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Maria Gladh 
 
ABSTRACT 
 
Uppsatsen syftade till att redogöra för de möjliga faktorer som samverkat till att minska 
antalet adoptioner mellan Chile och Sverige åren 1973-2005. Antagandet som låg till grund 
för detta var att ökad välfärdsnivå i Chile inverkat på den adoptionsverksamhet som pågick 
under dessa år. Uppsatsen syftade också till att beskriva hur internationell 
adoptionsverksamhet i ett svenskt sammanhang organiseras på myndighetsnivå och med 
utgångspunkt ur olika ideella verksamheter, samt att knyta studien till socialt arbete. Studien 
utgick från en sociologisk och tvärvetenskaplig ansats. Vägledande begrepp var bland annat 
organisationer, etnicitet och identitet. Metoden utgjordes av forskningsgenomgång och 
kvalitativa intervjuer. Resultatet pekar på att adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat 
till följd av att de nationella adoptionerna i Chile ökat, och detta tycks ha möjliggjorts av att 
diktaturen föll, att landet ratificerat Haagkonventionen samt att det skett en ekonomisk 
utveckling i landet. Vad det gäller verksamheterna kan man möjligtvis konstatera att de inte 
bara finns för att de fyller en funktion för samhället som helhet, utan att de uppstått utifrån 
personliga avsikter och genom tillfälligheter. En del frågor kan resas kring samarbeten mellan 
dessa olika myndigheter och organisationer. Att följa upp medgivandeutredningar av blivande 
adoptivföräldrar tycks angeläget liksom att problematisera begreppet svenskhet. 
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1. INLEDNING 
 

Enligt Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) finns idag ungefär 45 000 
utlandsadopterade i Sverige varav hälften nu är vuxna. Under år 2005 kom de flesta 
barnen från Kina (462), Sydkorea (104), Vietnam (80), Colombia (54), Sydafrika (46) och 
Indien (44) (MIA, 2006). Mellan åren 1973-2005 hamnade Chile som Sveriges näst 
största adoptionsland efter Colombia tillhörande kategorin Nord- och Sydamerika (a.a.). 
Från Chile adopterades totalt under dessa år 2177 barn. Från 1990-talet och framåt har 
antalet adoptioner mellan Chile och Sverige dock drastiskt sjunkit. År 2005 adopterades 
till exempel endast två barn från Chile och dessa adoptioner skedde på enskild hand, vilket 
innebär att de ej förmedlades via en adoptionsorganisation (a.a.).  
 
År 1999 ratificerade den chilenska regeringen Haagkonventionen om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen) där de stater som har 
undertecknat konventionen bland annat:  

erkänner att barn för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av 
sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek 
och förståelse,  

erinrar om att varje stat som ett prioriterat mål bör vidta lämpliga åtgärder för 
att göra det möjligt för barn att stanna kvar i sin ursprungsfamiljs vård,  

erkänner att ett barn som inte kan erhålla en lämplig familj i sin ursprungsstat 
kan erbjudas fördelen av en varaktig familj genom internationell adoption,  

är övertygade om nödvändigheten av att vidta åtgärder för att säkerställa att 
internationella adoptioner genomförs med beaktande av barnets bästa och med 
hänsyn till dess grundläggande rättigheter och för att förhindra bortförande av 
försäljning eller handel med barn (SFS, 1997: 191). 

 
Är ratificeringen av Haagkonventionen förklaringen till att adoptionerna mellan Chile och 
Sverige har minskat? Har de barn som tidigare adopterades från Chile till Sverige i större 
utsträckning kommit att stanna i sin ursprungsfamilj eller fått en ny familj i Chile? Chile 
har också bytt politisk regim; från diktatur till demokrati och en generell 
välfärdsutveckling har ägt rum i landet, kan detta förklara minskad adoptionsverksamhet 
till Sverige? Är det givet att en ökad välfärdsnivå i form av demokratiskt styrelseskick, 
ekonomisk utveckling och inordnandet av internationella skyddskonventioner har hög 
inverkan på förekomsten av utlandsriktade adoptioner? Förklaras detta i så fall genom ett 
sjunkande antal barn i behov av nya föräldrar, eller av förbättrade sociala åtgärder som rör 
denna målgrupp i ursprungslandet? Finns det andra omständigheter kring internationella 
adoptioner som gör att antalet barn som adopteras stiger eller sjunker?   

 
I Sverige finns för närvarande fem adoptionsorganisationer som är tillåtna att förmedla 
barn från utlandet. Det är MIA som ger auktorisation åt dessa organisationer (Sverne 
Avrill & Svensson, 2003, s 55-58). Att många vuxna adopterade personer bildar egna 
föreningar kan ses som ett uttryck för att en ny kultur tar form i Sverige där de 
utlandsadopterade är givna aktörer (Von Greiff, 2000, s 81). Hur kan internationella 
adoptioner beskrivas och förstås utifrån personer som på olika sätt är involverade i dessa 
verksamheter?  



 

 
 

6

Ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
Von Greiff (2000, s 18-32) delar in den forskning som hittills gjorts om internationella 
adoptioner i följande områden; socialmedicinsk forskning, pedagogisk forskning, 
psykologisk forskning, psykiatrisk forskning, socialantropologisk forskning och 
adoptionsforskning med utgångspunkt från etnicitet. Enligt Von Greiff är det naturligt att 
de olika vetenskapsdisciplinerna närmar sig det de forskar om från olika perspektiv och att 
de på så vis får fram olika resultat. Men hon menar också att det kan finnas en 
begränsning med forskningen där varje disciplin är sig själv nog. �Man kan tänka sig att 
ett gränsöverskridande tvärvetenskapligt angreppssätt på frågorna skulle leda till att helt 
nya dimensioner av adoption skulle framträda (a. a. s 30).� Eftersom socialt arbete är ett 
mångdimensionellt arbetsfält är det viktigt att som forskare inom det 
samhällsvetenskapliga området visa öppenhet för korsbefruktning mellan olika 
teoribildningar inom det egna ämnet och införliva infallsvinklar från andra ämnen 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, s 9-13; Larsson, 2005, s 26-27). Att 
utgå ifrån ett sociologiskt antagande kan vara ett sätt att närma sig den komplexa 
dynamiken i internationella adoptioner, genom att detta möjliggör ett sådant mer 
tvärvetenskapligt angreppssätt som Von Greiff, Esaiasson et al. och Larsson beskriver. 
Genom detta antagande måste nämligen samhället studeras som en helhet, som inte kan 
reduceras till sina delar (Boglind, 2003, s 29).   
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2. SYFTEN OCH ANTAGANDE 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan ha samverkat till att 
minska antalet adoptioner mellan Chile och Sverige. Det antagande som ligger till grund 
för den första frågeställningen är att den ökade välfärdsnivån i Chile - i form av 
demokratiskt styrelseskick, ekonomisk utveckling och inordnandet av Haagkonventionen - 
inverkat på adoptionsverksamheten som föregick mellan Chile och Sverige 1973-2005.  
 
Uppsatsen syftar också till att låta personer som på olika nivåer är involverade i 
internationella adoptioner få beskriva sina respektive verksamheter.  

 
Eftersom detta är en c-uppsats i socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, är 
intentionen också att diskutera nya forskningsfrågor inom området internationella 
adoptioner med hänseende på socialt arbete/socialpedagogiskt behandlingsarbete. 
 
 
Frågeställningar 

 
- Varför har adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat? 

 
- Hur beskriver och förklarar en svensk myndighet och några svenska frivilliga 

organisationer sina verksamheter som på olika sätt berör internationella adoptioner?  
 

