flesta föräldrar när förhoppningar och förväntningar kring sitt barn; att det 
ska vara friskt, bli lyckligt och så vidare. Vad den enskilda föräldern sedan lägger in i 
betydelser som ”lycklig” varierar sedan oerhört – för vissa föräldrar kanske fokus 
ligger på att deras barn ska få ägna sig åt något de själv önskar, medan andra kanske 
önskar att barnet ska ”lyckas”, i betydelsen att få en ansedd yrkeskarriär. Inte sällan 
vill föräldrarna att barnen ska gå i deras fotspår, på ett eller annat sätt. Ibland 
upplever barnet outtalade eller uttalade krav kring prestationer och i sina studie- och 
yrkesval, som en konsekvens av föräldrarnas förväntningar. Förväntningar kan därför 
verka både sunt och osunt, beroende på matchningen mellan föräldrarnas önskningar 
och barnets vilja och förutsättningar.    
 

(…) skolan har aldrig varit mitt största intresse och när han (pappa) var på en: ”Du 
måste får MVG på det här och du måste få MVG på det där, då sa jag tillslut ifrån: 
”Jag är inte du, jag kommer aldrig kunna vara lika bra i skolan som dig – för det är 
inte mitt största intresse… jag vill inte läsa till läkare, jag vill inte bli professor. Jag 
vill inte bli det här utan jag är intresserad av det här och det är det jag är bra på och 
så länge jag klarar mig i skolan tycker jag att du ska vara nöjd” (…) 
  
(…) och då kände man så där… Gud, jag har aldrig varit tio gånger bättre än någon 
annan, varken i skolan eller någonting, men [skratt] kraven har alltid funnits att man 
ska vara det… och det har lett till att jag har känt mig misslyckad… stora delar av 
livet (…)  
  
(…) de (föräldrarna) har ju aldrig sagt åt någon av oss (syskon) att: ”Det här tycker 
vi att du ska göra” utan vi har varit väldigt fria, men ändå så… det gick ganska bra 
för mig i skolan så jag fick höra ganska tidigt, både från mamma och från pappa, att 
de tyckte att jag skulle bli… någonting som ja… pappa har alltid sagt att han tycker 
att jag ska vara advokat för att jag kan argumentera så bra för det jag vill (…)  
 
(…) deras (föräldrarnas) vana trogen med höga förväntningar på mig… de hade 
säkert velat att jag skulle bli läkare eller… åtminstone kanske psykolog […] Läkare 
kan jag nog tänka mig att de skulle vilja att jag blev [skratt] … det viktiga för dem 
var nog att jag läste vidare […] I ett gräl någon gång skrek jag att det inte hade dugt 
om jag hade velat… jobba i kassan på ICA. Då slog mamma ifrån sig helt och hållet, 
att nej, skulle de ha lagt något krav på mig? Det förstod hon inte alls vart det kom 
ifrån (…)  

 
(…) det fanns en uttalad förväntan, kan jag ju säga, för den fick jag höra när jag var 
14… det här skulle säkert mina föräldrar förneka [skratt], då minns jag att min pappa 
sa, vi pratade väl om universitetet, jag minns inte hur vi kom in på det men han sa: 
”Man kan ju bli professor i litteratur” (…)  
 
(…) mamma tycker utbildning och höga titlar är bra. Så egentligen ville hon att jag 
skulle gå en fyraårig teknisk eller naturvetenskaplig linje, men jag har aldrig tyckt 
om att studera egentligen. Har alltid tyckt om att jobba med kroppen (…)  
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(…) jag skulle nog säga att jag hade extremt hård press att göra något spektakulärt 
av mitt liv och följa mina drömmar (…)  

 
Kommentar 
Outtalade och uttalade förväntningar samt indirekta och explicita krav är ett område 
med otaliga och omfångsrika utsagor. Merparten av informanterna upplever stora 
förväntningar från sina föräldrar, men de antar att situationen hade varit densamma 
även om de varit föräldrarnas biologiska barn. En av informanterna tror att det kan ha 
att göra med situationen som ensambarn och en annan anser att vara yngsta barnet var 
en del av förklaringen. Ett par av informanterna uttrycker att föräldrarna skulle vara 
glada oavsett vad de gjorde och endast en utsaga handlar om för låga krav och för lite 
knuffar framåt. Många av informanterna har ett ambivalent sätt att hantera uttalade 
och outtalade krav och förväntningar. Någon protesterar men faller ändå in i att 
uppfylla de ursprungliga förväntningarna och flera gör självständiga, avvikande val 
som ändå kan anses uppfylla föräldrarnas förväntningar och en utsaga vittnar om att 
kraven resulterat i en mångårig upplevelse av att inte duga.  

 
Arbetsliv och alternativa vägar   
Arbete betyder mer än bara en ökad självständighet. Hur vi blir bemötta på 
arbetsplatser ger oss ytterligare referenser att addera till skapandet av vår identitet 
som vuxna. Detta undertema undersöker även vad informanterna skulle kunna tänka 
sig som alternativ till det de gör idag.    
 

(…) fick en väldigt skön kemi med de här människorna (ungdomar med neurologiska 
handikapp) och jag fick ett sådant hjärtligt mottagande av personalen – så då fick jag ett 
bra självförtroende där… att jag hade den där kemin och som tur var har det fortsatt den 
vägen (…) 

 
Kommentarer 
Av de tolv informanterna var fyra informanter engagerade i arbetsliv genom 
anställning. Tre av informanterna arbetar utan anställning; som egna företagare 
och/eller via uppdrag/projekt. Två informanter är sysselsatta med studier, en av 
informanterna är sjukskriven, en föräldraledig och en har valt att för närvarande inte 
arbeta. De flesta utsagorna beskriver nöjdhet kring yrkesval och arbetsliv, även om 
vissa informanter har andra framtidsplaner. Inga exempel på diskriminering 
framkommer i informanternas berättelser utan snarare tvärtom, de upplever 
arbetslivet som bra.   

Ett återkommande tema från informanterna, när det gäller alternativa vägar, är 
att det stora flertalet explicit uttrycker att psykologi är ett område de skulle kunna 
tänka sig att fördjupa sig i – eller har fördjupat sig i. Orsakerna till denna 
överrepresentation kan handla om studiens upplägg: alla var medvetna om att 
resultatet av intervjuerna skulle användas till en psykologiexamensuppsats, vilket 
skulle kunna motivera psykologiintresserade individer att delta. Men det är ändå 
intressant och skulle kunna ha att göra med att informanterna, i högre grad än sina 
jämnåriga, har varit tvungna att genom vuxenblivandeprocessen fundera kring 
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identitet, grupptillhörighet och andra faktorer som skulle kunna kategoriseras som 
”psykologi”, alternativt själva känt sig behjälpta av terapeutiska kontakter.  
  
Skolgång 
I Sverige råder skolplikt, en skyldighet enligt skollagen för barn i åldern 7-16 år att 
följa undervisningen i grundskola eller motsvarande. På vårdnadshavarens begäran 
kan barn få börja skolan vid 6 års ålder. Skolplikten kan man säga motsvaras av rätt 
till utbildning (ne.se, 2010).  
 

(…) det gick väldigt bra första året (gymnasiet) eller 1,5 åren, sen så gick jag in i någon 
slags vägg där och blev totalt superless på skolan […] jag mådde nog inte så bra där… 
hälften av tiden på gymnasiet var jag inte fokuserad på skolan i alla fall… jag var väldigt 
rastlös och trött hela tiden […] Det var många i min klass som hade väldigt höga 
ambitioner, så det var ganska hög… press… och jag är ju perfektionist, eller jag upplever 
mig själv som perfektionist, så om jag inte gör någonting väldigt, väldigt bra, då vill jag 
inte göra det alls. Så det var väl att jag kände att jag blev någon slags medelmåtta och då 
sket jag i allting istället (…) 

(…) det är det jag ser som största nackdelen med att gå i grundskolan i nio år – du går med 
samma grupp i nio år. Det är ganska jobbigt. Det är ganska jobbigt att komma ur de 
facken. Man är instoppad i en box ”(informantens namn)” och det är du. Och din 
klasskamrat är i den här boxen, så det är ganska svårt att… ja, utveckla dig själv. Du kan 
aldrig prova att vara ”den stökiga” och den stökiga får aldrig prova på att vara ”den 
duktiga” heller (…) 

(…) jag har alltid haft det jobbigt i skolan (hade grov dyslexi vilket utreddes efter 
skolgången) så jag hade det kärvt, för många lärare var väldigt odiplomatiska: jag var ju 
bara ”koko” liksom, och fick gå i alla olika specialklasser med svenska… ”Solen skiner 
idag” höll de på […] Läxorna gick inte in i huvudet (…) 

(…) jag har en extremt stark prestationsångest och den blev värre och värre med åren… 
universitetet var ett helvete på så vis (…) 

Kommentar 
Alla tolv informanterna har genomgått den obligatoriska grundskolan och även 
gymnasieutbildning (En informant går sista året på gymnasiet). Flertalet har fortsatt 
vidare med kvalificerad yrkesutbildning alternativt studerat på högskola/universitet. 
Utsagorna handlar främst om erfarenheter från grund-, och gymnasieskolgången och 
sträcker sig över ett brett spann av upplevelser. Någon informant erfor svårigheter 
p.g.a. senare diagnostiserad dyslexi, vilket skapade en svår skolperiod där denne 
mötte liten förståelse. Ett återkommande tema i berättelserna är att kraven, både de 
inre och de yttre, påverkade upplevelsen av skolgången. Ingen av informanterna talar 
om erfarenheter av mobbning, men däremot om hög frånvaro, vilket förklaras genom 
bristande utmaning i skolan. Samma informant beskriver situationen som svår; att bli 
given en roll som sedan blir begränsande för utvecklingen.    
 
