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Abstract 

With the increasing number of adoptees in Sweden, so has the amount of literature regarding different 

aspects of adoption. The aim of this study is to explore the construction of adoptees in children's 

literature. It takes on a social constructionism view, by regarding language as a narrative tool in which 

human beings construct versions of different phenomenon. By exploring the different discourses in the 

data within the context adoption, we can identify different versions of "the adopted child" and their 

needs as it is constructed in the literature. Also, by putting them in a bigger context, we are allowed to 

see the social structures and the discursive conditions that allow a certain child perspective of "the 

adopted child" to take place. Therefore, this study also explores aspects and discourses within the 

context adoption such as ethnicity, race and adoptees relations to the past.    
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Inledning 

Adoption; att ge ett barn ett nytt hem och en möjlighet för vuxna att bli föräldrar (Adoptionscentrum, 

2012), är idag ett vanligt förekommande fenomen i Sverige. Under 60- till 70- talet ökade 

populariteten inom internationell adoption (Andersson, 2010) och även om antalet adopterade skiljer 

sig något från år till år så finns det idag tiotusentals adopterade i Sverige (Adoptionscentrum, 2013). 

Då adoption blivit alltmer vanligt har det även kommit ut en rad med litteratur om ämnet. Allt från 

adopterades egna berättelser av sina upplevelser, till böcker med råd till adoptivföräldrar eller 

myndigheter vad gällande adoption. Dock finns det relativt lite litteratur om adoption för barn och 

ungdomar. En snabbsökning på Stockholms stadsbiblioteks hemsida över litteratur om adoption 

resulterar i cirka 200 böcker, varav majoriteten av dem står under kategorin "för vuxna" (Stockholms 

stadsbibliotek, 2012). Böcker om adoption riktade till barn kommer oftast i form av bilderböcker och 

för äldre barn finns det skönlitteratur där huvudkaraktären är adopterad. Stålmannen, Moses & Jag - 

adopterade berättar (Höjer & Höjer, 2011) är den första boken inom svensk litteratur om adoption 

riktad till barn i åldrarna 9-12 år med blandat innehåll, såsom krönikor, adoptivbarns berättelser, 

vuxna adopterades berättelser, information, adoptivföräldrars perspektiv, biologiska föräldrars 

perspektiv, med mera. Böckerna om Pyret (Goyeryd & Eriksson, 1999; 2002a; 2002b; 2005) är 

bilderböcker vars huvudkaraktär Pyret är adopterad. Böckerna berör dessutom flera olika aspekter av 

adoption och har därmed valts ut som fokusobjekt för denna studie; att studera konstruktionen av 

barnperspektiv i litteratur om adoption, riktad till barn.  

 

Studien har en socialkonstruktionistisk ansats där det narrativa, i det här fallet den skrivna texten, är 

människans medel vari man genom språket uttrycker och konstruerar ett subjekt eller fenomen genom 

texten. Författarnas syfte och deras tankar bakom böckerna kan vi enligt socialkonstruktionismen 

omöjligt få djup kunskap om genom litteraturen, såvida författarna inte själva har inkluderat detta, 

men det är ej heller väsentligt för denna studie. Fokus ligger istället på texten och hur den konstruerar 

en bild av adoption och därmed en bild av det adopterade barnet. Kontexten för denna diskurs är även 

intressant på det viset att dessa böcker är riktade till barn, däribland adoptivbarn. Därmed är böckerna 

en representation av ett barnperspektiv vad gällande barn som läsare, men också ett barnperspektiv vad 

gällande adoptivbarn och deras behov i och med att böckerna behandlar ämnet adoption. Litteraturen 

är inte endast informativ, utan kan göra så mycket mer och det är med en nyfikenhet för denna av 

litteraturens och språkets förmåga som studien har utförts.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur bilden av det adopterade barnet konstrueras i 

barnlitteratur riktad till barn i åldrarna 0-12 år, genom att studera ett antal barnböcker om adoption 

utifrån följande forskningsfrågor. 

 

1. Vilken/Vilka representation(er) av adoptivbarn och deras behov konstrueras i den utvalda 

barnlitteraturen?  

 

2. Hur konstrueras en representation/representationer av adoptivbarn och deras behov i den diskursiva 

praktiken inom kontexten barnlitteratur om adoption?  

Teori  

Detta kapitel har delats in i två delar varav den första inledningsvis börjar med en allmän definition av 

diskurser och subjektpositioner, för att sedan gå in på en närmare förklaring av studiens teoretiska 

grund. Del två i teorikapitlet innehåller begreppsdefinitioner som har lagts till som komplement efter 

att ha studerat studiens resultat och den tidigare forskningen som redogörs i nästa kapitel.  

 

Del 1 

Diskurs 

Vad är en diskurs? 

Definitionen av vad en diskurs är skiljer sig mellan olika diskursanalytiska ansatser (Bergström & 

Boréus, 2012), men försök till en generell definition av begreppet har gjorts av bland annat Winther 

Jørgensen och Phillips (2000), av vilka diskurs har beskrivits som "ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)" (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Vidare har 

Bryman utifrån en konstruktivistisk ansats beskrivit diskurser som ett urval av möjliga beskrivningar 

av ett objekt och att man i diskursen skapar en bild av världen genom dessa beskrivningar (Bryman, 

2008). Inom analys av diskurser skiljer man mellan stora och små diskurser (Börjesson & Palmblad, 

2007). 

 

Stora diskurser  

Börjesson och Palmblad (2007) beskriver de stora diskurserna som någonting som kan återfinnas på 

olika platser och som även kan ses ur ett historiskt perspektiv. Det som oftast står som 

forskningsobjekt vad gällande dessa diskurser är diskursens struktur, det vill säga hur diskursen i fråga 

är uppbyggd (Börjesson & Palmblad, 2007). Vid analys av stora diskurser utgår man ifrån forskarens 
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kontextualisering, det vill säga att det är forskaren som summerar och upprätthåller tolkningsramen 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Adoption skulle kunna vara ett exempel på en stor diskurs i och med 

att talet om adoption återfinns i flera olika fält. Bilden av adoption kan även jämföras mellan olika 

tidpunkter.  

Subjektpositioner 

Enligt den poststrukturalistiska teorin bestäms subjektet utifrån diskurserna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, kapitel 2). Identiteter är således någonting som man "antar, tilldelas och förhandlar om 

i diskursiva processer" (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 51). Samtidigt anger diskurserna vilka 

positioner som subjektet kan inta. Det finns ej heller endast en position för ett subjekt i och med att det 

är ett vanligt förekommande fall att diskurser motstrider varandra.  En person har till exempel olika 

subjektpositioner beroende på kontext. Man kan vara "gäst" hos en granne och samtidigt vara "mor" 

eller "dotter" i familjen. Ibland kan det uppstå svårigheter i att organisera olika subjektpositioner i 

samma sociala rum (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), exempelvis om man ska vara "mor" och 

"dotter" i samma kontext. På samma sätt kan "adoptivbarn" återfinnas i motstridiga diskurser inom 

kontexten barnlitteratur. I Foucauldiansk anda kan man säga att subjekt eller identiteter är produkter av 

dominanta diskurser som är bundna till sociala strukturer och tillämpningar av dessa (Benwell & 

Stokoe, 2006). Även om kritik har riktats mot detta då andra forskare och teoretiker har ansett att 

denna ensidiga syn på konstruktionen av identitet inte ser till mänsklig agens (Benwell & Stokoe, 

2006, kapitel 1), är kritiken ej väsentlig för denna studie då syftet ej är att studera konstruktionen av 

identitet från "jagets" perspektiv. Fokus ligger istället på konstruktionen i det narrativa och hur dessa 

subjektpositioner konstrueras och förhandlar med varandra i litteraturen.   

Det narrativa 

Det narrativa forskningsfältet är brett och har sedan 1980-talet rört sig bort från den textbaserade och 

fiktiva berättelsen till att även inkludera dramatiserat berättande såsom dans, bild och film. 

Berättelsebegreppet och det teoretiska intresset har utvidgats och man ser numer inte endast till det 

litterära, utan berättelser kan även tolkas som en social handling i kulturella och sociala kontexter 

(Hydén, 2007).  Man utgår därför ifrån att berättelser kan återfinnas överallt i olika sociala och 

kulturella sammanhang. De kan även ha olika funktioner beroende på, och anpassas även efter, dess 

kontext. Förutom det estetiska kan berättelser och berättandet  

 

hjälpa oss skapa sammanhang i vårt liv och ge livet en livshistorisk inramning och en kulturell 

tillhörighet – alltså ha identitetsskapande funktioner; med hjälp av berättande och berättelser kan 

förmedla praktisk kunskap, exemplifiera moraliska konflikter, val och ställningstaganden – alltså 

kunskapsmässiga och moraliska funktioner." (Hydén, 2007, s. 4)  

 

Det narrativa innehåller alltså i sig praktiska funktioner för våra liv och vi kan genom det bearbeta och 

förmedla kunskap om diverse ställningstaganden och moraliska konflikter i något av en 

identitetsskapande process. I och med att man även ser till berättelsernas kontext får man inte glömma 

att berättandet är en ömsesidig kommunikation mellan två eller flera personer där språket används som 

verktyg för att skapa mening (Hydén, 2007). Det är en "kulturell och diskursiv praktik" (Hydén, 2007, 
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s. 7) vari man i det narrativa konstruerar en helhet som kan förändras eller reproduceras i 

kommunikationen.      

 

Det narrativa ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv finns det ingen objektiv verklighet eller kunskap om 

den, utan det är människan som konstruerar fram kunskap genom det sociala samspelet mellan 

varandra (Burr, 1995). Man talar om att verkligheten, såsom vi uttrycker oss om den, endast är en 

representation och att man därmed konstruerar ett "jag", ett subjekt eller ett fenomen genom språket. 