- Varför är forskning och kunskap om adoptioner viktigt vad gäller socialt arbete?  
 
 
Uppsatsens disposition  
I det första kapitlet beskrevs problemområdet till denna uppsats samt redogjordes för valet 
av en sociologisk ansats. I kapitel två framgår vad studien har för syfte, vilka 
frågeställningar den utgår ifrån och hur den disponeras. Tredje kapitlet ger en bakgrund 
till internationella adoptioner i Sverige. I kapitel fyra redogörs för tidigare forskning på 
området. Det femte kapitlet beskriver studiens teoretiska utgångspunkter och redogör för 
de begrepp som aktualiseras i denna studie. Kapitel sex består av en beskrivning hur 
teoriavsnittet lagts upp, hur litteratursökning skett samt görs en genomgång av den 
kvalitativa forskningsintervjun, etik, urval och bortfall, avgränsningar, förförståelse, 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I sjunde kapitlet presenteras resultatet av 
studien i form av en sammanställning av intervjuerna. I det åttonde kapitlet analyseras 
resultatet utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det nionde och sista kapitlet 
innehåller en diskussion kring uppsatsen. 
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3. INTERNATIONELLA ADOPTIONER 
 

I detta kapitel redogörs för vilken lagstiftning som reglerar internationella adoptioner. Här 
förklaras också det så kallade barnperspektivet och begreppet barnets bästa. Kapitlet 
beskriver även huvudsyftet med internationell adoption samt ger en bild av hur den 
internationella adoptionsverksamheten och adoptionsprocessen ser ut i Sverige. Här görs 
dessutom en statistisk framställning av adoptionerna mellan Chile och Sverige åren 1973 
till 2005 samt beskrivs kortfattat gruppen exilchilenare i Sverige.1 
 
Lagstiftning 
Med internationell adoption åsyftas enligt Fredriksson (2000) som regel adoption av barn 
från utomnordiska länder. Utöver den lagstiftning som generellt reglerar all adoption i 
Sverige, Föräldrabalken (1949:381) och Socialtjänstlagen (2001:453), gäller också Lagen 
om internationella rättsförhållanden rörande adoption (1971:796), Förordning om 
prövning av utländskt beslut om adoption (1976:834) samt Haagkonventionen (MIA, 
2006). Till Haagkonventionen finns också knuten Lagen med anledning av Sveriges 
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner (1997:191).2 I enlighet med Haagkonventionen ska de undertecknande staterna 
verka för att barnets bästa alltid tas i beaktande i samband med genomförandet av 
internationella adoptioner (Sverne Arvill & Svensson, 2003, s 42-43). 
Haagkonventionen är inkorporerad i svensk rätt, detta innebär att den ursprungliga 
konventionstexten är gällande som svensk lag och måste därför beaktas av domstolar och 
andra myndigheter (Schiratzki, 2003, s 27). För det första syftar Haagkonventionen till att 
upprätta garantier för att säkerställa att internationella adoptioner sker med beaktande av 
barnets bästa samt med respekt för dess grundläggande rättigheter. Det andra syftet med 
konventionen är att åstadkomma ett system mellan staterna som säkerställer att ovan 
angivna garantier tas i beaktande. Detta system ska i sin tur förhindra bortförande av eller 
handel med barn. Det tredje syftet är att tillförsäkra att de adoptioner som utförs i enlighet 
med konventionen ska erkännas av samtliga fördragsslutande stater (Sverne Arvill & 
Svensson, 2003, s 43). 
 
Barnperspektivet och barnets bästa 
I samband med internationella adoptioner ska som framgick ovan barnets bästa alltid tas i 
beaktande, men vad kan detta begrepp egentligen sägas innebära och vad fick det sin 
upprinnelse ur? Sandin & Halldén beskriver i inledningen av antologin Barnets bästa 
(2003) hur barndomens innebörd under 1900-talet i Sverige varit stadd i förändring. Olika 
sociala och politiska reformer satte sin prägel på detta århundrade, bland annat i form av 
statsmaktens ökande sociala åtaganden och professionaliseringen av barnavården. När 
gränserna mellan det offentliga och det privata förändrades, blev barnens välfärd en 
offentlig angelägenhet. Så småningom kom också barnens kompetens alltmer att betonas 
och likheter dras till de rättigheter vuxna har (Peterson, 2003, s 139-170). Med det 

                                                
1 En av de sex informanterna i studien företräder Det Chilenska Förbundet (fingerat namn)som bedriver nära 
samarbete med Paloma (fingerat namn), en förening för adopterade från Chile. 
2 Andra lagar som aktualiseras i samband med internationell adoption; Lag (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling, Utlänningslag (1989:529), Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, Lag (1988:1463) om 
bidrag vid adoption av utländska barn och Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor (MIA, 2006 ). 
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barnperspektiv som då började göra sig gällande betonas att barnet är ett subjekt och inte 
bara kan ses som ett föremål för de vuxnas tyckanden och göranden (a.a.).  I samband med 
att Sverige år 1990 undertecknade FN:s konvention kring barns rättigheter, 
barnkonventionen (Rädda Barnen, 2006), utrycktes barnperspektivet genom begreppet 
barnets bästa. Detta begrepp inlemmades sedan i svensk lagstiftning, ett exempel på detta 
är Socialtjänstlagens 1§ från 1997; �När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnens bästa kräver (Peterson, 2003, s 139-170).� Barnrätten kan därför 
sägas ha vuxit fram parallellt med utvecklingen av ett alltmer globaliserat samhälle, vilket 
också inneburit en internationalisering av rättsnormer (Schiratzki, 2003, s 25-47). Detta är 
såväl barnkonventionen som Haagkonventionen exempel på. Men vad det gäller 
barnkonventionen menar Schiratzki (a.a.) att den mer är att betrakta som ett pedagogiskt 
instrument än som en konkret tillämpningsbar rättsregel. Att inte följa 
rekommendationerna ger inga andra konsekvenser än att bli föremål för kritik. En sådan 
typ av pedagogisk lagstiftning kan snarare ses som ett medel att påverka beteenden och 
attityder utan att detta sätts i samband med en domstolsprocess (a.a.). 
 
Syftet med internationell adoption 
Lindblad (2004, s 9) menar att huvudsyftet med internationell adoption är att ensamma 
barn eller att barn som på andra sätt far illa ska få nya föräldrar. En försvårande 
omständighet när det gäller forskning om adopterade, är det faktum att man inte alltid vet 
så mycket om det adopterade barnets bakgrund före adoptionen (a.a. s 24). Barnet kan 
enligt Lindblad ha varit långvarigt placerat på barnhem, det kan ha varit undernärt, haft 
traumatiska uppväxtbetingelser före adoptionen och inneha olika ärftliga förutsättningar. 
Dessa olikheter menar han kan vara viktigare för hur en individ utvecklas än själva 
adoptionen och förhållandena efter den. Här kan också motiven för adoption i 
ursprungslandet spela roll. Lindblad (2004, s 27-28) menar om modern till exempel 
missbrukat under graviditeten kan det finnas risk för skador på fostrets hjärna. När 
fattigdom varit yttersta motiv kan risken för undernäring vara överhängande med skador i 
barnets organsystem som följd. När det gäller Sydkorea till exempel finns också andra 
motiv för adoption. Där ses det som en social skam att vara ensamstående mor, dessutom 
finns där en mångårig tradition av internationell adoption, som tycks bidra till att 
verksamheten fortsätter (a.a. s 28).3 Det finns enligt Lindblad (2004, s 9-10) också en del 
etiska frågor som rör det internationellt adopterade barnet; kan det till exempel anses vara 
berättigat att flytta barn från sin ursprungliga geografiska, biologiska och kulturella miljö 
till ett nytt land och till nya föräldrar? 