Att flytta hemifrån 
Frågor ställdes angående informanternas flytt hemifrån eftersom det, i den 
västerländska kulturen, ses som en viktig milstolpe på väg mot självständighet och för 
att registerstudien (Lindblad et al., 2003) visar på en tendens bland adopterade att 
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flytta hemifrån senare . Nedan följer informanternas beskrivningar av upplevelsen av 
att flytta hemifrån, relationen till föräldrarna i samband med flytten och vänskaps-
relationer.   
 
Upplevelsen av att flytta hemifrån 
Informanterna berättade om sin subjektiva upplevelse av hur det var för dem att flytta 
hemifrån. 

 
(…) när jag väl hade flyttat så tror jag att jag upplevde det som en otrolig lättnad […] jag 
flyttade hemifrån och då kände jag mig fortfarande inte vuxen, men det positiva var att få 
komma hem och bara sätta sig ned och vara… Det var så skönt. Det var den första 
vuxenhetskänslan jag hade (…) 
 
(…) jag tyckte det var helt fantastiskt att få bo själv. Jag tyckte det var väldigt skönt att rå 
om sig själv. Min pappa fick komma och skruva upp grejer. Jag fick bara ångest av att 
tänka - en hel hylla att skruva upp själv. Det blev lite för stort. Då är man lite för vuxen. Så 
vuxen vill jag inte vara (…) 
 
(…) jag flyttade hemifrån när jag var 16 och bodde själv. Så att för min del var det väl att 
ta hand om ekonomin och sköta sig själv. Då kände jag mig, eller då var jag ju tvungen att 
bli vuxen. Man kunde inte gå ut och härja hur som helst. Man måste ha pengar kvar till 
hyra och mat (…) 
 
(…) jag bor jätte gärna med andra, bara jag kan ha mitt eget rum. Så jag kan stänga om 
mig ibland […] Jag tror inte att jag skulle må bra av att bo i en etta. Helt ensam. Isolerad. 
Usch! (…)   

   
Kommentar 
Vid intervjutillfället hade alla utom två informanter flyttat hemifrån, varav en hade 
bott hemifrån periodvis men var för tillfället boende med föräldrarna. De flesta 
flyttade vid 19 års ålder. Två personer flyttade hemifrån så tidigt som 15-16 års ålder.  
Majoriteten av informanterna uttryckte positiva känslor om att flytta hemifrån så som 
att det var skönt, en lättnad, frihet och en möjlighet att bara få vara. Vissa talade dock 
om att vara tvungna att vara vuxen och ta betydligt större ansvar för den egna 
ekonomin, framför allt. Ett flertal av informanterna flyttade in tillsammans med en 
vän, en partner, till en folkhögskola eller ett kollektiv när de flyttade från föräldrarna, 
snarare än till ett ensamt boende, vilket upplevdes som ett tryggt steg på vägen. Ingen 
av informanterna uttryckte att flytten i sig var något negativt, däremot var det 
möjligen omständigheternas tvång som avgjorde tidpunkten för någon och 
omständigheterna var för vissa smärtsamma. Men som tidigare nämnts var 
upplevelsen av ett boende utanför föräldrahemmet i huvudsak något positivt. 
Beträffande informanternas ålder vid flytten så var median åldern 19 år, borträknat 
den person som fortfarande bodde hemma, vilket är något lägre än nationella 
medianvärden. Enligt en undersökning gjord av Statistiska central byrån 2008 på 
personer födda mellan 1965 och 1985 (scb.se, 2010) så är medianåldern för flytt 
hemifrån för män födda första halvan av 1980-talet 21,5 och för kvinnor födda 
samma period 20,5 i landet som helhet. 
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Förändring i relation till föräldrar 
Dessa utsagor beskriver upplevelser av relationen till föräldrarna i anslutning till 
flytten hemifrån. Att inte längre bo tillsammans är en stor förändring av premisser. 
 

 (…) så jag flyttade ju hemifrån med hjälp av socialen […] När jag var 18 så tyckte de att 
jag inte behövde bo kvar där mer (…) 
 
(…) de skilde sig när jag gick i 7:an och jag och morsan har väl aldrig dragit riktigt jämnt 
så det blev separation där. Jag bodde hos min pappa först men sen så blev jag utslängd 
därifrån, för han tyckte inte jag var hemma speciellt mycket och då flyttade jag tillbaka till 
mamma men hennes regler tyckte jag inte riktigt om så då var det lika bra… då bodde jag 
själv (…) 
 
(…) frigörelse… och självklart också en sorgsenhet att det skulle vara på de… jag tror väl 
alla, säkert de också, hade en film i huvudet av att: ”Ja, nu ska den här pojken bli stor och 
integreras” och så vinkar de varandra farväl och så kommer de varannan vecka och hälsar 
på. Men det var inte så. Utan jag bodde hos min vän i vardagsrummet i 7 månader. Sen 
hade jag fått en säng i andra hand av en polare som skulle slänga den, så jag tog den, så 
började min resa (…) 
 
(…) jag tror att den (relationen) blev klassiskt bättre för då fick man träffas när man hade 
lust att träffas, man var ganska utsliten på varandra. (Med) min morsa är det ju svårare att 
säga eftersom hon krökade ganska hårt då. Men med min farsa blev den bara bättre av att 
flytta hemifrån för då kunde man komma förbi när det var kul i stället (…)   
 
(…) jag hade väldigt bra relation med mina föräldrar innan jag flyttade hemifrån… jag 
hade en period under tonåren när […] man tycker att ens föräldrar är de värsta varelserna i 
världen, men den perioden hade passerat då, straxt innan jag flyttade hemifrån (…)        
 

Kommentar 
Vissa av informanterna beskrev en tämligen svår relation till sina föräldrar. Andra 
berättade om en god relation. I somliga fall förbättrades relationen i och med att man 
inte längre bodde tillsammans. I de flesta fall förbättrades relationen med tiden även 
om det inte nödvändigtvis skedde omedelbart i och med flytten. 
      Omständigheterna runt flytten hemifrån hade en stor betydelse för relationen med 
föräldrarna och hur den förändras i och med flytten. I vissa fall framtvingades av att 
relationerna var så påfrestade att det inte längre gick att bo under samma tak. För 
andra skedde den som ett naturligt steg i samband med studier på annan ort eller 
utlandsvistelser, eller helt enkelt för att möjlighet gavs till ett eget boende eller 
boende med vänner. Som tidigare nämndes så förbättrades relationen med föräldrarna 
i de flesta fall över tid. Möjligen tack vare större fysiskt avstånd och en ökad 
möjlighet till aktivt val i förhållande till relationen.   
  
Vänskapsrelationer 
Inga frågor ställdes specifikt om vänskapsrelationer men det var ändå något som vissa 
av informanterna talade om och som kan ses som relevant i sammanhanget i och med 
att vänner, likväl som familjen, utgör potentiellt viktiga delar av den adopterades 
nätverk. I och med flytten hemifrån blir möjligen vänskapsrelationerna än viktigare. 
Detta illustreras av att ett flertal av informanterna flyttade in hos vänner, flyttade med 
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vänner till annan ort eller valde att bo i kollektiv när de flyttade från föräldrahemmet, 
vilket nämndes ovan. 

               
 (…) har kvar min närmaste tjejkompis som jag lärde känna när jag gick på dagis. Min 
andra närmaste kompis lärde jag känna när jag var 8 år. Har kvar vänner från väldigt lång 
tid. Försöker ofta bygga broar mellan mitt förflutna och det nu. Så sån har jag varit och det 
tror jag har med adoptionen att göra i första steget (…)  

 
              (…) jag bytte alltså från grundskolan, gymnasiet, folkhögskola […]. Där under den tiden 

så bodde jag hemifrån, men jag bytte också umgängeskrets, alltså verkligen klippte av 
ALLA. Där hade jag alltså inga kontakter kvar från någon av de här […]. Jag vet inte om 
det är generellt att alla gör så riktigt (…)  

             
                  (…) och ibland så tänker jag, när man har känt sig lite ensam så där, hade jag önskat att jag 

hade haft en adopterad vän och det har jag ju aldrig haft (…) 
 

Kommentar 
Någon informant uttryckte att man är utled på att höra talas om begreppet anknytning 
som så ofta nämns i adoptionssammanhang. Det går dock inte att bortse från att man 
som adopterad per definition har upplevt åtminstone ett brott i tidig anknytning och i 
vissa fall flera. Om man dessutom kommer till en familj där man utsätts för 
ytterligare påfrestningar i form av skilsmässor, missbruk eller dylikt så kan individens 
grundtillit utmanas ytterligare. I ljuset av anknytningsmönster och relationer kan man 
se på vänskapsrelationer som en möjlighet att bygga ett nätverk som ökar trygghet 
och förstärker anknytning och som möjligen kan kompensera för brister både från 
barndom och i nuvarande familjerelationer.  I artikeln ”Korean institutionalized 
adolescents´ attribution of success and failure in interpersonal relations and perceived 
loneliness” (Han & Choi, 2005) så skriver författarna att förlusten av föräldrarna som 
en viktig källa för socialt stöd kan kompenseras av att ungdomarna vänder sig till 
jämnåriga som ett alternativt socialt nätverk. Detta kan kompensera genom att 
erbjuda dem känslomässig stabilitet. Vissa av informanterna verkade använda sig av 
den strategin medan någon beskrev hur man bryter alla kontakter. Möjligen kan det 
visa på att man har svårt att lita på att andra ska stå kvar och väljer att föregå genom 
att själv avbryta kontakterna.  
        