Subjekt har alltså ingen egen essens. "Jaget" är enligt socialkonstruktionismen inte något i sig självt, 

utan deskriptivt konstruerat till en representation (Benwell & Stokoe, 2006). Burr (1995) nämner även 

betydelsen av kontext och vilket perspektiv man ser subjektet eller fenomenet ifrån. "Det adopterade 

barnet" kan till exempel tilldelas olika representationer i olika kontext eller diskurser. 

Socialkonstruktionister anser att det sociala samspelet inte endast är ett medel för att uttrycka sig, utan 

snarare ett agerande där dessa representationer skapas (Burr, 1995).       

Ser man det narrativa i kontexten barnlitteratur om adoption ur detta perspektiv, är litteraturen inte 

bara ett objekt. I den narrativa diskursen barnlitteratur uppstår det en social interaktion mellan 

författarna och deras målgrupp genom böckerna, vilket i sig är en meningsskapande process där 

berättelserna utgör ett konstruerande av identiteten adoptivbarn. Det narrativa konstruerar fram olika 

representationer av det adopterade barnet, som förvisso kan stå i konflikt i varandra, men som i den 

stora kontexten barnlitteratur om adoption härleder till vilka subjektpositioner det adopterade barnet 

kan inta i de diskursiva förutsättningar som denna kontext konstruerar fram.  

 

Del 2 

Denna del av teorikapitlet är ett komplement som skall fungera som begreppsdefinitioner och även 

utgöra denna studies teoretiska ståndpunkt, vad gällande de kontroversiella begreppen etnicitet och 

ras.  

Etnicitet och rasbegreppet  

Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv anses etnicitet vara någonting relationellt, komplext och 

föränderligt, vilket gör att man kritiserar faktumet att etnicitetsbegreppet ofta kategoriserar in 

människor i homogena ”etniska grupper” som vidare leder till att man ej ser komplexiteten inom dessa 

grupper (Wikström, 2009). Wikström (2009) tar upp exemplet att om man är född i Iran eller Sverige 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att man känner sig ”iransk” eller ”svensk”. Utifrån detta 

förhållningssätt skulle adopterade barn därför mycket väl kunna tillskrivas en svensk-etnisk identitet 

även fast de inte är födda i Sverige. Det poststrukturalistiska perspektivet talar om språkets makt och 

menar att etniska termer har en social och kulturell betydelse som beror på sociala och geografiska 

kontexter (Wikström, 2009), vilket gör att etnicitet är någonting föränderligt i och med att det beror på 

kontext. Detta går mycket i linje med Balibar och Wallersteins utgångspunkter att det förflutna ej är 

någonting fast och behöver ej heller vara bundet till en nationalitet som det oftast görs i social praxis 

(Balibar & Wallerstein, 1991). Wallerstein talar om att människor tenderar att kategorisera in varandra 

efter ras, nation eller etnisk tillhörighet och man lägger ofta stor vikt i det förflutna. Det bör noteras att 
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Wallerstein skiljer på ”det riktiga förflutna” och det förflutna i social kontext och menar att det riktiga 

förflutna definitivt är oföränderligt, men konstruktionen och den förståelse vi har för den som bäst är 

ristat i mjuk lera (Balibar & Wallerstein, 1991, s. 78). För denna studie tolkas detta som att man inte 

kan påverka vilket land man föddes i, men att den uppfattningen omgivningen har om var man 

kommer ifrån är det.   

 

Ras benämns som en komponent till etnisk identitet såsom man kategoriserar det i ett socialt 

sammanhang. Det poststrukturalistiska perspektivet menar att både etnicitet och ras leder till 

hierarkisering och skillnadsskapande mellan människor (Wikström, 2009). Skillnaden är att ras är 

kategorisering av människor efter synliga tecken, såsom hud- och hårfärg, men oavsett om man 

benämner människor efter etniska särdrag eller visuella tecken så leder det ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv till samma sociala effekter (Wikström, 2009).  

 

I denna studie kommer begreppet etnicitet att användas för individers sociala och kulturella 

tillhörighet, vare sig den tillskrivs av individer själva eller av individers omgivning. Ras kommer att 

användas som begrepp för den visuella kategoriseringen man tillskrivs av omgivningen.  

Vad är en familj?  

Floyd, Mikkelson och Judd har kategoriserat in olika definitioner av begreppet familj i tre olika linser 

man kan se igenom; Roll-linsen, socio-rättsliga linsen, samt den biogenetiska linsen (Floyd, 

Mikkelson & Judd, 2006). Roll-linsen utgår ifrån den dynamiska aspekten där man ser till 

känslomässiga förbindelser och strukturer i den sociala interaktionen mellan familjemedlemmar. 

Genom denna lins är yttre faktorer såsom genetik och laglig definiering därför inte väsentlig i och med 

att man endast ser till den sociala kontakten i en familjerelation (Floyd, Mikkelson & Judd, 2006). Den 

socio-rättsliga linsen ser visserligen till det sociala, men det är baserat på den rättsliga relationen 

mellan familjemedlemmar. Om du enligt lag inte definieras som medlemmar av samma familj, så 

räknas man inte som en familj och behöver därmed inte heller agera och följa rättsliga skyldigheter 

som familjemedlemmar har gentemot varandra (Floyd, Mikkelson & Judd, 2006). Den socio-rättsliga 

linsen tar däremot sin grund i den biogenetiska linsen. Den biogenetiska linsen ser endast till 

faktorerna reproduktivitet och genetik. Om två personer inte har någon genetisk koppling, exempelvis 

biologiska syskon eller två personer som är reproduktivt kopplade till varandra såsom biologiska 

föräldrar och barn, så behandlas de inte som familjemedlemmar till varandra utifrån den biogenetiska 

linsen (Floyd, Mikkelson & Judd, 2006).   
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Tidigare forskning 

Efter att ha sökt efter, men inte funnit någon tidigare forskning om konstruerandet av adoptivbarn och 

deras behov i barnlitteratur, kommer följande tidigare forskning endast beröra vissa aspekter av denna 

studie. Kapitlet börjar inledningsvis med exempel på forskning med socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt likt denna och fortsätter sedan med studier av vad som kan uppfattas som barnets bästa i 

frågor som rör adoptivbarn. För senare jämförelser berör även en del av detta kapitel ämnena etnicitet 

och rasism inom kontexten för adopterade.    

Socialkonstruktionistisk utgångspunkt  

I sin kvalitativa studie undersöker Suter och Ballard internationella adoptivföräldrars beslutstagande 

vad gällande svar på tal när deras familjeidentitet ifrågasätts på grund av den synliga 

transnationaliteten inom familjen (Suter & Ballard, 2009). Studien har en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt där man ser till hur föräldrarna förlitar sig på diskurs i interaktionen mellan 

adoptivföräldrar och deras omgivning. Man utgår ifrån att föräldrarna genom språket konstruerar, 

bibehåller och reparerar sin familjeidentitet, samt att kriterierna för adoptivföräldrarnas beslutsfattande 

i interaktionen med andra kan förändras övertid (Suter & Ballard, 2009). Samtidigt behandlar Grahn 

(2008) i sin avhandling hur genus konstrueras i läromedel som används i utbildningssyfte för 

ungdomstränare inom diverse idrotter. Grahn menar att dessa läromedel förmedlar kollektiva 

föreställningar om kön, samt att de konstruerar genus genom att särskilja flickor och pojkar åt på olika 

vis i både text och bild (Grahn, 2008). Kroppsliga skillnader får "olika betydelse beroende på socialt 

sammanhang" (Grahn, 2008, s. 22) och därmed talar Grahn huvudsakligen inte om biologiska kön där 

biologiska skillnader skiljer könen åt, utan snarare särskiljningen i innebörd av kön som representeras 

i texten, så kallad genuskonstruktion (Grahn, 2008).  

”Barnets bästa” 

Ellen Herman har studerat adoptionsprocessen ur olika perspektiv i historien inom en nordamerikansk 

kontext (Herman, 2008). Hon tar bland annat upp hur det från tidigt 60-tal uppkom idén om att 

adoption är en mental påfrestning och känslomässigt omtumlande för den adopterade. Tidigare hade 

man huvudsakligen fokuserat på faktumet att adoptivbarn var lyckosamma, men kring denna tidpunkt 

började man även poängtera potentiella risker med adoption (Herman, 2008). Analytiker från den tiden 

menade att det behövdes reparation av de brutna banden till adoptivbarnets förflutna. Psykoanalytiker 

lyfte specifikt fram relationen mellan barnet och biologiska modern, där separationen ansågs innebära 

en avsaknad av moderlig kärlek för barnet, vilket ansågs leda till negativa konsekvenser i barnets 

emotionella liv; en permanent mental skada som bland annat skulle kunna uttrycka sig i form av 

depression och relationssvårigheter senare i livet (Herman, 2008). Förutom separationen från 

biologiska modern, ansågs adoptionen även vara ett avbrott i livets kontinuitet som förhindrar barnet 

från att utvecklas till vuxen i och med att man ansåg det förflutna vara "bron till framtiden" (Herman, 

2008, s. 258). Dock kom René Spitz utifrån en empirisk studie fram till att det nödvändigtvis inte 

behöver vara brist på omvårdnad från den biologiska modern för att det ska uppstå problem i barnets 

emotionella utveckling (Spitz i Herman, 2008, s.261). I hans studie delades spädbarn upp i två grupper 

där skillnaden var att den ena gruppen fick motta moderlig kärlek från barnflickor på heltid i form av 
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en förskola och den andra gruppen av betald personal på ett fosterhem (Herman, 2008). Utifrån 

resultatet konstaterade Spitz att det är när barnet inte får skapa någon form av mänsklig relation som 

han eller hon utvecklar relationssvårigheter, men att det annars kan vara vilken form av moderligt 

omhändertagande som helst för att detta inte skall vara fallet (Spitz i Herman, 2008, s.262).  Dark Kirk 

belyser även faktumet att nackdelarna med adoption snarare är produkter av kulturella attityder och 

institutionella strukturer än naturliga faktorer (Kirk i Herman, 2008, s. 266).      