 
Internationell adoption i Sverige 
I samband med svenska hjälpinsatser vid andra världskrigets slut började internationella 
adoptioner komma till stånd. Det rörde sig då ofta om föräldralösa eller övergivna barn 
som hjälptes till nya familjer i Sverige. Den internationella adoptionsverksamheten såsom 
den ser ut idag har pågått sedan slutet av 1950-talet (Fredriksson, 2000; Lindblad, 2004, s 
10; MIA, 2006).  Enligt Lindblad (2004, s 10) hade innan detta nationell adoption 
dominerat i Sverige. Han refererar till psykiatern Michael Boman som kartlagt de 90 000 
nationella adoptioner som genomfördes mellan år 1917 fram till 1960-talet. När de 
nationella adoptionerna minskade som en följd av förbättrade sociala villkor, möjligheten 
att få göra abort och tillgång till preventivmedel, blir internationell adoption ett allt 

                                                
3 Men även om starten för många barn i Sydkorea tycks ha varit någorlunda god, med avseende på en till synes 
välfungerande barnhemsverksamhet, kan även dessa ha haft negativa barndomsupplevelser till exempel i form av 
upprepade flyttningar eller alkoholmissbruk under graviditeten (Lindblad, 2004, s 27-28). 
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vanligare fenomen. Den internationella adoptionsverksamheten var som mest omfattande 
från mitten av 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet (a.a. s 11). Enligt Lindblad 
(2004, s 11) uppgår antalet internationellt adopterade barn, till cirka en procent av det 
totala antalet svenska barn. Att adoptionerna minskade i Sverige under 1990-talet kan bero 
på förbättrade medicinska behandlingsmetoder vid ofrivillig barnlöshet, och försämrad 
familjeekonomi i ett ansträngt arbetsmarknadsläge, där det blir svårt för två 
adoptivföräldrar att vara borta från sina arbeten med kort varsel (a.a. s 11). Lindblad 
(2004, s 11) menar också att främlingsfientligheten i Sverige kan ha bidragit till att vissa 
drar sig för att adoptera internationellt. Att Sverige internationellt sett spelar en viktig roll 
när det gäller internationella adoptioner kan illustreras med följande siffror: under 1980-
talet uppskattades det totala antalet internationella adoptioner i världen till mellan 170 000 
och 180 000 individer, varav 14 500 kom till Sverige (a.a. s 12). Det största 
adoptionslandet är USA (a.a.). 
 
Adoptionsprocessen i Sverige  
I Sverige finns som nämndes inledningsvis fem organisationer som av MIA är tillåtna att 
förmedla barn från utlandet. Dessa är Adoptionscentrum, Adoptionsföreningen La Casa, 
Barnen Framför Allt - Adoptioner, Barnens Vänner -internationell adoptionsförening och 
Familjeföreningen för internationell adoption (MIA, 2006). Det huvudsakliga syftet med 
att kräva auktorisation av organisationer som bedriver adoptionsverksamhet, är att skapa 
förutsättningar för att denna verksamhet bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. 
Verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse och ha barnets bästa som främsta ledstjärna. 
MIA kan återkalla auktorisationen om en adoptionsorganisation missköter sina åligganden 
(Sverne Avrill & Svensson, 2003, s 55-58). Sverne Avrill & Svensson (2003, s 55-92) 
beskriver hur det rent konkret går till att adoptera ett barn. För att påbörja en 
adoptionsprocess måste de blivande adoptivföräldrarna få ett medgivande från 
Socialnämnden. Detta medgivande skickas sedan till någon av de ovan angivna 
adoptionsorganisationerna. Adoptivföräldrarna bestämmer själva genom vilken av 
organisationerna de vill adoptera. De krav och villkor som ställs på blivande 
adoptivföräldrar ser olika ut från land till land. Väntetiderna för handläggning av 
adoptionsärenden mellan olika länder kan också variera. Att ta emot ett lite äldre barn 
eller ett barn med någon form av handikapp kan ibland innebära kortare handläggningstid. 
Men även om ett medgivande utfärdats av Socialnämnden kan barnens ursprungsländer 
ställa ytterligare krav på de blivande adoptivföräldrarna. Det kan till exempel röra sig om 
krav på att ej återfinnas i polisregister, att ingen av makarna ska lida av en kronisk 
sjukdom eller att de sökande adoptivföräldrarna ej ska anses vara för gamla. Förutom att 
utfärda ett medgivande för blivande adoptivföräldrar har socialnämnden flera andra 
uppgifter i samband med en internationell adoption; att samtycka till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta, att ta emot anmälan om att barnet har anlänt, att 
sammanställa uppföljningsrapport, att bevaka att adoptionen fullföljs, att yttra sig till 
tingsrätten samt ett så kallat särskilt ansvar för adoptivfamiljer (a.a. s 59). 
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Statistik; adoptioner mellan Chile och Sverige 
Mellan åren 1973-2005 adopterades, som redovisades inledningsvis, 2177 barn från Chile 
till Sverige. Dessa barn kom till övervägande del via en av de auktoriserade 
adoptionsorganisationerna (MIA, 2006). 

 
Tabell 3: 1 Adopterade från Chile till Sverige 
 

År 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Adopterade 6 17 83 241 215 214 216 175 179 129 126 

 
År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Adopterade 104 99 85 70 56 68 45 16 7 5 2 

 
År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Adopterade 5 4 2 1 1 0 4 2 0 0 2 

 
                                                                                            (enligt statistik från MIA, 2006)   
 
Som framgår av tabellen ovan adopterades som flest barn från Chile till Sverige åren 
1976-1984. Sedan har det varit en successiv nedgång av adoptioner, och från år 1992 och 
framåt har adoptionsverksamheten mellan Chile och Sverige bara rört sig om enstaka 
barn. 
 
Exilchilenare i Sverige  
Enligt Lindqvist (1991, s 34) och Skidmore (1997, s 114-146) dödades i samband med 
militärkuppen år 1973, då den socialistiske presidenten Salvador Allende avsattes, 
tusentals chilenare och över 100 000 chilenare fängslades. Över en miljon människor har 
under Pinochetdiktaturen tvingats fly från landet. Lindqvist (1991, s 35) menar att för 
många chilenare som flydde till Sverige stod inte detta land för löftet om �ett godare liv�, 
utan sågs snarare som en fristad som hade räddat deras liv. Militärkuppen var inte slutet 
på en dröm om en socialistisk demokrati bara för chilenare utan också för delar av det 
svenska samhället (Camacho Padilla, 2006, s 21). Många chilenare fortsatte vara politiskt 
aktiva i Sverige, och avsåg återvända till Chile (Lindqvist, 1991, s 35; Camacho Padilla, 
2006 s 11-14). Enligt Lindqvist (1991, s 31) hade den ekonomiska situationen i Chile 
förändrats dramatiskt under Allendes sista år vid makten, detta kan ses som en 
kombination av en misslyckad ekonomisk politik och högeroppositionens sabotage (a.a. s 
31-32). Diktaturens politik ledde så småningom till en ny ekonomisk kris som hade sin 
kulmen på 1980-talet när många chilenare blev arbetslösa, vilket kom att utmynna i en ny 
flyktingvåg (Camacho Padilla, 2006, s 8). Från 1981 och framåt var därför majoriteten av 
de chilenare som kom till Sverige att beteckna som ekonomiska flyktingar, även om några 
fortfarande också sökte politisk asyl här (a.a.). År 2003 fanns 45 000 personer från Chile i 
Sverige, i denna siffra ingår de över 2000 barn som adopterades från Chile och 16 000 
barn med en eller två föräldrar från Chile (a.a. s 1). 
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4. FORSKNING OM INTERNATIONELLA ADOPTIONER 
 