Att hitta en partner 
Parbildning är ett viktigt steg i processen att bli vuxen. Informanterna uppmuntrades 
att resonera kring sina upplevelser av att träffa en partner. Tre underteman 
utkristalliserade sig. Först följer utsagor som är uttryck för informanternas 
uppfattningar om betydelsen av att vara adopterad i detta sammanhang. Sedan följer 
resonemang kring partnerns etnicitet, det vill säga vad man har för preferenser 
beträffande partnerns ursprung. Slutligen följer ett undertema där utsagorna refererar 
till exotisering och erotisering. Detta undertema berör synsätt som indikerar 
förväntningar och förutfattade meningar knutna till utseende.    
 
Betydelsen av att vara adopterad 
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Informanterna resonerade kring att träffa någon potentiell partner och om relationer 
de har haft, kopplat till den egna adoptionen. De resonerade även kring om 
parbildning har varit enkelt eller svårt för dem. 
 
                  (…) det finns ju människor som har lättare eller svårare att knyta an, för det första; att 

inleda en relation. Sen finns det människor som har svårt att gå ur en relation, och så 
vidare. Det finns det både bland adopterade och bland icke-adopterade (…) 

                   
                   (…) jag tror att man har fördel som adopterad på så sätt att svenska tjejer tycker att det är, 

även fast de inte erkänner det, lite spännande med mörka killar, men (skratt) det bästa med 
mig är att jag ser bara väldigt spännande ut och sen märker de att jag är en vanlig svensk 
och det ger väl samtidigt en trygghet, så jag tror att det är en jättestor fördel (båda 
skrattar). Det här låter lite kaxigt men jag har aldrig haft några problem (…) 

             
 (…) jag tror tyvärr, i raggande och i kroglivet, att man kan hitta ganska identiska 

upplevelser hos korta personer, adopterade, asiater, tjocka personer, fula personer och 
blyga personer (…)   

 
                  (…) jag har aldrig varit den populära tjejen eller så. Jag har ju alltid velat vara någon 

annan, både utseendemässigt och personlighetsmässigt. Då blir det nog rätt svårt (…) 
 
                   (…) man får uppmärksamhet, ja, det är ganska enkelt, men samtidigt vill man ju inte få 

uppmärksamhet och skaffa en partner bara för att man ser annorlunda ut (…) 
 
                  (…) jag känner till den här statistiken om utlandsfödda adopterade så det grämer mig, det 

måste jag säga, att jag är en pinne i statistiken med mina skilsmässor, verkligen så otroligt 
irriterande – för jag kan inte själv känna att det överhuvudtaget har någonting med 
adoptionen att göra att jag har skilt mig (…)  

 
Kommentar 
Det varierade väldigt mycket hur inflytelserik man ansåg att adoptionen varit i 
relationssammanhang och hur stor vikt man tillskrev den som en formande faktor. 
Detta både beträffande emotionella aspekter av adoptionen så som hur man har 
format och upprätthållit känslomässiga band och beträffande utseende och fysiska 
attribut associerade med ett icke-svenskt ursprung; till exempel att som asiatisk man 
vara kortare än kvinnlig medellängd i Sverige. Det blir tydligt i citatet ovan att det 
utgör en utmaning för vissa att förhålla sig till och att det är något som kan antas 
undergräva självförtroendet för somliga. Kortvuxenhet bland män tros vara en 
bidragande orsak till de könsskillnader som påvisats till männens nackdel i de tidigare 
nämnda registerstudierna (Lindblad, 2004). För andra personer har de fysiska 
attributen som ett icke-svenskt ursprung medfört, haft en positiv effekt beträffande 
upplevelsen av sig själv som attraktiv och åtråvärd. Kvinnorna upplevde i de flesta 
fall att det var ett plus att vara liten och späd men att det i skolåldern var mindre roligt 
att vara liten till växten, sen med puberteten och att betraktas som en docka när man 
är i tonåren. Ett par av informanterna talade om att man inte kan räkna med att 
relationer eller situationer ska vara för evigt, att saker och ting kan förändras när som 
helst. En informant talade om att inte vilja släppa in någon psykiskt och om att känna 
sig äcklad av att någon försöker komma nära på det sättet. Informanterna som är lite 
äldre reflekterade även retrospektivt över hur de själva hade förändrats i förhållande 
till relationer över tid. 
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Partnerns etnicitet 
Begreppet etnicitet kräver ett förtydligande sedan det är ett svårt begrepp, så till vida 
att det är vagt, mångbottnat och har använts olika beroende på användarens teoretiska 
och värdemässiga utgångspunkt. Enligt Nationalencyklopedin betyder det 
”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp” (ne.se, 2010) I 
boken ”Adoption med förhinder” (Hübinette, Tigervall, 2008, s. 18) säger man att 
begreppet ”avser tillhörighet till en viss folkgrupp med avseende på bland annat en 
kollektiv historia, en delad kultur, ett gemensamt språk, en gemensam religion, och i 
vissa fall också en egen national stat”. Utifrån den definitionen drar ovan nämnda 
författare slutsatsen att en person som är adopterad till en svensk familj är etniskt 
svensk. Vissa forskare (Irhammar & Cederblad 2006; Lindblad, 2004) syftar på 
ursprungskulturen när de talar om etnisk identitet. I Nationalencyklopedin säger man 
fortsättningsvis att ”Nutida definitioner ser etnicitet som ett dynamiskt begrepp, vilket 
innebär att gruppers självidentifikation är föremål för förändring i relation till 
historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer ”(ne.se). Därmed kan bara 
tilläggas att i denna uppsats utgår vi från att etnisk tillhörighet är något som är 
förhandlingsbart i och med att självidentifikation är en central aspekt i begreppet 
(ne.se, 2010). Det här undertemat berör etnicitet utifrån val av en potentiell partner, 
snarare än den etniska självidentiteten.  
 

(…) jag tror att det skulle vara lättare i dag (att någon visar intresse) än när man var yngre. 
Idealet när man var yngre var ju ett svenskideal, jaha och behöver det (betyda) att man 
måste springa efter en lång, blond, smal… det är inte mitt ideal… och det har man ju insett 
senare, att oj, nej det kanske är så långt ifrån egentligen vad jag tycker är attraktivt (…)   

 
(…) nästan alla killar jag ändå tyckt om, eller haft någon kortvarig relation med har ju 
varit svenskar. Jag hade en period när jag var kring 16-17 […] då var jag väldigt mycket 
med invandrare också. Då sa X (brodern) till mig att: ”Nä, det där är inte riktigt din grej, 
jag vet att du kommer att hamna med en Anders Svensson till slut, typ i en villa” och då sa 
jag till honom: ” Är du dum i huvudet? Det kommer jag aldrig att göra – de är alldeles för 
tråkiga för mig!” Och sen så känner jag att det är ju verkligen det jag kommer hamna med 
till slut (…)   
 
(…) det har inte stämt ihop med min längtan efter… det där multikulturella (…) 
 
(…) jag har tänkt på, speciellt när jag hade sämre självförtroende… Vad är det för fel på 
dem? Kan de inte få en svensk tjej, eller varför dras de till mig? (…) 
 
(…) mest bara svenskor… det är mer bara det att jag har identifierat mig med svenska 
tjejer och det har varit en självklarhet (…)    

 
Kommentar 
Informanterna beskriver sina preferenser beträffande sina partners etniska ursprung. 
Vissa har inte någon uttalad preferens medan andra har det, ofta i termer av svensk 
eller icke-svensk. För somliga är preferensen av partnerns etniska tillhörighet något 
som har gått i faser, hand i hand med det egna identitetssökandet. Det ter sig som att 
de informanter som har en svensk självidentitet oftast väljer en partner med ”svenskt” 
utseende medan de informanter som delvis identifierar sig själva som ”icke-svenska” 
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gärna väljer en partner med ”icke-svenskt” utseende och ursprung. Möjligen för att 
detta stärker eller markerar en önskad grupptillhörighet, alternativt minskar risken för 
att ytterligare särskilja sig från majoritetspopulationen. Kan tänkas att val av partner, 
om än baserat på förhållandevis omedvetna processer, därmed kan ses som ett externt 
uttryck för en personlig identitetsprocess.    
 
Exotisering och erotisering 
Ordet exotisk har att göra med något eller någon som kommer från ett fjärran eller 
främmande land. Exotisering handlar därmed om att se någon eller representera 
någon som något exotiskt. Med erotisering menas här att den/det exotiska 
sexualiseras och objektifieras.  
 
               (…) ”Det är bara för att du är latino”, så har det varit. Det är väl det men det går att vända 

det på många sätt… jag är bra på det, bra på det där, jag är snäll, trevlig, allt sådant (…)    
 

(…) som ju också kan gå till överdrift, som sagt var. En del kan ju romantisera och 
exotifiera och liksom… sexifiera det hur mycket som helst… Så det är inte bra (…) 

 
                   (…) generellt sett, så är det ett tuffare klimat för killar än vad det är för späda asiatiska 

kvinnor. Sen finns det andra fördomar, men det handlar om sexualisering och exotisering 
på en annan nivå (…) 

 
                   (…) asiatiska tjejer har ju också en viss stämpel, du vet, när det gäller sexindustri eller vad 

som helst (…)  
               
                (…) man drar nytta av exotismen i den värld vi lever i (…) 
 
                   (…) jag tror att det hade varit ganska annorlunda att vara asiatisk tjej […] Jag tror att det kan 

vara lättare på vissa sätt –att hitta partner men jag tror också att man måste dras med 
fördomsfulla bilder och förnedrande bilder av den asiatiska kvinnan […] som man som 
asiatisk kille kanske inte behöver göra lika mycket. Så den sidan, tror jag väger lika tungt som 
den att vara ganska liten kille, som asiatisk kille (…)   

 
Kommentar 
Flera av informanterna gjorde någon referens under intervjuerna till den bild som 
förekommer i samhället av den asiatiska kvinnan som exotisk och som ett sexuellt 
objekt. I intervjustudien av Lindblad och Signell (2008) kategoriserade man 
fördomsfulla uttryck av sexuell natur, som kvinnorna i studien varit utsatta för, i fyra 
teman: exotiska associationer, tillgänglighet, hög sexualdrift och utnyttjande. I den 
studien visade man på att sådana fördomar ter sig vanligt förekommande. I den här 
studien var kommentarerna av en mer generell karaktär som snarare återspeglade hur 
för givet man tar denna stereotypa bild i samhället.  Några nämnde att samma bild 
inte verkar appliceras på den asiatiska mannen. De manliga informanterna med 
ursprung i Colombia presenterade en bild där de upplever att de blev sedda som 
exotiska, annorlunda och därmed intressantare än andra män. Kvinnorna med 
ursprung i Latinamerika delar inte männens upplevelse helt. För dem verkade det vara 
så att det vid yngre ålder funnits en önskan att se ut som andra i sin omgivning men 
med stigande ålder hade de upplevt sitt ”icke-svenska” utseende som något som de 
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accepterat och kanske till och med upplevt som något som positivt särskiljer dem från 
mängden. 
 