 

Den tidigare uppfattningen om att de biologiska rötterna spelar en stor roll har dock inte försvunnit 

helt. Floyd, Mikkelson och Judd (2008) noterar i sin studie av olika definitioner av begreppet familj att 

den socio-rättsliga linsen är beroende av den biogenetiska i och med att de biologiska föräldrarna är 

det primära rättsliga valet av föräldrar till barnet och de måste därmed bevisas vara olämpliga för att 

barnet ska kunna tas ifrån dem. Både Herman (2008) och Floyd, Mikkelson och Judds (2008) studie 

utgår visserligen från samhället och rättssystemet i USA, men Andersson (2010) ser även denna logik i 

Sverige då det adopterade barnets tillhörighet till hans eller hennes biologiska familj och födelseplats i 

svensk välfärd i flera avseenden tillskrivs som primär. Detta benämner Andersson i sin avhandling 

som blodets och rötternas logik (Andersson, 2010).   

 

I sin studie har Andersson (2010) utforskat utvalda texter inom områdena utbildning, forskning, socialt 

arbete, utredning och rådgivning, med fokus på deras diskursiva positionering av internationellt 

adopterade som subjekt i den svenska välfärden. Andersson (2010)  belyser utifrån empirin att 

internationella adoptivbarn konstrueras som splittrade individer. Separation från tidigare 

omsorgspersoner och födelseplatsen ges både en fundamental och sammanbindande roll för gruppen 

internationellt adopterade och det tillskrivs även skapa en ”dubbelhet” hos dem, vad gällande familj- 

och nationstillhörighet. Det internationellt adopterade barnet konstrueras även vilja veta någonting om 

sitt ursprung, men talet om ursprung skiljer sig något beroende på sammanhang. I kontexten adoption 

som handling benämns ursprunget oftast som någonting problematiskt och utgör därmed en legitim 

anledning för att förflytta ett barn från en nation och familj till en annan. Däremot benämns ursprunget 

i relation till barnets identitetsarbete som någonting positivt och bör dessutom inkorporeras i det 

adopterade barnets vardag för att kompensera det ”avbrott i livslinjen” (Andersson, 2010, s. 138) som 

adoption i texterna konstrueras vara. De utvalda texterna i Anderssons studie poängterar att ursprunget 

mycket väl kan skapa svårigheter i interaktionen mellan adoptivbarnet och adoptivföräldrarna då det 

utgör en skillnad mellan dem och anses därför även vara en grund för rådgivning och stöd. Denna bild 

av splittring både vad gällande nation och familj som konstrueras i Anderssons data, tyder även på en 

bild av adopterade barn som sårbara på grund av det (Andersson, 2010). Representationen av det 

förflutna kan alltså anta sin form i motstridiga diskurser, vilket Andersson (2010) menar både kan 

utmana, men också upprätthålla balansen i vårt vetande.  Kroppens betydelse görs också väsentlig då 

det internationellt adopterade barnet kan tillskrivas vara av ett ”annorlunda”, ”exotiskt” eller ”icke-

tillhörande” utseende (Andersson, 2010, s. 49) i de ”vita gemenskaper” som den vita normativiteten 

innebär (Andersson, 2010, s. 113). Adoptivfamiljer ska därmed även göra barnen beredda på detta då 

det anses vara oundvikligt (Andersson, 2010). Andersson utläser från sin empiri att de diskursiva 

förutsättningar som gör vetandet om internationell adoption meningsfullt och överhuvudtaget möjligt, 

reproducerar samma diskursiva följder och återspeglar kontinuerligt den syn som finns på nations- och 

familjetillhörighet i samhället (Andersson, 2010).   
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Etnicitet och rasism  

Hübinette och Tigervall (2008) har i en kvalitativ studie intervjuat 20 vuxna utlandsadopterade med 

utgångspunkten att "vuxna utlandsadopterade i Sverige riskerar att särbehandlas på grund av sina icke-

normativa kroppar” (Hübinette & Tigervall, 2008, s.34). De betonar dock att detta även kan innebära 

att de utlandsadopterade som valde att inte delta i studien tackade nej för att de inte håller med 

studiens utgångspunkt. Tobias Hübinette är själv vuxen utlandsadopterad och Carin Tigervall är 

adoptivförälder (Hübinette & Tigervall, 2008). Med argumentet att utlandsadopterade är den enda 

urskiljbara gruppen av invandrare med samma socioekonomiska och kulturella förhållanden som den 

infödda majoritetsbefolkningen, anser Hübinette och Tigervall (2008) att de efter studien kan uttala sig 

om rasdiskrimineringen i Sverige. Det är den rasliga skillnaden som Hübinette vill betona och menar 

att man i det svenska samhället inte vill tala om ”icke-vita”. Många av studiens informanter kände sig 

obekväma och använde sig inte av termen icke-vit utan fokuserade mer, såsom svensk politik och 

media hellre gör, på talet om ursprungsland och den biologiska familjen (Hübinette & Tigervall, 

2008). Att i svensk samtidskultur inte se betydelsen av utseendemässig skillnad leder till att även 

adopterade får svårt att prata om det. 19 av 20 informanter föredrog nationstermer eller att tala om 

etniska skillnader, trots att man höll med om att det inte råder etnisk utan snarare raslig skillnad mellan 

dem själva och ”den vita majoritetsbefolkningen i Sverige” (Hübinette & Tigervall, 2008, s. 49). Vad 

gällande deras ”anatomiskt-visuella icke-vithet” (Hübinette & Tigervall, 2008, s. 42) blev 

informanterna inte medvetna om det förens de äntrade skolväsendet och den visuella vita normen blev 

uppenbar. Detta skapar en inte alltid lätthanterlig ambivalens mellan att mentalt uppfatta sig själv som 

vit och samtidigt vara medveten om att man utseendemässigt är icke-vit. Hübinette och Tigervall 

(2008) belyser även faktumet att en strävan efter ett anti-rasistiskt samhälle genom att tabubelägga ras 

istället kan skapa en homogeniseringsprocess där resultatet blir att man förtränger och döljer sociala 

orättvisor baserat på det, vilket snarare skapar problem än hjälper identitetskänslan för adopterade i 

och med att de i praktiken oftast behandlas annorlunda. Dock rådet det diverse uppfattningar om 

huruvida man drabbas av diskriminering och rasism eller ej, men många adopterade undviker att prata 

om diskriminering och rasism i relation till dem själva (Hübinette & Tigervall, 2008). Hübinette och 

Tigervall (2008) förklarar adopterades undvikande av talet om diskriminering och rasism i relation till 

dem själva med att det då förstör bilden av Sverige som ett icke-rasistiskt samhälle, vilket gör att man 

hellre talar om ”fördomar och okunskap”. Utifrån intervjuerna kunde man dock konstatera att 

vardagsrasism är ett väldigt vanligt förekommande fenomen, även för adopterade (Hübinette & 

Tigervall, 2008).  

Metod  

Kvalitativ studie  

Bryman tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2008) upp olika karaktäristiska drag 

för kvalitativ forskning där han bland annat beskriver denna forskningsstrategi som tolkningsinriktad, 

där tyngd läggs på att förstå den sociala verkligheten såsom den tolkas och förstås av deltagare i en 

viss miljö (Bryman, 2008). Den kvalitativa studien har ett induktivt arbetssätt, det vill säga att studiens 

analys och slutsatser härleds från empirin (Bryman, 2008).  Dock finns det element av kvantitativ 

forskning i denna kvalitativa studie, då empirin exempelvis kvantifierades under kodningen. Det som 
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bör poängteras är att kvantifieringen däremot inte har någon väsentlig roll i studiens validitet eller 

reliabilitet, vilket kommer att diskuteras i ett senare avsnitt.  

Narrativ analys 

Denna studie syftar till att studera konstruktionen av adoptivbarn och därmed har det via 

forskningsfrågorna gjorts ett val att utföra en tematisk analys av det narrativa inom kontexten adoption 

i barnlitteratur. I enlighet med Hydéns syn på det narrativa som en diskursiv praktik, ses de utvalda 

texterna som en social handling vari konstruktion av identiteten adoptivbarn sker.  Att arbeta med 

narrativ data innebär att fokus läggs på ”vad” som sägs, snarare än ”hur”, ”till vem” eller ”för vilka 

ändamål” det narrativa har uppstått (Riessman, 2008). Därmed är det viktigt att all form av narrativ 

analys har lingvistiskt stöd i texterna. Den narrativa analysen bestod av kodning, det vill säga att göra 

data mer hanterlig genom att placera den under kategorier, samt tematisk analys, den slutgiltiga 

analysen där den nu mer hanterbara data analyseras utifrån studiens syfte. Båda delar av den narrativa 

analysen redovisas mer noggrant härnedan.  

 

Kodning  

Som inspiration för kodningen har Carole Cains studie av den sociala konstruktionen av identitet 

(Riessman, 2008) använts, då Cain likt denna studie använder sig av olika narrativa material. Syftet 

med kodning av urvalet är att dela upp empirin i hanterbara bitar, utan att exkludera bitar av den. 

Ingen del av texterna får exkluderas i och med att den senare tematiska analysen sker utifrån data från 

kodningen och för att alla olika representationer av adoptivbarn inom kontexten adoption som finns i 

studiens urval av böcker ska kunna identifieras i så stor mån som möjligt. Kodningen har skett flera 

gånger för att undvika att väsentliga detaljer som vid första åsyn inte är uppenbara faller bort. Första 

läsningen av böckerna skedde utan teoretisk utgångspunkt, metodologisk ansats och läsning av 

tidigare forskning. Likt Cain (Riessman, 2008) utfördes sedan en mer noggrann granskning av texterna 

flera gånger där delar i varje paragraf markerades. Specifikt för denna studie markerades de segment 

som handlade om adoptivbarn och deras behov. Utifrån det identifierades kategorier inom kontexten 

adoption som rör adoptivbarn och adoptivbarns behov under vilka all data placerades under. 