Vad gäller forskning om internationella adoptioner rör den sig som tidigare berörts mellan 
olika vetenskapsdiscipliner. Man kan till exempel se på adoption utifrån individen. Vad 
händer med de personer som adopteras bort internationellt? Vad finns för sociala, 
psykologiska, socialpsykologiska, medicinska, kulturella, klassmässiga, åldersmässiga 
eller könsbundna konsekvenser av internationell adoption? Cederblad (2003, s 14-15) 
menar i forskningsöversikten Adoption - till vilket pris? att såväl nordiska som 
internationella studier visar att adopterade är överrepresenterade i så kallade �kliniska� 
grupper. Till exempel har de 2-3 gånger fler än icke-adopterade registrerats för psykiska 
problem, relationsproblem, skolproblem och asocialt beteende. Enligt undersökningar av 
Hoksbergen och medarbetare (1988), Groze (1986) och Kühl (1985) tycks risken för 
psykiska och sociala anpassningsproblem vara större för barn som varit äldre vid 
adoptionen (a.a. s 17 & s 26).  
 
Man kan också utgå från adoptivfamiljen. Hur förhåller sig adoptivföräldrarna till den 
adopterade? Hur ser anknytningen ut mellan adoptivbarnet och adoptivföräldrarna? Enligt 
undersökningar i Norge av 306 adoptivfamiljer med barn från Indien och Vietnam gjorda 
av Dalen & Saetersdal (1998, 1992), fann forskarna att de adopterade vietnamesiska 
barnens dåliga fysiska och psykiska tillstånd blev till indirekt hjälp i 
anknytningsprocessen mellan barn och adoptivföräldrar, eftersom adoptivföräldrarna knöt 
barnen till sig genom att bära dem mycket (a.a. s 25).  
 
Slutligen kan man betrakta konsekvenserna av internationell adoption som ett slags 
samhälleligt problem. Vad händer med de samhällen som adopterar barn till andra länder? 
Fortgår adoptionerna i oförändrad form trots att landet tycks ha resurser att sörja för 
övergivna eller vanvårdade barn? Motverkar till och med en internationell 
adoptionsverksamhet sociala reformer i ett land som adopterar internationellt? Hur 
förhåller sig ursprungslandet till dem som adopterats bort därifrån? Hübinette (2005) har 
till exempel undersökt hur internationell adoption och adopterade från Korea representeras 
i koreansk populärkultur. Många av de cirka 15 000 barn som adopterades till USA i 
samband med Koreakriget var barn till amerikanska soldater och koreanska mödrar, och 
accepterades därför inte i det koreanska samhället (Cederblad, 2003, s 13). Hübinette 
(2005, s 231) kommer bland annat fram till att anledningen till att adopterade från Korea 
har blivit föremål för ett så starkt intresse i koreansk populärkultur kan bero på att 
internationell adoption splittrat både familjen och nationen. Enligt Hübinette har den 
koreanska nationen, som tudelats av såväl japansk som nordamerikansk kolonialism, 
uppenbara problem med att sammanfoga den hotande bilden av adopterade koreaner med 
den etno-nationalistiska retoriken som vill framställa alla etniska koreaner som en stor 
familj. Hübinette drar slutsatsen att såväl landsflyktiga som kvarvarande koreaner kan 
spegla sig i erfarenheter som de adopterade från Korea haft, de utlandsadopterade får 
således skänka tröst åt den hemlösa och föräldralösa koreanska nationen (a.a. s 231- 232). 

 
Små undersökningsgrupper och representativitet 
Vad finns det då för metodologiska problem kring forskning om adoption? Förutom att 
utgångspunkterna för dem som adopterats kan variera, menar Lindblad (2004, s 21) att en 
annan svårighet med adoptionsforskning är att undersökningsgrupperna ofta är små 
och/eller inte representativa. Han framhåller dock att liknande problem finns vid de flesta 
typer av forskning. När det gäller adoptionsforskning ingår ofta ett hundratal eller färre 
individer i grupperna som undersöks. Men detta behöver inte betyda att dessa studier är 
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mindre tillförlitliga. Vissa frågeställningar som till exempel hur adopterade själva 
uppfattar sina uppväxtvillkor och sin livssituation fungerar bra på en mindre 
undersökningsgrupp (a.a.). Von Greiffs (2000) avhandling Adopterade från Latinamerika 
� deras uppfattningar om sina uppväxtvillkor, sin livssituation och Sverige som 
socialisationskultur kan ses som ett exempel på en sådan undersökning. I studien ingår 
tolv unga vuxna adopterade från Colombia, och nio ungdomar adopterade från Colombia, 
Chile, Guatemala och El Salvador som varit omhändertagna för samhällsvård. Von Greiff 
(2000, s 151-165) konstaterar att trots vissa svårigheter att socialisera sig i det svenska 
samhället så har adoptionen inneburit något positivt. Svårigheterna de adopterade haft 
tycks utgå från det omgivande samhällets bristande kunskap och insikt om vad adoptioner 
innebär. Men de har också fått möta fördomar som drabbar invandrade personer i 
allmänhet. Att veta mindre om sin egen historia än andra, kan också vara problematiskt 
för den adopterade. Men denna utgångspunkt kan också ge upphov till olika strategier den 
adopterade använder sig av för att förhålla sig till sin egen bakgrund. De omhändertagna 
ungdomarna, som befann sig i puberteten och ofrivilligt vistades på institution, vittnade i 
flera fall om känslan av utanförskap och svårigheter att förhålla sig till den dubbla 
uppsättningen föräldrar. Vissa brottades med svåra minnen från barndomen (knappa 
förhållanden, våld, svek, krig till exempel), andra hade positiva minnesbilder från 
personer i ursprungslandet. Känslor av såväl nyfikenhet som ilska fanns på de biologiska 
föräldrarna, och flera mindes att de inte förberetts av barnhemspersonalen på att de skulle 
adopteras (a.a.).  
 
Enligt Lindblad (2004, s 21) är ett större problem när det gäller forskning som rör 
adopterade representativitet. Hur väl återspeglar forskningen förhållanden som rör alla 
adopterade? Det är som Lindblad (2004, s 21) framhåller, av stor betydelse för resultatet 
hur deltagarna i en studie blivit rekryterade. Om forskarna gått via en 
adoptionsorganisation utesluts andra organisationers adopterade och de som adopterats 
privat. Då blir inte urvalet representativt för mottagarlandet som helhet. Och om forskarna 
utgått från personer som till exempel varit klienter vid någon form av behandlande 
verksamhet, kan detta leda till tolkningssvårigheter. Det behöver ju inte vara på grund av 
adoptionen någon hamnat där, det kan ju också bero på problem i �adoptivfamiljen�. Och 
om antalet adopterade visar sig vara högre inom psykiatrin kan detta antingen bero på att 
de löper större risk att utveckla psykiska symtom, eller att adoptivföräldrar är mer 
hjälpsökande eller både och. Ett annat problem är bortfallet, vissa familjer med problem 
kan avstå från att delta i intervjuer (a.a. s 22). 
 