Svensk eller icke-svensk 
En övergripande fråga som uppkom under arbetet med studien var om man kan anses 
vara svensk utan att se skandinavisk ut. Med stor sannolikhet är detta en svårighet, 
vilket ungdomar vittnar om som är födda i Sverige med invandrade föräldrar (Rojas, 
2001). Detta faktum gör det viktigt att skilja mellan hur man själv uppfattar sin 
etniska tillhörighet, vilket beskrivs under etnisk självidentitet och hur andra 
kategoriserar en, vilket utsagorna handlar om under extern identifikation. Är 
överensstämmelsen entydig vållar detta inga problem, men känner man sig som 
”svensk” men blir uppfattad som ”icke-svensk”, måste denna konflikt bearbetas för 
att man ska kunna uppnå en fullt utvecklad identitet. Problemet berör många av de 
adopterade, likväl som de som är födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung. 
Annorlunda-, mellan- eller utanförskap är ord som i olika sammanhang har försökt 
beskriva denna diskrepans mellan inre och yttre föreställningar.     
 
Etnisk självidentitet  
I ett tidigare stycke definieras etnicitet och begreppets komplexitet gör det svårt att 
fastslå om adopterade är etniskt svenska eller inte. Man skulle kunna säga att de är 
det, förutsatt att de själva godtar benämningen, vilket i sin tur torde vara påverkat av 
om omgivningen ansett dem vara hemmahörande i den svenska identiteten eller inte. 
Nedan följer resultat kring om informanterna upplever samhörighet med invandrare 
eller ser invandrare som ”de andra”. Noterbart är att benämningen ”invandrare” är ett 
omdiskuterat begrepp – ordet är ospecifikt och anger inte om man syftar till personer 
som är utländska medborgare, utrikesfödda eller födda i Sverige med minst en 
utrikesfödd förälder. Ordet ”invandrare” åsyftar i dessa samtal till de i Sverige som 
har annat ursprung och utseende än det arketypiska svenska. 
 

(…) efter ett tag började jag förstå finessen med att vara ihopkopplad med 
invandrarvärlden… jag fick rabatter när jag handlade medan de andra i 
kollektivet fick ett helt annat pris [skratt] Jag hade inte förstått tjusningen med 
att… vi hör ju som ihop […] Efter ett tag så kom de här negativa delarna då; att 
bli den där som ingen vill sitta bredvid […] Det är häftigt att man har väldigt 
mycket gemensamt i sådana upplevelser, med invandrare (…)  
 
(…) man är alltid välkommen (bland invandrare i Sverige) och det är någonting 
jag tror att jag hade fått känna av mer i Latinamerika, om jag hade bott kvar 
där… Det är verkligen en för alla, alla för en, i alla lägen där. Visserligen finns 
det självklart alltid folk som sticker ut och går åt andra hållet och kanske bara 
tänker på sig själv och så… men generellt, min uppfattning om den utländska 
kulturen är faktiskt mycket så. Och det är den som jag har tagit till mig mera (…)  

 
(…) eftersom jag är adopterad så är jag gränsöverskridande. Jag kan byta lite hit 
och lite dit. Jag kan hoppa in och vara helsvensk eller jag kan hoppa ut och vara 
icke-svensk. Vilket är både för- och nackdelar (…) 
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(…) ja, men jag tror ändå att de (invandrarna) är tryggare med sig själva än vad 
vi är. Antingen ska vi vara utlänningar eller så ska vi vara svenskar (…)   
 
(…) man har ju träffat adopterade som i vuxen ålder fortfarande tycker att de är 
förmer än ”invandrarpacket” (…)  

 
(…) man har mer förståelse för hur det är att vara invandrare… hur det är att vara 
the underdog… och bli missförstådd och så (…)  

 
Kommentar 
Ett par informanter uttrycker tydligt att de har mycket positiva erfarenheter av att 
kunna vara en del av det mångkulturella Sverige – genom ”invandrar”-vänner har de 
funnit en ny gemenskap. Det intressanta är att blicken och normerna ändå utgår från 
det svenska; de använder uttryck som ”multi-kultimänniskor” och likställer alla andra 
världens kulturer till ”utländsk kultur” och höjder upp denna i förhållande till den 
svenska kulturen. Vissa utsagor handlar om att man som adopterad kan dela vissa 
erfarenheter, även om man kanske inte känner sig ”icke-svensk”, medan merparten av 
utsagorna uttrycker att informanterna separerar sig från gruppen ”invandrare”, genom 
att man antingen lägger tonvikt vid att beskriva sig själv som ”svensk” eller gör en 
distinktion mellan ”invandrare” och sig själv. Ofta låter man språket markera 
skiljelinjen, genom att framhäva vikten av att ha ett helsvenskt uttal, vilket flera 
informanter tolkar som en viktig länk in i det svenska samhället för att nå acceptans. 
Indirekt visar man därigenom sin särart, att se annorlunda ut men ändå behärska det 
svenska språket och kulturen till fullo, vilket ”invandrare” inte anses göra.  
 
Extern etnicitetsidentifiering  
Att vara internationellt adopterad är (i de flesta fall) att ha ett avvikande utseende 
gentemot majoritetsbefolkningen. Ens identitet som ”någon med ett annat ursprung” 
är synbart. Det är dock inte självklart att man av andra uppfattas som adopterad – 
man skulle lika gärna kunna anses vara utrikesfödd och tillhöra gruppen ”invandrare” 
och antas ha en annan kulturell och etnisk tillhörighet. Utsagorna som följer handlar 
således om andras blickar och åsikter eller som en informant formulerar det; det 
handlar om hur man ser på svenskhet och tillhörighet – att känna sig hemmastadd 
men inte betraktas som om man har rätt att känna sig hemmastadd. 
 

(…) jag tror att andra uppfattar mig som invandrare… tills jag öppnar munnen 
[…] jag kan välja lite grann, men ibland kommer situationer där jag inte kan 
välja, när man märker: ”Okej, nu blir jag uppfattad på det här sättet” […] Det har 
aldrig varit väldigt jobbigt eftersom jag ändå vet – jag känner mig ändå svensk, 
jag kan ganska lätt hoppa in i den rollen och det är ingen som kan komma åt mig 
på det sättet (…)  
 
Kan vara att man fortfarande är identitetssökande […] När jag ser mig själv i 
spegeln så ser jag inte en svensk. Det ser jag inte, men jag tänker på svenska och 
jag har svenska värderingar och kulturellt är jag så nära svensk som man 
någonsin kan bli […] Någon sa att han kände sig som en banan – gul på utsidan 
och vit inuti… det var en väldigt bra liknelse (…) 
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(…) Det spelar ingen roll vad någon annan säger: ”Jo, men du är inte svensk”. Jo 
– det är jag. Hur mycket jag än skulle vilja säga nej, om det hade varit så, så kan 
jag ju inte göra det. Utan det är ju starkt jag… ja, jag är det […] Andra, som har 
kommit från andra ställen har sagt ”Ja, men fan, du är ju också invandrare” men 
då har jag sagt att: ”Nä, jag är inte det. Jag är nästan så svensk som man kan bli, 
jag har bott här sedan jag var några månader och jag valde inte att flytta hit utan 
jag blev tvungen…” Och det är väl den största skillnaden egentligen… alla mina 
kompisar, de tar mig verkligen inte för invandrare, utan de vet att jag är 
helsvensk (…)  
  
(…) det händer ibland att invandrare kommer fram till mig och försöker inleda 
nån… prata… tycker att vi har något… de ser ju bara mitt utseende. Jag är inte 
helsvensk. […] Förr blev jag irriterad och så blev jag irriterad på mig själv för att 
jag blev irriterad […] Jag ville inte blir ihopkopplad med dem heller för att jag 
är… ja, i statistiken går jag som invandrare, men jag är ju mer svensk än 
invandrad (…)  

 
Kommentar 
Den egna identiteten skapas i ett sammanhang, tillsammans med andra blir vi till. 
Våra erfarenheter av andras uppfattningar kommer således påverka även synen på oss 
själva. Om informanten har erfarenheter av att aldrig någonsin (eller sällan) bli 
ifrågasatt som helsvensk, kommer med stor sannolikhet den svenska etniska 
identiteten inte behöva förhandlas kring. Men om andra i omgivningen, medvetet 
eller omedvetet, verbalt eller icke-verbalt, uttrycker att informanten är något annat än 
svensk, blir detta till en process som informanten behöver förhålla sig till och som 
ständigt löper risk för att behöva omförhandlas och omprövas. Detta kan ske under 
olika faser under vuxenblivandet och kan ha olika effekt både av den orsaken 
alternativt beroende på individen (personlighet, strategier, sårbarheter, övriga 
faktorer). Gemensamt för många utsagor är att man i olika situationer har upplevelser 
av att bli ”missuppfattad”, dvs. inte bli uppfattad som svensk. Vissa informanter, i 
synnerhet dem som starkare uttrycker en känsla av tillhörighet till andra ”invandrare”, 
har många erfarenheter av att bli uppfattade och behandlade som icke-svenska. Det 
stora flertalet av informanter orienterar sig dock ofta säkert och har förståelse för 
eventuella missuppfattningar, men är trygga i den svenska kulturen och språket, vilket 
snabbt förbyter omgivningens första intryck.  
 