Kategorierna som data delades in i är därmed härledda från data, samt studiens syfte. 

 

Tematisk analys   

 Riessman (2008) poängterar att det inte finns någon generell mall för hur den tematiska analysen skall 

ske i och med att det narrativa forskningsfältets bredd, där syfte och urval kan skilja sig åt betydligt 

mellan olika studier av narrativ. Data analyseras utifrån de teman forskaren härleder utifrån den 

aktuella studien och data från empirin (Riessman, 2008).  För den tematiska analysen för denna studie 

valdes därmed representationer av adoptivbarn och deras behov som de teman data skulle analyseras 

utifrån. Det söktes efter mönster av skilda eller sammanstämmande variabler i de olika kategorierna 

från kodningen. Inspirerat av Anderssons (2010) metodik har följande frågor fungerat som hjälp under 

analysens gång;  
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Vilka diskursiva förutsättningar gör denna utsaga begriplig? ...Hur skrivs ... adopterade ... fram i 

termer av egenskaper och behov? Hur hänger utsagan ihop med andra utsagor om samma område? 

Hur konstrueras genom denna samling av utsagor tillhörighet och skillnad...? På vilket sätt öppnar 

eller stänger denna utsaga utrymmet för andra möjliga utsagor? Och hur upprätthålls trovärdigheten i 

resonemanget?  (Andersson, 2010, s. 19) 

 

De olika kategorierna från kodningen analyserades alltså inte endast var för sig, utan hur de hängde 

samman och skapar olika representationer av det adopterade barnet är högst väsentligt för denna 

studie.   

Urval  

I och med att studien syftar till att undersöka konstruktionen av adoptivbarn i barnlitteratur om 

adoption påbörjades en sökning av denna genre av barnböcker. Utifrån den boklista som finns på 

Barnens vänners (2007) hemsida valdes Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) ut då 

författarna i bokens introduktion påstår att boken är "den första svenska boken om adoption för er 

mellan 9 och 12 år" (Höjer & Höjer, 2011, s. 6). Därefter gjordes en sökning i Stockholms 

stadsbiblioteks databas med "adoption" som sökord. Samtliga resultat som kategoriserades in under 

"För barn och unga" (Stockholms stadsbibliotek, 2012) letades upp för att få en bild av böckernas 

innehåll. Bilderböcker bläddrades igenom och baksidan av noveller lästes för att få en helhetsbild av 

det utbud som finns av denna genre av böcker. Även alla adoptionsorganisationer som står listade i 

Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) kontaktades via mejl med syftet att utöka 

litteraturlistan över barnböcker om adoption, vilket resulterade i gensvar med litteraturlistor som mer 

eller mindre innehöll samma barnböcker som fanns angivna på antingen Barnens vänners hemsida 

(2007) eller i Stockholms stadsbiblioteks databas (2012). Utifrån detta valdes samtliga böcker om 

Pyret ut, vilket inkluderar Pyret (Goyeryd & Eriksson, 2002a), Pyret får en lillebror (Goyeryd & 

Eriksson, 1999), Pyret åker till Indien (Goyeryd & Eriksson, 2002b) och Pyret börjar skolan (Goyeryd 

& Eriksson, 2005); för att komplettera Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) och därmed 

ha en bredd på barnböcker om adoption för barn mellan 0 till 12 år.  Observera att böckerna om Pyret 

inte har sidonummer och därmed har sidonummer räknats från första sidan med bild och text 

kombinerad när citat och hänvisningar angetts i denna studie.  

Validitet och reliabilitet  

Inom samhällsvetenskapen har en studies validitet kommit att syfta till huruvida studiens metod 

undersöker det som studien syftar till att undersöka, samt i vilken mån argumenten och slutsatserna i 

analysen är välgrundade, övertygande och försvarsbara (Kvale & Brinkmann, 2009). Därmed kan 

denna studie anses ha hög validitet i och med att denna narrativa analys har en socialkonstruktionistisk 

förankrad utgångspunkt och är därmed en passande metod för att studera konstruktionen av 

adoptivbarn i barnlitteratur. Studien har inte som syfte att generera fram en generaliserad bild av hur 

adoptivbarn konstrueras i barnlitteratur, utan endast de representationer av adoptivbarn som 

konstrueras i "ett antal barnböcker". Därmed spelar inte valet av vilka barnböcker som väljs till urvalet 

någon roll så länge böckerna berör ämnet adoption och innehåller ett barnperspektiv. Vad gällande 

studiens reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet och huruvida resultatet kan reproduceras "vid 

andra tidpunkter och av andra forskare" (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263), så har denna narrativa 

analys hög reliabilitet i och med att studiens resultat ligger nära den skrivna texten och alla argument 
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och slutsatser har lingvistiskt stöd i empirin. Datan är ej heller föränderlig i och med det är tryckta 

böcker vars innehåll inte kommer att förändras. Å andra sidan kan det inte förnekas att det finns 

element av tolkning i metoden som riskerar studiens reliabilitet. Kategorierna som data delas in i, samt 

de teman som identifieras utifrån data, kan skilja sig om studien upprepas vid ett annat tillfälle av 

någon annan forskare. Det är även ett brett forskningsämne, även om man skalar ner det till att endast 

beröra adoptivbarn och deras behov, vilket sänker studiens reliabilitet. Det finns många olika aspekter 

i texterna som kan diskuteras och det finns en risk för att denna studie inte belyser alla av dem på 

grund av begränsad tid och utrymme för studien.     

Etiska överväganden   

I och med att urvalet består av publicerade böcker har det inte varit aktuellt att informera författarna 

eller personer i böckerna om studien. Alla karaktärer i böckerna om Pyret (Goyeryd & Eriksson, 1999, 

2002a, 2002b, 2005) är dessutom fiktiva. Inga personer har anonymiserats då studiens metodologi ej 

innebär någon skyldighet att skydda personuppgifter i och med att den endast behandlar offentligt 

material som allmänheten kan få tillgång till via andra medel.   

Resultat  

För att läsaren skall få en helhetsbild av den data som utgör grunden för den senare tematiska analysen 

redogörs resultatet under samma kategorier som data delades in i under kodningen. Dock 

kategoriserades böckernas innehåll som inte relaterade till studiens syfte och inte berörde någon aspekt 

av adoption in i kategorin "Övrigt". Denna del av böckernas innehåll har därmed exkluderats från 

studien och detta kapitel.  

Gemenskap 

 

Det betyder något att dela vissa ofrånkomliga fakta i sin historia. Vi är biologiska barn till föräldrar 

som av anledningar som vi inte alltid känner till, förstår eller kan acceptera, lämnade oss för 

adoption. Detta faktum, och vetskapen om att vi startar våra liv på detta sätt, kan skapa speciella 

band.  (Höjer & Höjer, 2011, s. 11)  

 

Så skriver Sofia French, författare och vuxen adopterad, i Stålmannen, Moses & jag - adopterade 

berättar (Höjer & Höjer, 2011). Höjer och Höjer (2011) har i bokens första kapitel, "Kompisar" (s. 8), 

belyst olika former av vänskapsband bland adoptivbarn, men detta element av gemenskap uppenbarar 

sig även i andra delar av studiens data. När Pyret (Goyeryd & Eriksson, 2002a), adopterad från Indien, 

ska visa ett album med sina bilder från Indien för alla barnen på förskolan visar hon exempelvis upp 

bilder på hennes kompisar "som också kommer från andra länder" (Goyeryd & Eriksson, 2002a, s. 20) 

. Det framgår dock inte om barnen är adopterade eller ej.   
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Klubben HSBVFASFFVIAE, "Härliga Super Bästa Vänner För Alltid Som Finns För Varandra i All 

Evighet" (Höjer & Höjer, 2011, s. 13), består av sju 11-åriga flickor som träffas en gång per år under 

den så kallade vietnamträffen. Den gemensamma faktorn är att flickornas föräldrar under samma år  

var i Vietnam för att "hämta sin barn" (s. 12) och bodde på samma hotell i Hanoi,  då de bestämde sig 

för att fortsätta träffas i Sverige även om familjerna är bosatta i olika delar av landet (Höjer & Höjer, 

2011). Det finns även en privat hemsida som Linnea och hennes pappa varit med och utformat som ett 

gemensamt forum för Linnea och hennes kompisar, alla adopterade från Vietnam (Höjer & Höjer, 

2011).  

 

Isak är med i en adoptionsgrupp. Han säger att "det är skönt att inte alltid vara ensam adopterad. Och 

skönt att slippa alla frågor" (Höjer & Höjer, 2011, s. 23). Love och Sebastian har en gemensam 

bakgrund i Colombia. Love uttrycker att "det känns som om Sebastian är min extrabror. Eller nästan 

som tvilling. Jag behöver inte tänka så mycket på hur mina biologiska föräldrar har det i Colombia. 

Jag har ju Sebastian som min extrafamilj" (Höjer & Höjer, 2011, s. 15).  I kapitlet "Vi är adopterade" 

(s. 42) har Höjer och Höjer (2011) dessutom tagit upp några kända adopterade såsom Stålmannen, 

Moses i vassen och Mowgli från Djungelboken. Astrid Trotzig, författare och vuxen adopterad, har 

även valt ut några av sina favoritfilmer om adoption, däribland Kung Fu Panda, Bombay dreams och 

Twilight (Höjer & Höjer, 2011).    