Exempel på stora undersökningsgrupper 
De nederländska forskarna IJzendoorn, Juffer & Klein Poelhuis (2005, s 301-316) har 
gjort en meta-analys bestående av 62 studier omfattande 17 767 adopterade barn. Syftet 
var att jämföra adopterades IQ och skolprestationer med icke adopterades dito. Vid 
forskning som omfattar ett stort antal studier kan det vara värdefullt och giltigt att ge 
möjligheter till statistiska beräkningar genom någon form av meta-analys. Bergmark (i 
Larsson, 2005, 151-165) påvisar dock att en av riskerna med denna metod är att vitt skilda 
klassifikationsmodeller kan komma att hamna i samma �grupp�. Ovanstående forskare 
påtalar detta. I deras studie uppstod denna heterogenitet dels vad det gällde de varierade 
bedömningsinstrument som använts för att mäta IQ, och dels avseende de adopterades 
skilda ursprungsländer och ålder vid adoptionen. De tror däremot inte att detta medfört 
alltför stora felslut (�error variance�). Deras slutsatser blev att adoptionen genom dess 
drastiska miljöombyte för vissa barn kan innebära en återhämtning vad gäller kognitiv 
förmåga, men att adopterade vad avser skolprestationer inte riktigt kommer i nivå med 
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icke-adopterade i sin omgivning. De fann också i några av studierna att procenttalet av 
adopterade som behövde specialundervisning för sina inlärningsproblem var två gånger så 
stort som det motsvarande för icke-adopterade. Enligt IJzendoorn, Juffer & Klein (2005, s 
313) är det dock viktigt att inte sammanhäfta dessa svårigheter med det genomsnittliga 
adopterade barnet. I forskningsöversikten Adoption � till vilket pris beskriver Cederblad 
(2003, s 22) en svensk studie baserad på en stor undersökningsgrupp som gjorts av Hjern 
& medarbetare (2002). I denna studie jämfördes 11 320 internationellt adopterade med 
2 243 icke adopterade, biologiska barn till adoptivföräldrarna, 4 006 invandrare och övrig 
befolkning i samma åldrar, totalt omfattande 853 419 personer. Resultatet visade att 
internationellt adopterade hade en ökad risk till såväl självmordsförsök som fullbordade 
självmord, att ha vårdats på sjukhus för psykiatrisk sjukdom, att missbruka alkohol eller 
narkotika samt att dömas för brott (a.a.). 
 
Positiva effekter av adoption 
Black, Borders & Pasley (1998, 237-241) framhåller i studien Are Adopted Children and 
Their Parents at Greater Risk for Negative Outcomes? att adoptioner och dess verkningar 
inte ska förringas, men att de inte heller ska överskattas och per automatik ses som ett 
nederlag för vare sig barnet, adoptivföräldrarna och familjen. Enligt dem bör 
professionella också vara medvetna om positiva sidor av adoptioner, och börja se de 
utvecklingsmöjligheter som är unika för adoptivfamiljerna: �As Miall (1996) indicated, all 
families need to be evaluated in terms of their functioning rather than their family form 
(a.a. s 240).� I deras undersökning ingick sjuttiotvå adopterade och deras föräldrar, samt 
en referensgrupp bestående av biologiska barn och deras föräldrar. Forskarna försökte 
undvika olika felkällor genom att få en så samstämmig referensgrupp som möjligt 
avseende kön, ålder, födsloordning och föräldrarnas �ras�. Föräldrarna fick svara på 
frågor som rörde deras välbefinnande, attityder gentemot familjelivet, föräldrabeteende, 
värderingar och iakttagelser av deras barns beteende jämfördes sedan med svaren. Enligt 
forskarna visade resultatet inga påtagliga skillnader mellan grupperna, och utmanar därför 
antaganden och myter kring adopterade och deras föräldrar. Black, Borders & Pasley 
(1998) konstaterar: �When researchers frame their research questions from a defiency 
perspective they (quite logically) find deficiencies in adoptive families (s 240).� 
 
Studier som visar att internationellt adopterade klarar sig som genomsnittet kan, enligt 
Lindblad (2004, s 95), också vara avhängigt det faktum att internationellt adopterade 
generellt växer upp i socialt gynnade miljöer. Det kan då visa sig att medelvärdet för 
adopterade är som för andra grupper av barn, men andelen som är lågpresterande kan ändå 
vara högre. Detta blir bland annat tydligt i forskning som rör adopterade och deras 
skolprestationer. Lindblad (2004, s 95) refererar till en undersökning av Moser (1993). 
Den utgick från 156 utomeuropeiska adoptivbarn. För adoptivbarnen var avgångsbetygen 
från såväl grundskola och gymnasium i genomsnitt detsamma som för svenskfödda barn. 
När det gällde att inte få avgångsbetyg från nian var detta tre gånger vanligare för 
adoptivbarnen. Det som kan förklara detta är enligt Lindblad (2004, s 98) annorlunda 
språkinlärning, ökad förekomst av utagerande symtom, koncentrationssvårigheter och 
orealistiska förväntningar från vuxenvärlden. Även biologiska faktorer som undernäring 
under fostertiden och den första uppväxttiden kan enligt Lindblad vara av betydelse för 
svårigheter i skolan. 
 
Synliga och osynliga adoptioner 
I forskning om internationella adoptioner används som framgick ovan ibland begreppet 
�ras�. Enligt Lindblad (2004, s 13-14) gör stereotypa föreställningar om ett annat ursprung 
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sig också påminda i talet om �synliga� och �osynliga� adoptioner. Han menar att dessa 
benämningar kan bli missvisande eftersom det kan finnas påfallande utseendemässig 
olikhet mellan nationellt adopterade och deras adoptivföräldrar, liksom det motsatta för 
internationellt adopterade.  Han menar också att en del av de få nationellt adopterade 
barnen kan ha utländska biologiska föräldrar. Det finns dock en poäng med att tala om 
skillnaderna mellan �synliga� och �osynliga� adoptioner, eftersom detta kan väcka tanken 
hos adoptivföräldrarna att hålla barnets ursprung hemligt (a.a. s 14). När det gäller 
forskning om identitet och ett annat etniskt ursprung än det svenska att relatera till, 
summerar Cederblad (2003, s 51) detta såhär: �De flesta adopterade tänker på sina 
biologiska föräldrar och ungefär hälften söker aktivt mer information.� Hon menar att 
frågan om man bör eller kan utveckla en etnisk identitet baserad på ett land man inte haft 
någon stadigvarande kontakt med, ännu är oklar. Däremot konstaterar hon att det är viktigt 
att föräldrarna är öppna för att söka kunskap om barnets biologiska och etniska ursprung. 
 
Forskning som kan vägleda socialt arbete 
Cederblad (2003, s 81) menar att kunskapen om högre risk för depression, 
självmordsförsök/självmord och missbruk som genererats ur studier av Hjern, Lindblad, 
Miller, Brand & Brinich och Sharmas studier, bör leda till en särskild uppmärksamhet hos 
till exempel behandlare. Hon hänvisar också till studier av Dalen & Saetersdal och Gardell 
som visat att adoption kan leda till både språk- och skolsvårigheter framförallt hos 
adoptivbarn som anlänt efter 18 månaders ålder. Enligt Hjern, Lindblad och Vinnerljung 
(Cederblad, 2003, s 82) är det svårt att dra bestämda slutsatser om vad forskningsresultat 
kring olika former av negativa överrisker för adopterade kan innebära för den svenska 
vårdorganisationen. De menar dock att det finns ett behov av specialistresurser som ett 
komplement till det befintliga utbudet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Cederblad (2003, s 78) tycker också att det saknas forskning om anknytningsbeteende 
mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar, om identitetsutveckling kopplat till etnicitet, om 
frågor som rör separationskänslighet, om hur adoption av två barn i taget fungerar, om 
svensk adoptionspolicy där frågor om ålder, ensamstående eller homosexuella blir aktuella 
och jämförande studier mellan adoptioner där det �gått bra� för de adopterade respektive 
�dåligt�. 
 