Från rasism till stereotypiska föreställningar 
För att något ska definieras som rasism krävs en ideologi som grundas på ett antal 
specifika föreställningar, men man kan i dagligt tal benämna enskilda åsikter och 
handlingar som uttryck för rasism, i synnerhet när det rör sig om en allmän motvilja 
mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteende-
mässiga karaktäristika, utan att man tar hänsyn till den enskilda individen. Dessa 
attityder skulle även kunna kallas främlingsfientlighet. Fördomar skulle även kunna 
beskrivas som antipatier som bygger på felaktiga eller befästa generaliseringar, vilket 
gör dem svårpåverkade även om motargument förs fram. Lika svårt är det att hantera 
stereotypiska föreställningar, förenklade och schablonmässiga bilder av människor av 



 35

olika ursprung. Det tidigare temat som berör exotism relaterar även till detta, att på ett 
stereotypiskt sätt se på andra. 
 

(…) alla som är adopterade har nog någon gång identifierat sig med invandrare… 
både oundvikligt och medvetet, med tanke på att alla… alla som är adopterade 
någon gång har varit med om rasism. Och då blir det på något sätt att man 
identifierar sig med dem (…)  

 
(…) jag har skämts för mitt utseende, hur fåfängt det nu än är – man har ju det 
man har… kommer inte ens ihåg hur många gånger jag låg i sängen och bad till 
Gud att jag skulle få vakna upp och ha blont hår (…)  
  
(…) för mig är ett tydligt exempel andras blickar, främlingsfientlighet, rasism. 
Att få nedsättande kommentarer utifrån hur man ser ut… i det ser jag att jag 
fortfarande befinner mig i vuxenblivandet, att det är någonting jag hela tiden 
måste anpassa mig till och måste vara förberedd på… där måste jag ha en 
strategi, som är en del av erfarenhet och mognad […] När man är barn är man så 
himla gullig och ofarlig och bara som en liten docka… men sedan, ju äldre man 
blir, desto fler fördomar kommer in i bilden. Antingen att man är väldigt duktig, 
flitig, ordningsam och pålitlig, så där ”Duktig kines”, eller ”billig”, ”till salu”, 
”oerhörd sexualdrift”, alltså det där erotiserandet kring asiatiska kvinnor. Eller så 
är man bara en ”Jävla kines”… en ”Jävla utlänning”  
 

                 (…) nörden eller karateexperten är de enda bilderna som finns av en asiatisk kille 
(…)    

  
(…) jag har fått höra att colombianska män är livsfarliga och att alla colombianer 
är narkomaner. Vad säger det om mig? (…)  

  
(…) vissa påstår att asiater ska vara smarta… det finns inte så många ”dumma 
blondiner” i Asien, antar jag [skrattar] (…)  

 
Kommentar 
De stereotypa bilderna associerade med den adopterades ursprungsland kan förväntas 
påverka den adopterade annorlunda än hur liknande bilder kan förväntas påverka en 
”invandrare” (Hübinette & Tigervall, 2008). Detta för att den invandrade har en 
erfarenhetsbaserad referensbild av det egna ursprungslandet och därmed kan 
identifiera stereotypen som en schablonbild. Så är troligtvis inte fallet för den 
adopterade, som vuxit upp i Sverige. Flera av informanterna vittnar om att de 
antingen har varit med om situationer eller mött nedsättande värderingar, relaterade 
till sitt ursprung. Männen har mött mer öppet nedvärderande kommentarer, medan 
kvinnorna har upplevt ett större lidande i att inte få vara ”precis som alla andra”. 
Även om de vuxna informanterna ofta har funnit egna, inre strategier kring hur de ska 
förhålla sig till omvärldens blickar och åsikter, är det tydligt att alla informanter har 
berörts av faktumet att de inte ser ut som majoriteten av befolkningen. I vissa fall 
vittnar utsagorna om ett stort lidande och en lång process innan man accepterat denna 
svåra paradox – att vara svensk och enbart ha full tillgång till den svenska kulturen, 
men samtidigt bli annorlunda bemött.     
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Resultatsammanfattning 
Resultaten påvisar att det finns en stor variationsbredd i upplevelser kring 
vuxenblivandet bland informanterna. Det finns dock vissa mönster som är värda att 
notera. Bland utsagorna finns det ett par övergripande skillnader som handlar om 
relation till föräldrarna och uppfattningar om den egna etnicitetsidentiteten. Oavsett 
orsak och verkansriktning ter det sig som att de informanter som beskriver sämre 
relationer till föräldrarna i högre grad söker en alternativ etnicitetstillhörighet än den 
svenska. Dock inte i alla fall. Det finns också ett samband till viktiga vuxenblivande-
aspekter som vi undersökt; i synnerhet till att flytta hemifrån och därmed även 
frigörelsen. Uppges relationerna som bristfälliga av olika orsaker beskrivs ofta denna 
period som kaotisk och svår.  
 
Diskussion och analys 
 
Övergripande analys 
Syftet med vår examensuppsats har varit att undersöka hur adopterade från Sydkorea 
och Colombia har upplevt och upplever vuxenblivandet. Frågeställningarna har berört 
om, och i så fall hur, viktiga aspekter av vuxenblivande som studier och arbete, flytta 
hemifrån, skaffa partner och bilda familj, har påverkats av att vara adopterad, men 
även om kön eller ursprungsland har haft en inverkan kring upplevelsen av att bli 
vuxen. I resultatanalysen är det tydligt att informanternas upplevelser kring 
vuxenblivandet visar på en stor variationsrikedom i detaljer kring de enskilda 
aspekterna (som studier och arbete, flytta hemifrån, skaffa partner och bilda familj), 
men även i hur de upplever att adoptionsidentiteten har påverkat denna process. 
Generellt visar resultaten att upplevelsen av att vara adopterad varierar mellan 
ytterligheterna ”det inte har påverkat livet alls” till ”det har påverkat hela livet”. Det 
vanliga är dock att adoptionsidentiteten i vissa perioder och under speciella 
omständigheter är betydelsefull och i fokus, medan den under andra tider och i andra 
situationer är betydelselös och nästintill bortglömd.  

Ser man till vuxenblivandet för adopterade kvinnor gentemot män, går det att 
inte att utläsa stora skillnader i resultatet kring studier och arbete samt flytta 
hemifrån. Här upplever informanterna, oavsett kön, i princip lika hög grad av stöd 
och förväntningar samt har liknande erfarenheter av att flytta hemifrån. Det som går 
att notera är att frigörelsen upplevs mer problematisk för några av kvinnorna, även 
om detta även är något som en man uppger. Beträffande att skaffa partner uppges 
vissa skillnader i den initiala fasen, i övrigt har merparten av informanterna erfarenhet 
av etablerade relationer. I familjebildningsaspekten är informanterna föräldrar i lika 
hög utsträckning, oberoende av kön. Skillnaden är att ingen av kvinnorna lever med 
fädren till sina förstfödda barn, vilket däremot männen gör. Något annat som går att 
utläsa är att fördomar/rasism upplevs olika; några av kvinnorna nämner att de 
möjligen blir ”subtilt utsatta” för detta, medan männen beskriver mer direkt rasistiska 
uttalanden, även om detta inte återkommer i många utsagor.     
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Gällande upplevelser kring vuxenblivandet relaterat till ursprungsland, visade 
resultatet att det finns vissa upplevda skillnader, främst inom området skaffa partner, 
men även mer övergripande, som kring extern etnicitetsidentifiering och fördomar/ 
rasism. När det gäller att träffa någon potentiell partner uppger männen från 
Colombia att de upplevt en fördel genom sitt ursprung, medan någon av männen från 
Sydkorea snarare har upplevt en nackdel, beroende på längd och stereotypa 
föreställningar om den asiatiska mannen. Slutligen, när det kommer till den externa 
etnicitetsidentifieringen, och till att se den adopterade som ”icke-svensk” verkar detta 
beröra adopterade från Colombia i något högre utsträckning än de adopterade från 
Sydkorea, oberoende av kön.        

Genom resultatanalysen blir det tydligt att vuxenblivandet påverkas av två 
viktiga faktorer; kvalité på relationen till närstående, i synnerhet till föräldrar samt av 
den etniska självidentiteten vs. den externa etnicitetsidentifieringen. Dessa faktorer 
verkar ha en stor påverkan på det intrapsykiska vuxenblivandet och 
identitetskapandet, något som anses vara en betydelsefull aspekt av ”att bli vuxen”. 
Informanternas utsagor kring de två faktorerna går att sätta i samband med hur de 
enskilda aspekterna av vuxenblivandet har upplevts och erfarits. Dock är det viktigt 
att påpeka att det finns stora individuella variationer som inte kan förklaras enbart av 
dessa faktorer, utan där det är rimligt att tro att påverkansgrunden är mångfasetterad. 
Personlighet, temperament, bemästringsstrategier, grad av självkänsla, tidiga 
anknytningsmönster, genetiska förutsättningar och erfarenheter före adoptionen är 
bara några av de ytterligare faktorer som med stor sannolikhet inverkar i hur den 
enskilda informanten upplever sin väg till att bli vuxen. 