Ursprung 

I det tidigare avsnittet var någon form av gemensamt ursprung en gemensam faktor för de olika 

vänskapsbanden som bildades mellan adopterade. Denna konstruktion av ursprung som en väsentlig 

del av livet som adopterad sker upprepade gånger i studiens data, men det behöver inte nödvändigtvis 

härstamma från det adopterade barnet. När en kamrat på förskolan påpekar att det ser skruttigt ut på 

bilden med Pyrets barnhem i Indien och frågar "hade ni inga mattor eller tavlor?"(Goyeryd & 

Eriksson, 2002a, s. 15), eller när en annan kamrat på förskolan vid samma tillfälle säger att Pyrets 

indiska mamma och pappa måste vara lika brun som Pyret; är båda sakerna någonting som Pyret inte 

har tänkt på förut (Goyeryd & Eriksson, 2002a). Det är inte förens efter denna händelse som hon 

börjar ställa frågor om sitt ursprung. På vägen hem frågar hon sin farmor hur hennes indiska mamma 

och pappa ser ut och denna nyfikenhet uppenbarar sig en gång till i Pyret åker till Indien (Goyeryd & 

Eriksson, 2002b) inför återbesöket till Pyrets gamla barnhem, då hon säger att hon undrar vad hennes 

indiska mamma heter och hur hon ser ut. Vid ett tidigare tillfälle har Pyret dessutom rymt hemifrån för 

att mamma och pappa enligt Pyret bara bryr sig om lillebror. Då bestämde hon sig för att åka till 

Indien (Goyeryd & Eriksson, 1999).       

 

Ett kapitel i Höjer och Höjers bok (2011) handlar just om återresor. Xuân beskriver att hon en dag blev 

väldigt ledsen när hon "satt och tittade på gamla kläder från Vietnam. Plötsligt saknade jag min 

mamma, säger hon" (Höjer & Höjer, 2011, s. 28). Hon hade många frågor och har alltid tänkt på sin 

familj i Vietnam. "Det var jobbigt att jag inte hade några minnen från mina två första år i livet" (s. 28). 

Enligt Höjer och Höjer (2011) säger Xuân att det var speciellt bara att få komma till Asien och hon har 

efter återbesöket fortsatt kontakt med sin biologiska syster och uppmanar alla adopterade till att söka 

efter sitt ursprung. "Alla vill säkert veta innerst inne, säger hon" (Höjer & Höjer, 2011, s. 32). Sara 

Wahlberg, vuxen adopterad, säger däremot att en återresa var "det enda som jag kan minnas att jag 
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inte ville prata om. Det var främmande och helt ointressant vid den tidpunkten i mitt liv" (Höjer & 

Höjer, 2011, s. 16) och hon blev arg och irriterad av faktumet att föräldrarna hade sparat pengar inför 

en återresa.   

 

Pyrets attityd under sin återresa till Indien förändrades emellanåt. Samma dag, innan besöket, skriker 

hon "JAG VILL INTE DIT! ...Vad ska jag göra där?" (Goyeryd & Eriksson, 2002b, s. 11), samtidigt 

som hon frågor om dom inte kan stanna längre när de ska åka ifrån barnhemmet (Goyeryd & Eriksson, 

2002b). Detsamma gäller hennes inställning till Indien (Goyeryd & Eriksson, 2002b). Efter 

återbesöket konstaterar hon dock att hon ska tillbaka dit och att hon också ska adoptera en liten indisk 

flicka när hon blir vuxen (Goyeryd & Eriksson, 2002b).   

 

Under små intervjuer med adoptivbarn i Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) ställdes det 

bland annat frågor om barnen tänker på sina biologiska familjer eller vad de vill veta om sina 

biologiska föräldrar. Det finns även små inslag av fakta om diverse länder varstans i boken (Höjer & 

Höjer, 2011), exempelvis att glassen kommer från Kina, att Vietnam är mindre till ytan men har en 

större befolkning än Sverige, eller att Greklands nationalsång är världens längsta, medan Japans, 

Jordaniens och San Marinos nationalsånger utgör de kortaste (Höjer & Höjer, 2011). Höjer & Höjer 

(2011) har även inkluderat recept på pannkakor och köttbullar från olika länder. Andra kulturella 

aspekter av ursprung som belyses är språk. Estel, 11 år som bor i Blackeberg och är adopterad från 

Indien, har hindi som hemspråk. Estel pratade hindi när hon kom till Sverige. Hennes förhållande till 

Indien konstrueras som "speciellt" (Höjer & Höjer, 2011, s. 55) då hennes adoptivmamma också är 

född i Indien, medan Estels pappa är född i Sverige.   

 Mångfald och variation bland adopterade  

Innehållet i Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) är väldigt blandat. Boken berör inte bara 

flera olika aspekter inom ämnet adoption, utan den visar även en mångfald och variation bland 

adopterade.  Mångfald tas även upp i Pyret får en lillebror (Goyeryd & Eriksson, 1999) då det på sista 

sidan står "familjer kan se ut på många olika sätt. Adoptivfamiljer kan också se ut på olika sätt. Där 

kan finnas både adopterade barn och hemmagjorda barn. De adopterade barnen kan vara från samma 

land eller från olika länder" (Goyeryd & Eriksson, 1999, s. 28). I många fall består samtliga böcker i 

urvalet av motstridiga subjektpositioner av adoptivbarn, vilket vi har sett exempel på tidigare. Medan 

vissa adopterade exempelvis tänker väldigt mycket på sina biologiska föräldrar, gör inte andra 

adopterade det (Höjer & Höjer, 2011).  Medan Kalle, 12 år, blir mobbad för sin hudfärg har Hedvig, 

11 år, "nästan aldrig fått några dumma kommentarer" (s. 37). Vissa vuxna adopterade pratar om hur de 

inte fick prata om adoption när de var små, medan exempelvis Pyret vid förskoleålder redan visste att 

hon var adopterad (Goyeryd & Eriksson, 2002a). Hudfärg konstrueras i många fall som en avgörande 

skillnad, men i Emblas fall så är hon osynligt adopterad. "Är man adopterad från Ryssland så syns det 

inte på utsidan som det gör om man kommer från Indien eller Kina" (Höjer & Höjer, 2011, s. 75), 

förklarar hon.     
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Att informera och förstå  

Höjer och Höjer (2011) inkluderar även vuxnas perspektiv i sin bok. Inte endast vuxna adopterade, 

utan även adoptivföräldrar och i en utsaga berättar Signe om varför hon adopterade bort sin dotter 

(Höjer & Höjer, 2011). I den bakre delen av boken finns det information om vad rasism, fördomar, 

mobbing och diskriminering är, samt information om adoptionsprocessen och statistik över adopterade 

i Sverige (Höjer & Höjer, 2011). I Pyret får en lillebror (Goyeryd & Eriksson, 1999) konstrueras en 

representation av adoptionsprocessen, likt hur Pyret åker till Indien (Goyeryd & Eriksson, 2002b) 

konstruerar en bild av återresor. I Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) ges även "fakta" (s. 

118) om anknytning och separation. 

 

Den som inte haft några föräldrar nära sig, som kanske vuxit upp på barnhem, vet ingenting om hur 

det är att vara någons barn ... Därför är det viktigt att adoptivföräldrar tar det lugnt och inte träffar för 

många människor den första tiden när de kommer hem med barnet. Barnet måste få vänja sig vid att 

det alltid är föräldrarna som finns där... De flesta barn verkar knyta an snabbt till sin nya familj. Men 

det kan ta lång tid innan barnet fullt ut litar på föräldrarna och vågar lita på att de ska fortsätta att 

finnas kvar. Adopterade reagerar olika på separation. En del känner ingenting. medan andra tycker att 

det är jobbigt med förändringar eller har svårt för kroppskontakt...  (Höjer & Höjer, 2011, s. 122-123) 

 

Samtidigt upprepas följande ord i Pyret (Goyeryd & Eriksson, 2002a) och Pyret får en lillebror 

(Goyeryd & Eriksson, 1999) på sista sidorna; "behöver föräldrar behöver barn behöver föräldrar 

behöver barn..." (Goyeryd & Eriksson, 1999, 2002a).   

Adoption och de olika familjelinserna  

Under en samling på förskolan framgår det att Pyret är adopterad (Goyeryd  & Eriksson, 2002a). Lisa 

definierar det som att Pyret har fått "en ny mamma och pappa" (Goyeryd & Eriksson, 2002a, s. 7) 

varpå Kalle ser förvånad ut och frågar Pyret om hon inte har legat i sin mammas mage.  När Pyret 

berättar för sin kompis Oskar om att hon ska få en lillebror frågar även han om hennes mamma har en 

tjock mage nu (Goyeryd & Eriksson, 1999).  

 

Det råder en bild av adopterade som köpta (Höjer & Höjer, 2011), då exempelvis Maja har blivit 

tillfrågad om hon är "köpt i en affär" (Höjer & Höjer, 2011, s. 64). Även Pyret blir tillfrågad samma 

fråga (Goyeryd & Eriksson, 2005) och säger vid ett tillfälle själv att hennes föräldrar får gå och köpa 

"en ny flicka" (Goyeryd & Eriksson, 1999, s. 18). En annan uppfattning, både av omgivningen och den 

adopterade själv om hur adoption går till, är att man hämtas. Jonatan frågar Pyret om hon blev glad när 

hennes mamma och pappa hämtade henne (Goyeryd & Eriksson, 2005) och Pyret nämner själv att de 

var och hämtade Peppe från Vietnam (Goyeryd & Eriksson, 2005).   

 

När lillebror adopteras är det efter det administrativa arbetet som Peppe blir deras. "Nu är väl Peppe-

Pyret-bror vår på riktigt? säger Pyret. Ja, nu är han vår, ler mamma" (Goyeryd & Eriksson, 1999, s. 

14). Pyret har dock tidigare definierat Peppe som hennes lillebror, "Ja, du är min Peppe! Min 

lillebror..." (Goyeryd & Eriksson, 1999, s. 12).  
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Pyrets adoptivföräldrar benämns i böckerna som mamma och pappa, medan hennes biologiska 

föräldrar benämns som "indiska mamma och pappa" (Goyeryd & Eriksson, 2002a, s. 22). Pyrets 

kompis Lisa från förskolan kallar, som tidigare nämnts, Pyrets adoptivföräldrar för "nya" (Goyeryd & 

Eriksson, 2002a, s. 7).   