Angränsande forskningsområden 
Lindblad (2004, s 12-13) pekar på att internationella adoptioner har beröringspunkter med 
de nationella. Han menar vidare att i Sverige till skillnad mot till exempel USA och 
Storbritannien övervägs inte längre omedelbart nationell adoption om ett barn far illa. Ett 
barn som försummas, vanvårdas eller misshandlas kan för kortare eller längre tid placeras 
på institution eller i ett familjehem (fosterhem). Däremot kan dessa barn ibland komma att 
adopteras av fosterföräldrarna efter en längre tids placering (a.a.). När det till exempel 
gäller forskning som på olika sätt rör frågor kopplade till etnicitet och identitet är den 
också intressant för området internationella adoptioner (Cederblad, 2003, s 78; Lindblad 
2003, s 13-14). Borgström (1998) har till exempel belyst villkoren för åtta stycken 
spanskamerikanska ungdomars sociokulturella identitetsutveckling i Sverige, utifrån vad 
de själva uppfattat som viktigt i denna process. I Borgströms studie framkommer bland 
annat att dessa ungdomar utvecklat en dubbel identitet, som antingen tycks ge dem 
tillgång till två världar eller känslan av att varken tillhöra den ena eller den andra (a.a. s 
190). 
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som kommer att bilda underlag 
för analysen av uppsatsens resultat. Som nämndes inledningsvis utgår denna uppsats från 
en tvärvetenskaplig och sociologisk ansats, vilket här innebär att de teoretiska begrepp 
som presenteras är hämtade ur böcker om socialt arbete, sociologi, antropologi, etnologi 
och pedagogik.  

 
Strukturfunktionalism 
Enligt Boglind (2003, s 27-31) och Repstad (2004, s 103) kan strukturfunktionalism sägas 
innebära att ett socialt fenomen existerar för att det i något avseende fyller en funktion 
som är nödvändig för samhället som helhet. På så vis finns hos funktionsbegreppet ett 
antagande om en ordnad helhet, en struktur, där dessa funktioner ingår. Samhällslivet 
följer vissa mönster som är möjliga att upptäcka och beskriva, och aktörerna inom denna 
samhällsstruktur handlar inte planlöst. Enligt Boglind (2003, s 25-31) och Brante (2000) 
menade Durkheim4 också att samhällsstrukturen är ett tvingande, objektivt mönster som 
består av en uppsättning sociala fakta. Dessa sociala fakta utgörs till exempel av 
traditioner, institutioner, organisationer, sociala relationer, normer, värden samt kollektiva 
föreställningar, och dessa utövar ett mer eller mindre tydligt "tvång eller tryck" på 
individerna. Institutionerna med sina normativa värdemönster och den sociala strukturen 
med sina nätverk av relationer styr och möjliggör samtidigt vissa typer av handlingar. 
Men till exempel institutioner och andra sociala fakta bör betraktas som självständiga i 
förhållande till de enskilda aktörerna. Även om dessa sociala fakta är resultat av 
mänskliga handlingar kan de aldrig enbart förklaras utifrån individernas avsikter. Sociala 
fakta måste förklaras utifrån andra sociala fakta (Boglind, 2003, s 25-31; Brante, 2000). 
Enligt Sandin & Halldén (2003) påverkas till exempel barndomen inte bara av dynamiken 
mellan barn och föräldrar, utan av såväl sociala, ekonomiska och politiska processer som 
av de tolkningar och betydelser som kan utläsas ur dessa processer.  
 
Organisationer  
Organisationer i olika former kan sägas vara några av de mest dominerande dragen i 
moderna samhällen, och studiet av organisationer ingår som ett specialiserat fält inom 
sociologisk forskning, men har också kommit att få en alltmer framträdande plats inom 
den tvärvetenskapliga forskningen (Scott, 2003, s 9).  Organisationer kan utgöras av 
institutioner, myndigheter, privata organisationer och så kallade brukar- eller 
frivilligorganisationer (Repstad, 2005, s 236-251). När det till exempel gäller myndigheter 
relateras ofta diskussionen om organisationer till begrepp som makt, kontroll, 
administration, byråkrati, regler och tillsyn men också till begreppet kultur (2003, Scott, s 
309). I fråga om frivilliga adoptionsorganisationer kan deras verksamhet i det närmaste 
sägas vara professionellt organiserad och strukturerad, men den baserar huvudsakligen sin 
verksamhet på frivilligt arbete och den har ett ideellt syfte (Andresen och Osteraas, 2002, 
s 294). Enligt Andresen och Osteraas (2002, s 300-301) finns inte mycket forskning om 
samarbete mellan offentliga och frivilliga verksamheter på mikronivån (familje- och 
individplanet), men de menar att offentliga myndigheter börjar se frivilligheten som en 
resurs som kan ta sig an utmaningar som det offentliga inte klarar av att hantera. 
Författarna hänvisar också till Repstad (1998, i Andresen och Osteraas, 2002, s 301) som 
påvisar att myndigheter i vissa fall kommit till insikt om att det är omöjligt för det 

                                                
4 Émile Durkheim (1858-1917), fransk sociolog och en av föregångarna till strukturfunktionalismen (Boglind, 
2003, s 25). 
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offentliga att utveckla ett välfärdsutbud på alla områden där det finns behov. Vissa 
forskare menar dock att ett samarbete kan göra att det sker en likriktning mellan de 
frivilliga organisationerna och det offentliga, som gör att de frivilliga förlorar sin särprägel 
(a.a. s 302). Andresen och Osteraas (2002, s 302) påpekar också att offentliga 
myndigheter kan komma att se de frivilliga organisationerna som redskap för att nå 
offentliga målsättningar på ett rimligt sätt. Finns det något gemensamt särdrag dessa olika 
organisationsformer uppvisar som också kan tas i beaktande i denna studie? Scott (2003, s 
11) summerar detta enligt följande: �social structures created by individuals to support 
the collaborative pursuit of specified goals.� Scott (2003, s 9) refererar också till Parsons5 
(1960:41) som menade att: �the development of organizations is the principal mechanism 
by which, in a highly differentiated society it is possible to �get things done�, to achieve 
goals beyond the reach of the individual.� 
 