Summerar man det övergripande resultatet ter det sig som att vuxenblivandet 
bland informanterna inte skiljer sig nämnvärt från vuxenblivandet i populationen i 
stort, vilket även registerstudierna belyser. För en klar majoritet av de adopterade 
uppvisar inga kliniska symtom (Hjern et al., 2002; Lindblad et al., 2003) och 
Lindblad (2004) understryker att de i registerstudierna med allvarliga psykiatriska 
problem enbart handlar om någon promille upp till ett par procent av gruppen 
adopterade. De enskilda aspekterna av vuxenblivandet diskuteras och analyseras 
längre fram. 
 
Föräldrarnas betydelse  
Syftet med studien var att undersöka adopterades vuxenblivande och resultatet visade 
att många aspekter var sammankopplade med informanternas övergripande 
upplevelse av föräldrarna och kring denna relation. Orsaker till detta är förstås att 
vuxenblivandet handlar om en övergång från barndom till vuxenliv men även att de 
flesta sätter ”sitt vuxna jag” i relation till uppväxten (en inre tillblivelse till den man 
är idag). Informanternas föräldrarelationer blir därför, precis som för icke-adopterade, 
relevanta och för de adopterade startar denna relation i och med adoptionen och pågår 
livet ut. De flesta utsagor handlar om välfungerande relationer, som upplevs som 
viktiga, trygga och stödjande, men motsatsen beskrivs också bland utsagorna. 
Bowlbys anknytningsteori (i Evenshaug & Hallen, 2009), menar att anknytningen 
sker genom ett tidigt samspel mellan spädbarn och en vuxen vårdare och att denna 
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process sker i olika faser, från den första tiden och framåt. Hur väl detta samspel 
fungerar kommer inte bara påverka föräldrabarnrelationen utan även barnets syn på 
sig själv och andra i framtiden och John Byng-Hall (1995) formulerade ett utvidgat 
begrepp ”familjen som en trygg bas” och definierade detta som ”en familj som 
tillhandahåller ett pålitligt nätverk av anknytningsrelationer som skapar möjlighet för 
alla familjemedlemmar, oavsett ålder, att känna sig tillräckligt trygga för att våga 
utforska sina relationer med varandra och med andra utanför familjen”. I en analys av 
resultatet går det inte att bedöma grad eller kvalitet på anknytning mellan 
informanterna och deras föräldrar, som dessutom kan variera inom föräldraparen, 
men det går att se mönster där goda föräldrarelationer tenderar till att göra frigörelsen 
enklare. Som vi nämnt tidigare är frigörelsen från föräldrarna en viktig del i att bli 
vuxen, och inte bara den unges process, utan något som föräldrarna kan och bör 
understödja. Föräldrarnas (och familjens) primära uppgift blir därför både att säkra 
sina barns överlevnad och rusta dem för ett självständigt liv. Dessutom förväntas de 
att älska sina barn, härbärgera barnens negativa känslor, skänka dem tröst och 
trygghet och få dem att tro att de kommer att klara sig livet ut, även utan dem. I 
föräldrarollen finns det således många svårigheter och oändligt många tillfällen att 
göra fel. Säga fel saker och agera felaktigt. Vissa informanter vittnar om föräldrar 
som har kritiserat, ställt för höga krav, brustit i ömhetsbetygelser eller upplevts som 
frånvarande och ibland har detta lett till konflikter som gått att lösa, men det har även 
lett till skadade och försvagade relationer till föräldrarna. I våra resultat tolkar vi att 
svårigheter i relationen till föräldrarna drabbar de adopterade med följd att de 
aspekterna av vuxenblivandet blir mer problematiska att hantera, men att upplevelsen 
av relationen till föräldrarna även kan skifta under olika perioder i livet.   
 
Etnisk självidentitet och extern identifikation 
I resultaten upptäcktes det att faktorn etnisk självidentitet och extern identifikation 
går att koppla till hur de enskilda aspekterna av vuxenblivandet har upplevts och 
erfarits. Att vara internationellt adopterad innebär att alltid bära med sig en 
utseendemässig markör gentemot majoritetsbefolkningen, och blir således något den 
adopterade behöver förhålla sig till. Redan i tre-fyraårsåldern upptäcker barn att det 
finns människor som skiljer sig utseendemässigt från dem själva. Inte sällan uppvisar 
de negativa känslor mot dessa. Benägenhet att tillskriva människor med ett 
annorlunda utseende negativa egenskaper ökar upp till sju till åtta årsålder för att 
sedan avta (Raundalen & Lorentzen, 1996). Informanterna beskriver dock få 
upplevelser från denna ålder, utan uppger genom sina utsagor att extern identifikation 
till en icke-svensk etnicitet är kopplad till högre åldrar, och möjligen påverkar den 
etniska självidentiteten. För vissa informanter är självidentiteten ”svensk” men 
oavsett självidentitetens art – ”svensk” eller ”icke-svensk” – har de flesta informanter 
utvecklat ett förhållningssätt kring ”missförstånd” i extern identifikation. I 
resultatanalysen ter det sig som att informanter med ”icke-svensk” självidentitet 
sammanfaller med ett mer komplicerat vuxenblivande och Irhammar och Cederblad 
(2006) skriver att adopterade som uppfattar sig som ”icke-svenskar” i högre grad 
lider av ett lägre psykiskt välbefinnande. Man kan fundera på om det handlar om att 
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de, i en högre utsträckning har exponerats för mindre accepterande miljöer, vilket i 
sin tur har lett till att den externa identifikationen internaliserats och blivit till en 
etnisk självidentitet. Komplexiteten i denna faktor är dock ett faktum, och kan bero 
både på både miljö och känslighet hos den enskilda individen. För vissa informanter 
anses paradoxen att vara tillhörande den svenska identiteten, men se annorlunda ut, 
problematisk, för andra passerar detta faktum obemärkt förbi. Detta torde relatera till 
det tidigare forskning har visat; att internationellt adopterade har ett sammansatt, 
ambivalent och komplicerat förhållande såväl till den ursprungliga etniska gruppen, 
som till andra invandrare (Irhammar & Bengtsson, 2004).  
 
Aspekter av vuxenblivande som adopterad 
Syftet med studien var att undersöka hur internationellt adopterade upplevde 
vuxenblivandet och om de kopplade de egna erfarenheterna till sin identitet som 
adopterad. De 12 informanternas upplevelser påvisade en stor variationsrikedom, som 
tidigare nämnts och det var också väldigt olika från individ till individ hur stor vikt 
man tillskrev adoptionen som en formande faktor. Somliga av informanterna var av 
den uppfattningen att deras identitet som adopterad hade påverkat dem i alla 
avseenden medan andra tydligt uttalade att de inte tillskrev adoptionen nämnvärd 
betydelse.  
 Studier, arbete och resonemang kring alternativa yrkesval var ett område där 
utsagorna ofta var omfångsrika och detaljerade. Krav och förväntningar från föräldrar 
var ett stort tema som majoriteten av informanterna gav uttryck för. I 
identitetsutvecklingen är etableringen av en yrkesidentitet av stor vikt. Yrket är inte 
bara medlet till att nå ekonomiskt oberoende utan också för att nå en vuxen identitet 
och status i samhället. Under vuxenblivandet börjar därför utforskandet som 
efterhand blir mer realistiskt utifrån en bedömning av egna förutsättningar 
(Evenshaug & Hallen, 2009). Kommer krav och förväntningar utifrån i detta stadium, 
kan det påverka den spirande autonoma känslan och upplevelsen av att själv få ta 
ansvar. En del forskningsresultat visar att andelen ungdomar med psykiska problem 
är högre i familjer med hög utbildningsnivå jämfört med i familjer med låg 
utbildningsnivå. (Berry, 1992; Hjern et al. 2002; Lindblad et al., 2003). En av 
orsakerna kan vara för höga krav och förväntningar från föräldrarna. De genetiska 
förutsättningarna vet man ofta väldigt lite om när man adopterar och de barn som inte 
har förutsättningar till att leva upp till föräldrarnas förväntningar kan utveckla en 
negativ självbild (Harter, 1999; Skaalvik & Hagtvet, 1990 ), en känsla av bristande 
kompetens. Möjligen är frågan om förväntningar av större vikt då det gäller 
adopterade än då det gäller icke-adopterade. Vissa av informanterna upplevde 
förväntningar som för höga krav och gav uttryck för att vilja gå i motsatt riktning i 
respons. För några resulterade det i en upplevelse av att inte räcka till. En minoritet 
uttryckte att höga förväntningar inte varit ett problem utan uttryckte att de hade haft 
föräldrarnas stöd och att föräldrarna förmedlat att de kommer klara vad de företar sig. 

Beträffande arbete så visar det sig statistiskt att adopterade i högre grad än 
andra är utan anställning (Hjern et al., 2002; Rooth, 2007). Förklaringar som förts 
fram är diskriminering (Hübinette, 2008). Enligt Rooth (2002) finns det ännu inte 
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definitiva belägg för det men man finner att adopterade män har svagare 
arbetsmarknadsanknytning än adopterade kvinnor. Registerstudien från 2003 
(Lindblad et al.,) jämför nationellt adopterade och internationellt adopterade och 
deras situation på arbetsmarknaden är likartad, vilket skulle kunna tänkas vara ett 
argument som talar emot diskriminering. Inte heller informanterna redogör att de känt 
sig diskriminerade på arbetsmarknaden, snarare verkar de flesta vara nöjda och väl 
mottagna, så till den grad att de inte i någon större utsträckning refererar till 
upplevelser i arbetslivet knutna till identiteten som adopterad. Signell och Lindblad 
(2008) fann även de att nedvärderande attityder var mindre vanligt förekommande på 
arbetsplatser än i andra miljöer. Utsagor visar dock på funderingar kring hur det icke-
svenska ursprunget ska mottas av potentiella arbetsgivare, sedan namnet inte avslöjar 
något och om man skall nämna sin identitet som adopterad vid arbetssökande. För 
övrigt verkar yrkeslivet vara rimligt tillfredsställande för informanterna. Någon 
informant beskriver hur självförtroendet har stärkts i och med ett positivt bemötande i 
arbetslivet och i och med en upplevelse av personlig kompetens. Der ter sig med 
andra ord som att identiteten som adopterad är av mindre betydelse i arbetslivet.  