 

Dubbelhet  

Det råder blandade känslor hos Pyret, både under och inför sitt återbesök i Indien (Goyeryd & 

Eriksson, 2002b). Samtidigt som det "pirrar i Pyrets mage, för hon ska åka till Indien" (s. 1), tänker 

hon på att det är tråkigt att hennes kompis Oskar och katten Spader inte kan följa med. "Hur ska jag stå 

ut med att inte träffa dem på flera veckor?" (s. 1), tänker Pyret. Väl i Indien får hon smaka på indisk 

mat; "Jag vill ha mer chapatibröd, säger Pyret med munnen full, och jag vill smaka den där röda 

kycklingen" (s. 7). Efter besöket på Pyrets gamla barnhem säger hon dock att hon är "trött på indisk 

mat. Jag vill ha vanlig svensk mat som pizza, piroger och kebab" (s. 20). Vid samma måltid förklarar 

pappa att de ska stanna en vecka till i Indien och ha det skönt, varpå Pyret svarar att hon inte vill ha 

det skönt (Goyeryd & Eriksson, 2002b). "Ni sa att vi åkte hit för att hälsa på mitt barnhem och nu har 

vi gjort det. Jag vill åka hem!" (s. 19), säger Pyret.   

 

Ett annat exempel på motstridiga diskurser är beteckningen "mitt land" (Höjer & Höjer, 2011). När 

Hedvig, 11 år, tillfrågas om hon är intresserad av sitt födelseland svarar hon " jag reagerar när jag hör 

om mitt land på teve, men landet betyder inte så mycket för mig (Höjer & Höjer, 2011, s. 37). 

Samtidigt benämns Sverige som "mitt land" (s. 34) av Ida som är vuxen adopterad i Sverige.  Pyrets 

pappa benämner Indien som Pyrets land (Goyeryd & Eriksson, 1999).  

Bekräftelse  

"Men det viktigaste är att det är vi som hör ihop och att det blev just vi" (Goyeryd & Eriksson, 2002b, 

s. 18), säger Pyrets mamma till Pyret när Pyret frågar om hur det hade varit om mamma och pappa fått 

någon annan flicka. Det poängteras att Pyrets familj är lyckliga som fick just Pyret och att de längtade 

efter henne, vilket är något som Pyret även säger själv; "men mamma och pappa längtade ju efter mig 

och väntade på att få åka och hämta mig" (Goyeryd & Eriksson, 2002b, s. 17). När Pyret frågar sin 

farmor om hur hennes föräldrar ser ut svarar farmor att de inte vet det och efter spekulationer säger 

farmor "du är i alla fall det bästa som har hänt oss ... Tänk att just jag fick bli din farmor!" (Goyeryd & 

Eriksson, 2002a, s. 22).    

 

Kalle, vuxen adopterad, skriver om att alla adopterade är efterlängtade (Höjer & Höjer, 2011). "Våra 

föräldrar här i Sverige har längtat och väntat på oss, kanske mer än vad andra föräldrar har gjort ... 

ingen har valt oss av misstag. De ville ha oss, nu är vi här och vi kom hit av kärlek" (Höjer & Höjer, 

2011, s. 51). 
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Etnicitet och rasifiering 

I studiens data uppenbarar sig de stora diskurserna etnicitet och ras flera gånger. Astrid skriver i en 

krönika att svenskhet var viktigt för henne; "att vara vanlig, normal. Inte exotisk" (Höjer & Höjer, 

2011, s. 69). Det används flera gånger etniska termer för att konstruera karaktäristiska drag hos 

adopterade. Att ha ett östasiatiskt utseende kan till exempel sägas vara "fult" (Höjer & Höjer, 2011, s. 

69) samtidigt som det sägs vara "sött" (s. 69). I Alvinys utsaga får hen kommentaren: "inte för att vara 

taskig men dina ögon ser ut som kattögon" (s. 61) och när en kille i 8:an säger till Mowjz som är 

adopterad från Vietnam att Mowjz är japan, svarar hen "Tack, japaner är vackra." (s. 57). I andra fall 

konstrueras adopterade vara exotiska (Höjer & Höjer, 2011).  

 

Vid ett tillfälle i skolan frågar även en klasskamrat Pyret om varför hon är brun, när hennes mamma är 

vit (Goyeryd & Eriksson, 2005) och under en dag i förskolan kallas Pyret för "Pepparkaks-Pyret" 

(Goyeryd & Eriksson, 2002a, s. 9). Kalle ropar och upprepar "Pepparkaks-Pyret är från Indien" och 

Pyret skriker "Kalle är en blekfis, Kalle är en blekfis!" tillbaka (s. 9), varav fröken Helena säger till 

dem att sluta retas (Goyeryd & Eriksson, 2002a). När Pyrets pappa senare under dagen hämtar henne, 

säger Pyret att hon inte vill vara en pepparkaka. "Pepparkakor som är så goda, svarar pappa. Eller 

hur?" (s. 10). Pyret blir ännu argare och efter ett tag säger hon "jag vill också ha en lillasyster och hon 

ska inte vara från Indien. Hon ska vara liten och hon ska vara vit som mamma!" (s. 10).  

 

I en dikt skriver Anton att han är lika. "Jag vet ingenting annat. Jag tänker på svenska. Jag håller på 

Zlatan och landslaget. Jag tycker om sill och potatis. Ändå vill rasisterna slänga ut mig..." (Höjer & 

Höjer, 2011, s. 53). David Fjäll säger att "att vara adopterad kan många gånger vara svårt , du är på 

alla sätt och vis svensk men du ser inte 'svensk' ut. Att alltid få försvara sin svenskhet är jobbigt" (s. 

60).  

Analys 

Följande två forskningsfrågor har understötts av studiens syfte och skall i detta kapitel besvaras. 

1. Vilken/Vilka representation(er) av adoptivbarn och deras behov konstrueras i den utvalda 

barnlitteraturen?  

2. Hur konstrueras en representation/representationer av adoptivbarn och deras behov i den diskursiva 

praktiken inom kontexten barnlitteratur om adoption?  

 

Följande är en tematisk analys av den data som redovisades i föregående kapitel. Data analyseras 

utifrån teman som antingen är en representation av adoptivbarn, deras behov eller både och. De olika 

kategorierna från kodningen kommer alltså inte att analyseras var för sig utan all data ses i ljuset av 

hur de hänger samman och skapar olika representationer av adoptivbarn och deras behov inom 

diskursen adoption i kontexten barnlitteratur.   
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Det "annorlunda" barnet  

I den utvalda litteraturen konstrueras diverse samhälleliga normer som gör att det adopterade barnet 

betraktas som annorlunda i jämförelse med andra icke-adopterade. När Kalle frågar Pyret om hon inte 

har legat i sin mammas mage (Goyeryd & Eriksson, 2002a) eller när Oskar frågar om Pyrets mamma 

har fått tjock mage när hon berättar att hon ska få en lillebror (Goyeryd & Eriksson, 1999) konstrueras 

en norm om en biologisk koppling mellan mamma och barn. Att barn antas ha en biologisk koppling 

till sina föräldrar, kan vi i texterna se, utgör en diskursiv förutsättning för de frågor som Pyret får. I 

och med att adoptivbarn inte platsar i en biogenetisk diskurs som här konstrueras som norm, får de 

många gånger svara på frågor som biologiska barn kanske inte alltid behöver svara på. Det konstrueras 

representationer av adoptivbarn som exempelvis "köpta barn" (Höjer & Höjer, 2011) eller "oriktiga 

barn" till adoptivföräldrarna fram tills att det administrativa arbetet är klart (Goyeryd & Eriksson, 

1999). Pyret kallar visserligen Peppe för hennes lillebror innan alla pappren är klara, men Pyret 

utbrister även efter att mamma och pappa har skrivit i den stora tjocka boken att "Nu är väl Peppe-

Pyret-bror vår på riktigt?" (Goyeryd & Eriksson, 1999, s. 14) och därmed kan man även se det som att 

det här konstrueras en bild av att han tidigare inte var deras "på riktigt". Samtidigt är den bekräftelse 

som adoptivbarn i litteraturen får ta emot om att de är efterlängtade och att adoptivfamiljen är de 

lyckliga, ytterligare ett element i texterna som konstruerar en bild av adopterade som annorlunda, för 

frågan är om ett biologiskt barn hade fått ta emot kommentarer som "du är i alla fall det bästa som har 

hänt oss ... Tänk att just jag fick bli din farmor!" (Goyeryd & Eriksson, 2002a, s. 22)? Det konstrueras 

ett behov hos adoptivbarn av att de behöver denna bekräftelse.  Ytterligare en skillnad som konstrueras 

i texterna är huruvida adopterade i Sverige konstrueras vara svenskar eller ej och i och med att denna 

skillnad återkom väldigt regelbundet fick den bli ett eget tema.  

Svensk vs. osvensk  

När David Fjäll uttrycker att adopterade måste försvara sin svenskhet (Höjer & Höjer, 2011), faller det 

naturligt att en diskursiv förutsättning för denna utsaga är att adopterade är eller har någonting som 

inte konstrueras som svenskt. David Fjäll nämner att du "ser inte 'svensk' ut" (Höjer & Höjer, 2011, s. 

60), men som vi kan se i resultatkapitlet så konstruerar adopterade Anton och David sig själva som 

svenskar. Det uppstår alltså en konflikt i denna kontext där den adopterade själv konstruerar sig som 

svensk, medan en utomstående definierar den adopterade som osvensk på grund av dennes utseende.  

Frågor om hudfärg hade alltså enligt detta inte varit aktuellt för Pyret om hon hade haft vit hudfärg. 

Även om adopterade i poststrukturalistisk anda definierar sig som svensk-etniska och konstruerar 

därmed en bild av sig själva som svenskar, kommer denna konstruktion inte alltid att vara ömsesidig 

och de kommer därmed inte heller alltid att ses som svenskar.  