Kultur och etnicitet 
Det har till exempel i de antropologiska diskussionerna framhållits att det kan finnas en 
viss fara med att använda kulturbegreppet därför att det blir ett sätt att distansera sig från 
�de andra�, �de� som har kulturer och som därmed kan sägas bli förtingligade genom 
olika undersökningar (Norman, 1997, s 15). Norman menar vidare att talar man om 
kulturer som om dessa vore fristående från en social kontext, blir steget inte långt från att 
uppfatta kultur som något man tillför utifrån eller uppifrån, något människor har eller inte 
har eller något som ger vardagen ett större värde. Istället bör man enligt Norman söka 
sambanden mellan människors kulturella föreställningar och deras sociala verklighet, och 
då ifråga om meningssamband snarare än orsakssamband (a.a.). Människors handlingar 
och föreställningar måste förstås i relation till den sociala organisationen och de materiella 
förhållanden som de ingår i (a.a. s 16). I stället för att se kultur som ett statiskt tillstånd, 
kan man alltså beskriva kultur som en ständig rörelse mellan subjektet och den faktiska 
värld hon lever i (Lindqvist, 1991, s 29). Man kan betrakta kultur som ett slags delat 
meningsperspektiv, kultur är det som du vet att jag vet att du vet (Arnstberg, 1997, s 27). 
Och begreppet etnicitet, som har viss anknytning med kulturbegreppet, menar Arnstberg 
kan få olika funktioner; 1) Det kan uppstå som en produkt när majoritetsbefolkningen 
stämplar vissa grupper som särpräglade. Då blir etnicitet sammankopplat med olika 
objektiva drag. 2) Etniciteten psykologiseras, den uppfattas som en ursprunglig 
tillhörighet med möjlighet till identifikation. En förlust av denna leder till utarmning. 3) 
Eller etniciteten antropologiseras, etniciteten ses som ett tankemönster människor kan 
använda sig av strategiskt, som ibland blir ett hinder och ibland en resurs (a.a. s 31). 
Borgström ger exempel på detta: Att uppfattas som �synlig� för majoritetssamhället 
upplevs av de ungdomar hon intervjuade ibland inte positivt, det kan göra att man 
upplever sig som annorlunda och ställd utanför. I andra fall kan dubbla etniska 
tillhörigheter ge möjlighet att införliva till exempel det svenska eller det chilenska när det 
passar bäst (Borgström, 1998, s 178 & s 182). 
 
Identitet 
Repstad (2005, s 53) rekommenderar ett synsätt på människan i vilket hon inte alltid ses 
som snävt kalkylerande för att främja sina egna intressen utan istället betraktas som 
kreativ och meningsskapande. Inom sociologin ses en människas personlighetsdrag inte 
som konstanta, utan människors beteende och inställning skiftar med omgivningen 
(Repstad, 2005, s 54). Men de flesta sociologer accepterar ändå att det finns en 

                                                
5 Talcott Parsons (1902-1979), nordamerikansk sociolog som inledde sin karriär med att läsa biologi (Boglind, 
2003). 
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personlighetsfaktor som inte helt och hållet låter sig �sociologiseras bort� (a.a.). Castells 
(1997, s 20) definition av identitet avser den process där mening skapas på basis av ett 
eller flera kulturella attribut, som ges företräde framför andra källor till mening. Enligt ett 
sådant synsätt kan det för såväl den enskilde individen som den kollektive aktören finnas 
en mängd olika identiteter. Och denna mångfald kan ge upphov till slitningar och 
motsägelser i både jagrepresentation och individens sociala handlande (a.a.). Att då som 
Durkheim (Boglind, 2003, s 25-31) beskriva samhällsstrukturen som ett objektivt mönster 
kan bli problematiskt, eftersom samhället i sin tur formats av en rad apparater till exempel 
organisationer som å ena sidan kan sägas förlänga statens dynamik men å andra sidan har 
djupa rötter i folket, eller de enskilda individerna (Castells, 1997, s 22). Med avseende på 
etnicitet skisserar Skytte (2000, s 80-81) denna uppdelning i identiteter utifrån begreppen 
personlig etnisk identitet, social etnisk identitet och kollektiv etnisk identitet, och 
mittibland dessa finns personen med sin individuella personlighet. Enligt McLaren (1997, 
s 17) är det dock vanskligt att förhålla sig till identitet som om den bara avspeglas av olika 
kulturella skillnader och kontexter, i vilka den ständigt tycks omvandla sig, istället för att 
se att dessa skillnader är relaterade till en större social helhet som också består av 
ekonomiska, sociala och politiska skillnader.  

 
Om socialt arbete och sociala problem 
I denna uppsats används omväxlande begreppen socialt arbete, socialpedagogiskt arbete, 
socialt förändringsarbete och socialt välfärdsarbete. När Swedner (1996) använder 
begreppet socialt välfärdsarbete syftar han på alla former av samhälleligt 
förändringsarbete, som har sina rötter i ett brett spektrum av samhällsvetenskap. Han 
menar att �socialt arbete� är mera snävt till skillnad mot �socialt välfärdsarbete� som kan 
sägas bilda en gemensam tankeram för socialt arbete, social omsorg och socialpedagogik. 
Enligt Swedner (1996, s 48) kan en rad viktiga mål för socialt förändringsarbete inte 
formuleras enbart på individnivå. Han menar att alla genomgripande samhällsförändringar 
endast kan åstadkommas genom ett samspel mellan åtgärder på makro-, meso- och 
mikronivåerna. Med makro syftar han på samhället som helhet, med meso avser han de 
samhälleliga institutionerna och organisationerna och med mikro åsyftar han familje- och 
individplanet. Enligt Meeuwisse och Swärd (2004, s 33) och Von Greiff (2000, s 35-36) är 
konflikten mellan individ- och strukturperspektiv fortfarande aktuell, beroende på hur 
sociala problem definieras kan de framkalla olika slags åtgärder. Von Greiff (2000, s 35-
36) menar till exempel att eftersom den internationella barnkonventionen bygger på 
uppfattningen att barndomen är förutbestämt av psykologiska och biologiska fakta, 
snarare än att vara avhängig kultur eller samhälle, kommer botemedlen mot sociala 
problem att läggas på ett individplan. Formulerandet av barnens välfärd kan då ses som ett 
sätt genom vilket en grupp i samhället överför sina värderingar på andra grupper (Von 
Greiff, 2000, s 35-36). Vad är då ett socialt problem eller ett samhällsproblem? Enligt 
Meeuwisse och Swärd (2004, s 39) finns ingen självklar, gemensam definition av 
begreppet sociala problem, vad som anses vara �problematiskt� kan skilja sig från kontext 
till kontext. I Sverige ses till exempel inte en ensam mamma som ett �socialt problem� i 
sig, vilket det däremot kan sägas göra i bland annat Chile eller Sydkorea. Swedner (1996, 
s 44) använder följande definition av ett samhällsproblem: �Ett socialt fenomen inom 
ramen för ett samhälleligt tillstånd, som måste förändras i en viss riktning för att 
skillnaden mellan nuläget och ett bättre fungerande tillstånd skall reduceras eller 
elimineras.� 
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6. METOD 
 

I detta kapitel redogörs för avgränsningar som gjorts samt beskrivs de metoder som 
använts i denna c-uppsats, vad gäller den litteratursökning som skett och de kvalitativa 
forskningsintervjuer som genomförts. Här redovisas också urval, bortfall och etiska 
överväganden. Slutligen beskrivs min förförståelse och förs ett resonemang om studiens 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt illustreras hela uppsatsprocessen med en 
figur. 

 
Avgränsningar 
I förevarande uppsats har en del avgränsningar gjorts, dels vad gäller antalet informanter 
och �fall� vilket kommer att redovisas i stycket om urval men också vad gäller 
teoriavsnittet. Det första utkastet till denna c-uppsats tog form genom en 
fördjupningsuppgift. Resultatet av den blev att användandet av en strukturfunktionalistisk 
analysmodell i viss mån skulle kunna vara användbar i studiet av hur internationella 
adoptioner rent strukturellt tar form och minskar. Däremot kunde urskiljas svårigheter att, 
inom ramen för en c-uppsats, täcka in de fyra funktionella förutsättningar som Parsons 
(Boglind, 2003; Brante, 2000) utvecklat i sin så kallade AGIL-modell; Ekonomi, Politik, 
Organisation och Kultur och samtidigt hålla fokus på socialt arbete. Dessutom fanns 
viktiga aspekter på internationella adoptioner som lätt skulle uteslutas genom 
tillämpningen av en sådan modell, vilket förvisso kan sägas spegla lite av den kritik som 
riktats mot Parsons och strukturfunktionalismen. Enligt Repstad (2004, s 102) grundar sig 
denna kritik bland annat i att sociologin generellt sett blivit mer aktörsorienterad, det vill 
säga skeptisk till att förklara samhällsutveckling utan att ta hänsyn till individernas åsikter 
eller avsikter. Under 1970-talet när en politisk radikalisering präglade 
samhällsvetenskapen, anklagades strukturfunktionalismen också för att sopa samhällets 
intressemotsättningar under mattan (Boglind, 2003, s 35-55; Israel, 1973, s 62-70; 
Repstad, 2004, s 102). Boglind (2003, s 35-55) menar dock att funktionsresonemang ej 
behöver ersätta orsaksförklaringar. För att analysen skall bli fullständig behövs båda. 
Därför kvarstår studiens sociologiska ansats, men som framgick i teorikapitlet tar den sin 
utgångspunkt i begreppen strukturfunktionalism, organisationer, kultur och etnicitet samt 
sociala problem och socialt arbete. En tredje aspekt som under studiens gång visat sig vara 
viktig att förhålla sig till är betydelsen av att skapa och uppleva mening. Därför har också 
begreppet identitet inkluderats. I denna studie kommer dock bara aspekter av dessa 
begrepp att beröras.  
 