Informanterna flyttade hemifrån tidigare än genomsnittet födda mellan 1965 
och 1985 (SCB, 2010). Deras median ålder vid flytt hemifrån var 19 år, borträknat 
den informant som fortfarande bor hemma, vilket var ca två år tidigare än 
genomsnittet. Registerstudierna visar på att internationellt adopterade flyttar hemifrån 
senare än biologiska barn, men det styrks inte av denna studie. Som de flesta unga 
beskriver de en lättnad och en frihetskänsla av att flytta hemifrån. De tidigare, ofta 
ansträngda relationerna (som är vanliga bland alla i tonåren kring frigörelsen) upplevs 
som bättre efter flytten. Någon informant beskriver svårigheter kring flytten men då 
mot bakgrund av att relationen innehållt brister både före och efter. I de fall där 
flytten varit omgärdad av svårigheter har ändå relationerna till föräldrarna förbättrats 
över tid. Hur mycket adoptionen har påverkat flytten hemifrån är svårt att säga. Ingen 
av informanterna säger uttryckligen något om den saken. En viktigare faktor verkar 
vara relationen till föräldrarna. Om den hade sett annorlunda ut, om informanterna 
hade varit biologiska barn istället, är omöjligt att uttala sig om.  

Beträffande lättheten eller svårigheten i att träffa en partner så återfinns det 
bland de kvinnliga informanterna berättelser som vittnar om att det har varit en 
utmaning i vuxenblivandeprocessen att se annorlunda ut. Flertalet beskriver att de i 
vuxen ålder nått en acceptans och att deras avvikande utseende idag snarare kan vara 
till deras fördel. Det enda negativa är de exotifierande värderingar som särskilt 
informanterna från Sydkorea kan möta (Lindblad, Signell, 2008) men någon 
informant säger att detta också kan vändas till en fördel, något man kan dra nytta av. 
Männen från Colombia har aldrig upplevt ett problem med att få kontakt med 
presumtiva partners. De uttrycker att de haft en fördel, genom sitt utseende och 
rådande föreställningar om ”latinos”. Att de fått representera något spännande, 
samtidigt som de kunnat vara trygga i sin ”svenskhet”. De manliga informanterna 
från Sydkorea nämner alla fysiska attribut, i synnerhet längd, då urvalet av partners 
begränsats p.g.a. att rådande normer stipulerar att mannen ska vara längre än kvinnan. 
Förhållningssättet varierar dock stort på individnivå, hur informanterna väljer att se 
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detta, som begränsande eller som ett neutralt faktum. Det ter sig också som att en hög 
grad av acceptans utvecklats med stigande ålder och kanske även behjälpt av att ha 
etablerade relationer. Sammanfattningsvis så ter det sig som att adoptionen har varit 
en viktig påverkansfaktor beträffande att finna en partner och i förhållande till 
upplevelsen av att vara attraktiv. Det är dock så att det är individuellt hur det har 
påverkat. För vissa har det varit positivt och för andra en utmaning att förhålla sig till. 
Dock verkar det vara framför allt i skedet innan en relation är etablerad som 
adoptionsidentiteten och det icke-svenska utseendet har betydelse.   

Familjebildning är ett område som få av informanterna identifierar som 
sammanhängande med deras identitet som adopterade. Här är det snarare så att de 
värjer sig mot att de som adopterade skulle ha andra mönster än icke-adopterade, i 
alla fall på ett medvetet plan. Informanterna påtalar att relationer består av så många 
andra komponenter än bara den egna identiteten som adopterad och detta är högst 
sannolikt. Att alla mödrar separerat från sina första barns fäder är dock ett faktum 
som kvarstår och huruvida detta på något sätt är länkat till deras identitet som 
adopterade är omöjligt att säga. Dock överensstämmer det med resultat från 
registerstudier att adopterade kvinnor i högre grad lever ensamma med sina barn 
(Lindblad et al., 2003). Lindblad (2004) talar om en relationsskörhet. Vi kan inte 
uttala oss om det beträffande informanterna, men några utsagor vittnar om tidigare 
förhållanden med i vissa fall olämpliga partners och om klippta band till vänner. 
Samtidigt berättar merparten om långa stabila förhållanden, både romantiska och 
vänskapliga. Som några av informanterna påpekade så behöver inte en separation 
vara negativ. Den kan indikera en styrka att lämna en relation som inte uppfyller 
förväntningar och krav.   

Betydelsen av att bli förälder råder det inga tvivel om: både männen och 
kvinnorna uttrycker att det har varit oerhört viktigt. En informant talar målande om 
hur hon höll i sina armar, vad som möjligen var den enda människan i världen, som 
hon har blodsband med. Att få egna barn var också, som tidigare nämnts, för flera av 
informanterna en möjlighet till att reparera relationer till föräldrarna, om inte annat så 
för barnens skull. 
 
Skiljer sig kvinnor och mäns upplevelser och finns det skillnader beroende på 
ursprungsland? 
I frågeställningen ingick att undersöka om det fanns några skillnader mellan mäns 
och kvinnors upplevelse av vuxenblivande. Registerstudierna (Hjern et al., 2002; 
Lindblad et al., 2003; von Borczyskowski et al., 2006)) påvisar att det förekommer 
könsskillnader beträffande flera aspekter av vuxenblivande och att det finns 
skillnader beroende på ursprungsland. I denna studie fann vi vissa indikationer att det 
finns skillnader men med så få informanter är det svårt att uttala sig med säkerhet.  
Beträffande studier och arbete så skriver Rooth (2007) att de adopterade männen 
påvisar en något svagare förankring till arbetsmarknaden än de adopterade kvinnorna. 
Detta bekräftas inte av denna studie. Majoriteten av informanter är yrkesverksamma 
och ingen skillnad förekommer mellan könen. Både männen och kvinnorna uttrycker 
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en tillfredsställelse av att vara yrkesverksamma och deras upplevelser skiljer sig inte 
åt på något märkbart vis.  

Enligt de ovan nämnda registerstudierna är det högre trolighet att de adopterade 
männen bor kvar hemma längre än kvinnorna och att adopterade av båda könen bor 
hemma längre än icke-adopterade (Lindblad et al., 2003). Detta bekräftades inte 
heller av denna studie. Informanterna av båda könen flyttade hemifrån vid jämförlig 
ålder och det ter sig inte som att upplevelsen av flytten hemifrån skiljde sig åt 
beroende på kön, utan som tidigare nämnts verkar relationen till föräldrarna vara en 
betydligt viktigare faktor för alla, oavsett kön.  

Då det gäller att träffa en partner finns en tendens till könsskillnader och 
skillnader beroende på ursprungsland. Alla informanterna har haft upplevelser 
associerade med ett icke-svenskt utseende men det har varit väldigt individuellt hur 
man har upplevt och förhållit sig till att se annorlunda ut än majoritetsbefolkningen. 
Många forskare vittnar om att ett icke-svenskt utseende ställer krav på individen att 
finna ett eget förhållningssätt (Cederblad et al., 1999; Dalen, 2007; Lindblad, Signell, 
2008). Vissa av kvinnorna berättar att det aldrig varit något problem, medan andra 
vittnar om stora svårigheter. En informant berättar om att i sin ungdom ha bett till 
Gud om att hon ska få vakna med blont hår. Med stigande ålder har flertalet kvinnor 
börjat se sitt icke-svenska utseende som en fördel. Det finns möjligen en skillnad för 
kvinnorna beträffande ursprungsland så till vida att kvinnorna med ursprung i 
Sydkorea nämner den objektifierande bilden som råder i samhället av den asiatiska 
kvinnan (Lindblad, Signell, 2008), medan detta inte omnämns av kvinnorna med 
ursprung i Colombia. Beträffande männens upplevelse av att finna en partner så 
uttrycker männen med ursprung i Colombia att det aldrig har varit några svårigheter 
för dem. De drar nytta av schablonbilden i samhället av ”latinos”. I det fallet är det 
män som uppfattas som exotiska (Lindblad, Signell, 2008). För männen från 
Sydkorea har längden varit en utmaning att förhålla sig till och där upplevelsen av att 
vara kort har varierat individuellt. Nathanson (1994) skriver att kroppslängd är starkt 
knutet till affekter. Att vara lång är kopplat till stolthet och att vara kort är associerat 
med skam och menar att det har sin grund i att längd, för det växande barnet, är 
associerat med högre grad av självständighet och makt. Rimligtvis är detta av större 
betydelse för män än kvinnor pga. en utbredd föreställning att om att män bör vara 
längre än kvinnor.   
 