Band till ursprung  

Förutom konstruktionen av hudfärg som en väsentlig del av det adopterade barnets identitet och som 

dessutom är en oföränderlig del av barnets ursprung, skapas det en bild av att det adopterade barnet 

mer eller mindre har behov av ett medvetande om sitt ursprung. Höjer och Höjer (2011) har inkluderat 

många inslag av diskursen ursprung i deras bok även om det har konstruerats fram på olika sätt. De 

olika faktarutorna och recepten från olika länder (Höjer & Höjer, 2011) skapar en bild av att 

adoptivbarn har behov av att veta någonting om sitt födelseland. När Pyrets pappa dessutom refererar 

till Indien som Pyrets land (Goyeryd & Eriksson, 1999) är en diskursiv förutsättning för denna utsaga 
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att Pyret identifierar sig med Indien. Där kan det alltså anses att det sker en konstruktion av att 

adopterade naturligt identifierar sig med sitt födelseland. En stor del av utsagorna inom diskursen 

ursprung konstruerar också de biologiska föräldrarna som en väsentlig del av ursprunget. Även om du 

i en fråga öppnar för ett ja eller nej till svar, så innebär exempelvis frågan om huruvida man tänker på 

sina biologiska föräldrar eller ej att det är ett väsentligt element i kontexten adoption. Även om 

återresorna inte nödvändigtvis konstrueras kretsa kring att hitta adoptivbarnets biologiska föräldrar, så 

är de hela tiden ett återkommande element i diskursen. Dock bör det noteras att det i studiens data 

existerar motstridiga diskurser till detta, då det finns utsagor där adopterade inte är intresserade av sina 

biologiska föräldrar och ibland ej heller sitt ursprung (Höjer & Höjer, 2011). I de olika 

adoptionsgrupperna är den gemensamma faktorn däremot att barnen i gruppen är adopterade och oftast 

från samma land (Höjer & Höjer, 2011). Även i grupper där adoptivbarnen inte har samma födelseland 

kan det faktum att de är adopterade utgöra ett gemensamt ursprung. Konstruktionen av ursprungets 

betydelse ligger alltså inom denna kontext i den samhörighet gruppernas deltagare har genom deras 

gemensamma bakgrund.   

"Det splittrade barnet"  

Inom den utvalda litteraturen råder det inslag av splittring vad gällande familje- och nationstillhörighet 

hos adopterade. Samtidigt som Pyret under sin resa i Indien många gånger vill stanna kvar längre, vill 

hon minst lika många gånger åka hem eller inte åka dit överhuvudtaget (Goyeryd & Eriksson, 2002b). 

Dessa motstridiga diskurser som ställs mot varandra inom samma kontext bidrar till konstruktionen av 

adoptivbarn som splittrade individer. Ytterligare ett exempel är hur termen "mitt land" används i 

litteraturen. Hedvig svarar om sitt födelseland att hon reagerar när hon hör om sitt land i media, men 

landet har ingen större betydelse för henne (Höjer & Höjer, 2011). Trots detta benämner Hedvig 

födelselandet som sitt land. Konstruktionen av dubbelhet kan alltså vara representerad i en diskurs där 

det betraktas som en splittring, eller så kan det till exempel i Hedvigs fall konstrueras en 

dubbeltillhörighet där både födelselandet och Sverige kan betraktas som hennes länder.  

Behov av omsorg och förståelse 

I utsagorna om anknytning och separation (Höjer & Höjer, 2011) har konstruktionen av det adopterade 

barnet kretsat kring att skapa en bild av ett barn med behov av speciell omsorg. Det adopterade barnet 

vet "ingenting om hur det är att vara någons barn" (s. 122) och därför är det viktigt att föräldrar inte 

låter barnet träffa många människor den första perioden när de kommit hem med barnet (Höjer & 

Höjer, 2011). Det kan även ta en längre tid för barnet att lita på föräldrarna fullt ut och faktumet att de 

ska "fortsätta finnas kvar" (s. 123).  Böckerna är även informativa, både vad gällande information om 

adoptionsprocesser och fakta som konstrueras beröra adoptivbarn. Detta konstruerar inte bara en bild 

av adoptivbarn som nyfikna, men även en bild av dem som i behov av den informationen. De vuxna 

adopterades utsagor (Höjer & Höjer, 2011) och även andra vuxnas perspektiv, finns med trots 

undertiteln "adopterade berättar", vilket skapar en bild av att barn kan vara i behov av att förstå även 

vuxnas perspektiv, samt att det kan gynna adoptivbarnen att läsa om vuxna adopterades utsagor och 

kunna relatera och känna samhörighet med dem och där återkommer återigen temat ursprung. 

Ytterligare en aspekt av förståelse kan vara detta element av identifiering med andra adopterade som 

är fiktiva (Höjer & Höjer, 2011). Denna del av boken kan anses vara ett forum för adoptivbarnen där 

de kan identifiera sig och känna gemenskap med kända figurer såsom Stålmannen, Tarzan eller Kung 

Fu Panda, eller så kan det rentav vara kul läsning.     
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Mångfald  

Även om adoptivbarn i litteraturen flera gånger konstrueras som icke-normativa i olika kontext, bör 

man kanske se till hur motstridiga diskurser inom en viss kontext även skapar motstridiga 

subjektpositioner av adoptivbarn. Boken Stålmannen, Moses & jag (Höjer & Höjer, 2011) konstruerar 

i sig en helhetsbild av motstridiga diskurser i och med att dessa diskurser även konstruerar en 

mångfald bland adopterade som adopterade i olika kapitel mer eller mindre ska kunna identifiera sig 

med. När vi till exempel talar om ett normativt utseende och generaliserar konstruktionen av 

adoptivbarn till att de representeras som icke-normativa, exkluderas exempelvis adopterade som har 

ett utseende i enlighet med den vita normen. Däremot kan denna kategori av adoptivbarn identifiera 

sig i artikeln om Embla som är adopterad från Ryssland (Höjer & Höjer, 2011).  Ibland belyser 

författarna själva mångfalden när Höjer och Höjer (2011) exempelvis skriver att "adopterade reagerar 

olika på separation" (Höjer & Höjer, 2011, s. 123) eller när Goyeryd & Eriksson (1999) belyser 

mångfalden i familjekonstellationer. En representation av adoptivbarn kan därför även ses vara att det 

råder en mångfald mellan dem både vad gällande utseende och åsikter, samt tankar och känslor.  

Diskussion  

Med syftet att undersöka konstruktionen av det adopterade barnet i barnlitteratur om adoption, har ett 

antal barnböcker studerats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att kunna svara på de två 

forskningsfrågorna; vilka representationer av adoptivbarn och deras behov konstrueras i den utvalda 

litteraturen, samt hur denna konstruktion ser ut i den narrativa praktiken inom kontexten barnlitteratur 

om adoption. Jørgensen och Phillips (2000) teori om subjektpositioner har bidragit till studiens 

utgångspunkt i att adoptivbarn kan ha olika representationer i olika sammanhang. Det kan även ske i 

ett och samma sammanhang där det uppstår motstridiga diskurser och flera representationer av ett 

"jag" kan stå i konflikt med varandra. Socialkonstruktionism har vidare kombinerats med en syn på det 

narrativa som en identitetsskapande process i enlighet med Hydén (2007). I och med att litteraturen 

handlar om adoption och är riktad till barn konstruerar den ett barnperspektiv om adoptivbarn som kan 

kodas utifrån den skrivna texten. Utifrån detta perspektiv på litteraturen har en narrativ analys utförts, 

där representationer av adoptivbarn som konstruerats fram i den utvalda litteraturen identifierats 

genom en tematisk analys av böckernas innehåll. Dessa resultat har redovisats i analysen, som utgår 

ifrån den data som sammanfattats i resultatkapitlet. Vi kan genom den tematiska analysen upptäcka 

konstruktionen av olika representationer av adoptivbarn som exempelvis annorlunda, då i flera 

avseenden. Det konstrueras även representationer av adoptivbarnen som barn i behov av sitt ursprung, 

barn som är splittrade, barn i behov av särskild omsorg och förståelse, men också barn som är precis 

som alla andra barn, olika.  

 

Följande resultatdiskussion behandlar resultatet i förhållande till tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. Det bör noteras att tidigare forskning med identiskt syfte som denna studie inte hittades. 

Däremot är Anderssons avhandling det närmaste man kan komma i och med att hon också har studerat 

litteratur inom kontexten adoption (Andersson, 2010). Övrig tidigare forskning behandlar endast 

aspekter av denna studie.   
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Resultatdiskussion  

När Kalle frågar Pyret om hon inte har legat i sin mammas mage (Goyeryd & Eriksson, 2002a) eller 

när Oskar frågar om Pyrets mamma har fått tjock mage när hon berättar att hon ska få en lillebror 

(Goyeryd & Eriksson, 1999) konstrueras en norm som överensstämmer mycket med den biogenetiska 

lins som Floyd, Mikkelson och Judd (2006) presenterar i sin studie. Man antas ha en biologisk 

koppling till sina föräldrar och därmed blir adoptivbarnen i det här fallet de icke-normativa. I den 

tidigare forskningen som behandlar uppfattningen och konstruktionen av barnets bästa vad gällande 

adoption (Herman, 2008), har ursprung flera gånger belysts som en viktig del i adoptivbarnets liv. 60-

talets uppfattning om att bruten kontakt med biologiska mamman ska innebära mental skada för 

adoptivbarnet har förvisso inte konstruerats fram i denna studies urval. Däremot har det funnits 

element likt de som Andersson (2010) belyser i sin studie, nämligen blodet och rötternas logik. 

Andersson (2010) delar upp konstruktionen av ursprungets betydelse i två aspekter. För 

adoptionsprocessen konstrueras ursprunget vara något problematiskt och utgör därmed en legitim 

anledning till den internationella adoptionen. Däremot bör barnets ursprung inkorporeras i 

adoptivbarnets identitetsskapande process för att kompensera för det ”avbrott i livslinjen” (Andersson, 

2010, s. 138) ursprunget konstrueras vara i Anderssons data. Även om det inte kan dras tydliga 

paralleller till de aspekter som Andersson tar upp kan vi i denna studie se hur ursprung konstrueras 

vara av vikt. Hela  Pyret åker till Indien (Goyeryd & Eriksson, 1999) präglas av diskursen ursprung, 

vad gällande den nation man kommer ifrån.  Även Höjer och Höjer (2011) har likt data från 

Anderssons studie (2010) inkluderat många inslag av diskursen ursprung i deras bok även om de har 

konstruerats fram på olika vis. Ursprung har till exempel konstruerats vara en del av gemenskapen 

mellan adopterade. Stålmannen, Moses och Jag (Höjer & Höjer, 2011) har även små inslag av fakta 

såsom recept från olika länder. Återresorna som Höjer och Höjer (2011) inkluderat i boken, samt 

frågor i de korta intervjuerna, har ibland element av adoptivbarnets biologiska föräldrar och där har vi 

återigen den biogenetiska linsen som Floyd, Mikkelson och Judd (2006) tar upp.  

 

Dubbelhet är ett begrepp som Andersson tar upp vad gällande splittring av familje- och 

nationstillhörighet hos adopterade (Andersson, 2010), vilket även är någonting vi kan se konstrueras i 

den utvalda litteraturen för denna studie. Pyrets inställning till resan till Indien ändras konstant 

(Goyeryd & Eriksson, 2002b) och Hedvigs födelseland har ingen betydelse för henne samtidigt som 

hon kallar det för sitt land (Höjer & Höjer, 2011). En viktig aspekt av detta är att det i Hedvigs fall 

snarare konstrueras vara en dubbeltillhörighet, snarare än en splittring. Hon konstruerar alltså sig själv 

tillhöra både Sverige och sitt födelseland. En annan aspekt av denna studies resultat som strider mot 

Anderssons (2010) är huruvida adoptivbarn vill veta om sitt ursprung eller ej. I de data Andersson 

analyserar utifrån konstrueras ett inkonsekvent ja till den frågan (Andersson, 2010) medan 

barnlitteraturen innehåller narrativ där ursprung inte är av betydelse för adoptivbarnen (Höjer & Höjer, 

2011).  

 

När David Fjäll uttrycker att adopterade måste försvara sin svenskhet (Höjer & Höjer, 2011), faller det 

naturligt att en diskursiv förutsättning för denna utsaga är att adopterade är eller har någonting som 

inte konstrueras som svenskt. David Fjäll nämner att du "ser inte 'svensk' ut" (Höjer & Höjer, 2011, s. 

60), men som vi kan se i resultatkapitlet så konstruerar adopterade Anton och David sig själva som 

svenskar. Detta styrker Hübinettes och Tigervalls (2008) utgångspunkt om att "utlandsadopterade i 

Sverige riskerar att särbehandlas på grund av sina icke-normativa kroppar” (Hübinette & Tigervall, 
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2008, s.34) i en diskurs där något som Andersson tar upp som den vita normativiteten (Andersson, 

2010, s. 113) utgör en diskursiv förutsättning. Med detta som utgångspunkt konstrueras därför 

adopterades utseende i många fall som icke-normativa. Frågor om hudfärg hade alltså enligt detta inte 

varit aktuellt för Pyret om hon hade haft vit hudfärg. Här blir Wallersteins teori om att en människas 

etniska eller nationella identitet i de flesta fallen förknippas med ens ursprung (Balibar & Wallerstein, 

1991) väsentlig, för faktum är att den hudfärg som är kopplad till ens födelseland och biologiska 

föräldrar är oföränderlig. Även om adopterade i poststrukturalistisk anda definierar sig som svensk-

etniska och därmed konstruerar en bild av sig själva som svenskar, kommer denna konstruktion inte 

alltid att vara ömsesidig. De kommer därmed inte heller alltid att ses som svenskar. Där finner vi ett av 

de nackdelar med adoption som Dark Kirk beskriver är produkten av kulturella attityder och  

institutionella strukturer (Kirk i Herman, 2008, s. 266). I en annan kontext med andra kulturella 

attityder skulle adoptivbarn alltså möjligtvis vara normativa.    

 

Att adoptivbarn är i behov av särskild omsorg har belysts i den tidigare forskningen, och denna 

uppfattning har även konstruerats i barnlitteraturen. Dock tycks det ha skett en historisk förändring där 

omsorgen har vinklats på olika sätt. Herman (2008) tar i sin forskning upp hur man under 60-talet 

ansåg adoption som en bruten kontakt från biologiska modern, som vidare skulle leda till permanenta 

negativa konsekvenser för barnets mentala hälsa. Höjer och Höjer (2011), tar visserligen upp att det 

adopterade barnet är i behov av särskild omsorg, men att adoption ska vara ett permanent mentalt 

handikapp för barnet har inte tydligt markerats i någon av de utvalda barnböckerna. En orsak till att 

det finns många likheter, men också olikheter, mellan den tidigare forskningen och denna studie kan 

vara att de inte har haft samma syfte. Att även Anderssons (2010) resultat skiljer sig något från denna 

kan vara för att litteraturen har varit riktade till olika grupper. Anderssons (2010) urval konstruerar 

dessutom ett barnperspektiv som tillhör vuxna, medan barnlitteraturen som undersökts innehåller både 

barnperspektiv från vuxna och barns perspektiv, även om den återges av vuxna.   

 

Slutsatser 

Utifrån studiens resultat och analys kan vi se att det i konstruktionen av sociala strukturer även skapas 

normer som bidrar till vad som anses vara "normalt" och "icke-normalt" i samhället, beroende på 

kontext och vilken diskurs det talas om. Det som sker ofta när man ser till konstruktionen av de 

adopterade barnen är att det i en högst biogenetisk och dessutom vit normativ diskurs skapas en bild 

av adoptivbarn som icke-normativa. Även om adopterade i Sverige exempelvis betraktar sig själva 

som svenskar, är det inte alltid självklart att alla kommer att göra det på grund av den konstruerade 

visuella förankringen i folks omdömen av ens identitet. Det skapas många gånger en bild av att 

adopterade är i behov av kunskap om deras ursprung. Ett gemensamt ursprung har i litteraturen även 

konstruerats kunna ge en grupp av adopterade samhörighet. Ytterligare en aspekt av diskursen 

ursprung är kopplingen mellan adoptivbarnet och barnets biologiska föräldrar, vilket sammanflätas 

med den biogenetiska diskursen. Det finns dock narrativ data där adoptivbarnen inte är intresserade av 

sitt ursprung. Böckerna i urvalet har även en informerande aspekt där fakta om adoptionsprocessen, 

rasism, diskriminering, adoptionsstatistik och andra väsentliga diskurser under kontexten adoption tas 

upp. Detta skapar vidare en bild av adoptivbarn att de är i behov av den fakta som presenteras i 

böckerna. Informationen i sig konstruerar en bild av adoptivbarn och medan vissa diskurser 

samarbetar, kan andra vara motstridiga. Därmed kan det i litteraturen konstrueras en representation av 
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adoptivbarn och sedan en annan, varav de två representationerna motsäger varandra. Dock kan de 

också skapa en helhetsbild av det diskursiva fältet adoption och den mångfald som konstrueras inom 

en kontext. Den narrativa data som studerats, i synnerhet det narrativa i Stålmannen, Moses och jag 

(Höjer & Höjer, 2011), presenterar omfattande en mångfald och heterogenitet bland adoptivbarn och 

deras behov. Denna mångfald har inte konstruerats i den presenterade tidigare forskningen då det har 

generaliserats och talats om adoptivbarn i ett svep. Många aspekter och representationer av 

adoptivbarn och deras behov som konstruerats i denna studies data har inte belysts i den tidigare 

forskningen. Det kan förvisso vara för att ingen tidigare forskning har haft samma syfte och 

forskningsfrågor som denne.   

Vidare forskning 

I och med att det råder brist på liknande tidigare forskning skulle det vara av intresse att studera 

konstruktionen av adoptivbarn i barnlitteraturen ytterligare, för att påvisa likheter och/eller skillnader. 

Det skulle även vara intressant att studera konstruktionen av adoptivbarn och deras behov i en annan 

kontext och andra former av narrativ; till exempel en fältstudie där adoptivbarn och deras sociala 

samspel med andra människor står i fokus. Efter att ha läst böckerna om Pyret och hur hennes 

familjemedlemmar diskursivt upprätthåller familjeidentiteten, är ett potentiellt syfte att utforska hur 

detta sker utanför litteraturen i kommunikationen inom en familj. Ytterligare ett fokusobjekt för 

forskning om adoption är hur representationen av adoptivbarn som barn själva konstruerar ser ut.   De 

aspekter av diskursen adoption som belyses i analyskapitlet kan också stå som studieobjekt för vidare 

forskning. Barnböckerna i urvalet har gett något av en överblick av den stora diskursen adoption och 

det skulle vara intressant att studera diskurser som är något av underkategorier inom den stora 

kontexten. Vad är till exempel skillnaden i sociala samspel vad gällande den visuella skillnaden för ett 

adoptivbarn, respektive ett barn som har invandrat med sin biologiska familj? Finns det några tydliga 

skillnader mellan hur adoptivbarn och vuxna adopterade diskursivt upprätthåller sin identitet som 

normativa?   

 

Ämnet adoption ger oändligt många möjligheter till forskning och man kan även forska från olika 

teoretiska perspektiv. Om man dessutom lyckas fånga barns perspektiv oavsett teoretisk utgångspunkt 

tror jag att forskningen kommer att vara väldigt användbar i samhälleliga frågor kring ämnet.      
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