Metodkritik 
Sjöberg påpekar i boken ”Uppdrag: Forskning” (2008) att personkemin i intervju-
situationen har relevans för forskningsresultaten och bör diskuteras. Givetvis 
varierade graden av öppenhet och förtrolighet i de 12 intervjuerna. En aspekt som kan 
ha påverkat är det faktum att en av intervjuarna/skribenterna själv är internationellt 
adopterad medan den andra är svensk med skandinaviska rötter och utseende. Vi 
antar att det påverkade utsagorna och därmed resultatet, om man hade möjlighet att 
identifiera sig med intervjuaren eller inte, dennes situation som adopterad eller som 
”hel-svensk”. Dock kan generella interpersonella faktorer påverka personkemin 
oavsett ursprung. En annan aspekt är att vi båda är kvinnor. Hur upplevde männen det 
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att prata om dessa teman med någon av det motsatta könet? Hade det varit lättare för 
dem att tala med en man? Hade mannens ursprung haft en inverkan?  
Omständigheterna och platsen där intervjuerna genomfördes kan också ha inverkat på 
resultaten. Tre intervjuer genomfördes på offentliga platser och en intervju 
genomfördes i samma lägenhet som partner befann sig i. Beträffande urval av 
informanter så gjordes en ansträngning att sprida förfrågan så vitt och brett som 
möjligt för att i möjligaste mån få ett så representativt sampel som möjligt. Om så 
blev fallet vet vi inte. Dessutom är alla informanterna från Sydkorea och Colombia/El 
Salvador och utfallet hade möjligen blivit ett annat om andra ursprungsländer valts. 
Därmed avspeglar resultaten informanternas individuella åsikter, tolkningar och 
förklaringsmodeller. Vi har fått en inblick i deras begreppsvärld men kan inte hävda 
att resultaten är generaliserbara till den stora populationen av internationellt 
adopterade i Sverige. Frågeställningen och studiens syfte är väldigt bred; att 
undersöka vuxenblivande processen. Det spänner många år i en människas liv och 
många varierade upplevelser. Det kan anses vara både en styrka och en svaghet med 
studien. Det ger en bred bild men tillåter inte en fördjupning i alla aspekter. Slutligen 
vill vi påminna om att alla resultat är sprungna ur våra egna tolkningar och att vi är 
väl medvetna om att vi rör oss i ett komplext område, med ett oerhört rikt 
intervjumaterial, bestående av fler komponenter än tidsramen tillåtit oss att vidröra. 
 
Framtida forskning 
En av informanterna ställer sig frågan: På vilket vis skall det hjälpa mig att veta att 
adoption medför en viss sårbarhetsrisk? En helt relevant frågeställning. Svaret borde 
rimligtvis vara: För att kunna förebygga svårigheter och lidande. 

Syftet med denna studie var att undersöka vuxenblivandeprocessen bland 
internationellt adopterade, med förhoppningen om att belysa befintlig kvantitativ 
forskning (Lindblad et al., 2003) med en kvalitativ studie där informanternas egna 
utsagor får framträda. Tidigare kliniska studier har påvisat förhöjda risker för 
adopterade beträffande psykisk ohälsa, självmord, kriminalitet och missbruk (Hjern et 
al., 2002; Lindblad et al., 2003; von Borczyskowsky et al., 2006), även om 
majoriteten klarar sig som befolkningen i övrigt. Fokus för framtida forskning borde 
därmed vara på att undersöka orsakerna till de förhöjda riskerna och undersöka 
möjligheter till prevention. Resultatet av denna studie påvisar vikten av relationer, då 
framför allt till föräldrarna men även till vänner. Många av de svårigheter 
informanterna har upplevt har varit associerade med problematiska relationer med 
föräldrar. Därmed anser vi att det finns all anledning att undersöka detta ytterligare. 
De informanter som beskriver goda relationer till föräldrar och en upplevelse av tillit 
och stöd beskriver även lägre grad av svårigheter beträffande de olika aspekterna av 
vuxenblivandeprocessen och mindre svårigheter med extern etnicitetsidentifiering. 
Vad är det för kvalitativa skillnader i föräldrabarnrelationerna som ligger till grund 
för de olika förutsättningarna? Vad finns det för verkningsfulla terapeutiska 
interventioner som kan förbättra föräldrabarnrelationer och därmed möjligen förbättra 
förutsättningarna för de internationellt adopterade?  
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Samhället, eller mer specifikt kommunerna, har ett lagstadgat särskilt ansvar för 
internationellt adopterade men det finns inte någon nationell riktlinje för hur det 
ansvaret ska konkretiseras (SOU, 2003:49; personlig kommunikation, Åsa Barkeling 
anställd på MIA). Därmed var det 2003 endast 3% av landets kommuner som erbjöd 
särskilda insatser för internationellt adopterade och deras familjer (SOU, 2003:49), 
trots de förhöjda riskerna. Framtida forskning borde därmed utröna vilka insatser som 
är verkningsfulla och vilka som borde finnas tillgängliga i alla kommuner i landet där 
det finns internationellt adopterade.        
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Bilaga 1 Frågemanual 
 
Starta med att presentera studien igen, lämna ut samtyckespappret för 
underskrift.  
 
Första frågan:  

- Vad tänkte du om ämnet när du fick höra vad den här studien ska handla om? 
 
Bakgrundsfrågor 
         - Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
         - Hur ser din familj ut; syskon, föräldrar etc? 
 
Kring vuxenblivande 

- Vad anser du betecknar att bli vuxen? 
- Hur tänker du kring ditt eget vuxenblivande? (Hur har det varit/är det, var någonstans skulle 
du säga att du är i din egen vuxenblivandeprocess) 

         - Något särskilt positivt/svårt? 
- Tror du att vuxenblivandeprocessen hade sett annorlunda ut om du inte hade varit adopterad? 
(På vilket sätt i så fall) 
 

Flytta hemifrån 
- Kan du kort beskriva hur du tänker kring/hur det var för dig att flytta hemifrån? 
- Hur reagerade dina föräldrar/ev. syskon? 
- Har du några specifika minnesbilder från det? 

 
Studier/arbete 

- Vad gör du idag? (Tidigare studier / arbetssituation) 
- Kan du berätta om dina upplevelser kring studietiden / arbetssökandeprocessen? 
- Tror du att din identitet som adopterad har haft någon betydelse, i så fall hur? 

 
Relationer 

- Lever du ensam eller tillsammans med en partner idag? (Om ensam: Har du haft några 
relationer tidigare som du kan berätta om) 
- Hur har du upplevt att det har varit att hitta pojk-, resp. flickvänner? 

       - Har du bildat familj? 
- Tror du att dina erfarenheter skiljt sig från icke-adopterades erfarenheter? (På vilket vis)  
- Resonera kring dina erfarenheter kopplade till ”andra generationens” svenskars erfarenheter 
(Ev. likheter eller skillnader) 
- Tror du att vuxenblivandeprocessen skiljer sig åt beroende på om man är adopterad kille eller 
tjej? (Utveckla i så fall dina tankar kring detta, vad hade kunnat skilja sig för dig om du haft det 
motsatta könet. Vad hade kunnat vara lättare resp. svårare för en tjej, resp. en kille) 
 

Övrigt 
- Finns det någonting som du skulle vilja berätta om, som jag har missat att fråga om? 
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Bilaga 2 Informerat samtycke 
 
 
 
Informerat samtycke                                                                             Kod nr__________ 
 
 
Deltagande i studien sker på frivillig basis och samtycke är inte bindande, så till vida att det 
går bra att avbryta om och när man vill. Informationsmaterial kommer att samlas in från en 
serie intervjuer (en intervju per deltagare). Detta kommer att ligga till grund för en 
examensuppsats på Psykologprogrammet vid Umeå universitet. Uppsatsen kommer att 
granskas vid ett seminarium på universitetet inom kursens ram och kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten. Alla intervjudeltagare kommer att vara avidentifierade så att 
ingen utomstående skall kunna identifiera vem som har sagt vad. Citat kommer att 
förekomma men ingen intervju kommer att återfinnas i sin helhet. Intervjuerna kommer att 
spelas in digitalt och transkriberas (skrivas ut ordagrant). Efter transkribering kommer de 
digitala filerna att raderas och efter uppsatsens fullbordan kommer även det transkriberade 
materialet att förstöras. 
 
Studiens syfte är att undersöka internationellt adopterades upplevelse och tankar kring 
vuxenblivande, så som att börja studera, flytta hemifrån, skaffa partner, bilda familj och söka 
arbete.    
 
Om du under eller efter intervjun kommer på att du sagt något som du inte vill ska vara med i 
datamaterialet, så är det bara att säga till. Dessa kommentarer kommer då att tas bort.  
 
Genom undertecknande medger jag att jag är införstådd med ovanstående information och 
samtycker till att delta:  
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Informationsbrev 
 
Umeå universitet 
Psykologiska institutionen 
Examensarbete Vt 2010 
 
Information om Intervjustudien ”Internationellt adopterades vuxenblivande” 
Studiens syfte är att undersöka hur internationellt adopterade (över 18 år) upplever och tänker 
kring vuxenblivande, med alla de viktiga milstolpar som detta innebär, som till exempel att 
börja studera, flytta hemifrån, skaffa partner, söka arbete och så vidare. Detta kommer att 
undersökas via individuella intervjuer (en intervju med varje deltagare) som tar ca 1 timme. 
Intervjuerna kommer att genomföras av Carina Björk eller Susanne de Zayo Bergström, som 
själv är adopterad.    
Informationen som samlas in via de individuella intervjuerna kommer att ligga till grund för 
en examensuppsats på Psykologprogrammet vid Umeå universitet. Uppsatsen kommer att 
granskas vid ett seminarium på universitetet inom kursens ram och kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten. Alla intervjudeltagare kommer att vara avidentifierade så att 
ingen utomstående skall kunna identifiera vem som har sagt vad. Citat kommer att 
förekomma men ingen intervju kommer att återfinnas i sin helhet. Intervjuerna kommer att 
spelas in digitalt och transkriberas (skrivas ut ordagrant). Efter transkribering kommer de 
digitala ljudfilerna att raderas och efter uppsatsens fullbordan kommer även det 
transkriberade materialet att förstöras. 
Om du under eller efter intervjun kommer på att du sagt något som du inte vill ska vara med i 
datamaterialet, så är det bara att säga till. Dessa kommentarer kommer då att tas bort. 
Deltagande i intervju sker på frivillig basis och det går bra att avbryta när som helst, utan 
några som helst konsekvenser.  
Tack på förhand! 
 
För information kontakta: 
 
Carina Björk 
carinabj@hotmail.com 
073-811 1415 
Susanne de Zayo Bergström 
susannedezayo@gmail.com 
070- 740 00 00 
Handledare: 
   
Kristina Westerberg 
kristina.westerberg@psy.umu.se 
 