Litteratursökning 
Vid första litteratursökningstillfället användes sökorden internationella adoptioner på 
databasen LIBRIS, utifrån 36 träffar valdes litteratur som inte var äldre än tio år ut. 
Eftersom information om Haagkonventionen också ingick i denna litteratur gjordes aldrig 
någon specifik sökning på detta, förutom på Google i fråga om originaldokumentet. Vad 
gäller adoptioner avseende Chile prövades sökorden chile* adoption* i olika databaser 
vilket ej gav någon träff med relevans för studien. Istället söktes litteratur om Chile i 
bemärkelsen ekonomi och politik på Latinamerikanska institutets bibliotek, här återfanns 
bland annat Skidmore (2005) vilken täckte in de aspekter av Chile som krävdes för denna 
studie. Dessutom utfördes en intervju med Fernando Camacho Padilla, forskare på 
Latinamerikanska Institutet vid Stockholms Universitet. Han informerades om att hans 
intervju eventuellt ej skulle ingå i uppsatsen, eftersom hans forskningsområde är Chiles 
samtidshistoria och ej adoptioner. Han hade däremot författat ett pm som delvis var 
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användbart för studien, denna kompletterades med Lindqvist (1991).6 Genomgången av 
tidigare forskning syftade till; att ge en generell bild av hur denna forskning ser ut, att 
beskriva lite av metodologisk problematik kring forskning om adoptioner samt att ge 
vägledning i den studie som skulle genomföras. Sökordet adoption* användes i 
Stockholms universitetsbiblioteks (sub:s) databaser som också omfattar tidskrifter. Denna 
sökning skedde med viss metodik, bland annat eftersöktes exempel på stora 
undersökningar om adopterade eftersom fler exempel på mindre redan fanns och exempel 
på undersökningar som påvisat positiva effekter av adoption eftersom många andra gjort 
det motsatta. Vid första litteratursökningen som gjorts på LIBRIS fanns litteratur som 
också berörde forskning. Eftersom den litteraturen också återkom i andra forskares 
referenser bedömdes den vara giltig. Slutligen kompletterades forskningsgenomgången 
med hjälp av Cederblads (2003) forskningsöversikt Adoption � till vilket pris? vilken 
ingår som volym två i betänkandet av utredningen om internationella adoptioner och 
Lindblad (2004).  

 
Urval och bortfall  
Informanterna i studien utgörs av en person som adopterats från Chile och som företräder 
en intresseorganisation för adopterade från Chile, av en person som företräder en 
intresseorganisation för chilenare i Sverige samt av fyra personer som jobbar 
professionellt med adoptioner inom en organisation eller myndighet i Sverige och Chile. 
När det gäller valet av informanter och Chile som fall av minskad adoptionsverksamhet är 
dessa att beteckna som strategiska urval. Målet med ett strategiskt urval är att personerna 
eller materialet ska innehålla adekvata data som både vad avser djup och bredd har en 
potential att ge relevanta svar på problemställningen (Malterud, 1996, s 56). Informanten 
Filip kan däremot ses som ett �snöbollsurval� (Larsson, 2005, s 203), honom kom jag i 
kontakt med via informanten Emil på Paloma. Urvalet av informanterna är också 
inspirerat av det Larsson (2005, s 109) kallar triangulering av datakällor. Att utifrån 
personer med olika rollpositioner undersöka varför adoptionerna mellan Chile och Sverige 
minskade och beskriva internationell adoptionsverksamhet i stort, kan vara ett sätt att öka 
trovärdigheten i datainsamling och analys (a.a.). Vad det gäller antalet informanter, utgick 
jag från frågorna; Hur många intervjupersoner behövs för att frågeställningarna i denna 
studie ska besvaras? Hur mycket tid finns till förfogande för att kunna bearbeta de 
intervjuer som ska genomföras? (Kvale, 1997, s 97-99). Chile kan också ses som ett 
kritiskt fall (för minskade adoptioner) under gynnsamma omständigheter (Esaiasson et al., 
2005, s 179). Det vill säga; kan gynnsam ekonomisk och politisk utveckling kombinerad 
med ratificeringen av Haagkonventionen förklara minskad adoptionsverksamhet? 
Ytterligare en person, som är verksam som advokat vid en regional barnavårdsdomstol i 
Chile, skulle ha intervjuats via e-post. Denna informant valde dock utan förklaring att ej 
besvara frågeformuläret, vilket naturligtvis påverkar resultatet till exempel vad avser den 
eftersträvade trianguleringseffekten. 
 
Kvalitativa forskningsintervjuer 
Varför har jag då valt att använda intervjuer som forskningsmetod för denna uppsats? Som 
framgick ovan föll valet på denna metod utifrån förhoppningen att det faktiskt var möjligt 
att besvara studiens frågeställningar genom ett strategiskt urval av intervjupersoner samt 
genom läsning av tidigare forskning inom området. Samtalsundersökningar kan också ge 
möjligheter till oväntade svar och uppföljningar av dessa, inom ett område som är nytt för 

                                                
6 Den äger fortfarande giltighet, eftersom uppgifterna som hämtats till denna studie rör sig om samtidshistoriska 
fakta. 
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undersökaren (Esaiasson et al., 2005, s 279). En kvalitativ forskningsintervju är inte bara 
inom den vetenskapliga kontexten en ny metod, utan kan också sägas spegla alternativa 
föreställningar om vad som ska vara föremål för samhällsvetenskaplig forskning (Kvale, 
1997, s 17). Föreställningen om kunskap som en slags objektiv spegel av verkligheten, har 
ersatts av en kunskapssyn där fokus ligger på en tolkning av den sociala världens mening 
(a. a, s 45). Viktiga aspekter av en kvalitativ forskningsintervju är därför mångtydighet, 
det deskriptiva och en mellanmänsklig situation (Kvale, 1997, s 35). De personer som 
intervjuats i denna studie framträder som informanter (Esaiasson et al., 2005, s 254), deras 
utsagor utgör förklaringar av varför adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat, och 
beskrivningar av hur olika verksamheter som berör adoptioner är beskaffade.  
 
Intervjuutskrifterna 
Intervjuerna i denna studie tog mellan en halvtimme och fyrtiofem minuter och de var 
halvstrukturerade7. De utgick från i stort sett gemensamma teman.8 Att de ibland skilde 
sig åt hade att göra med urvalet av intervjupersoner, vilket baserade sig på deras olika 
beröringspunkter med adoptioner.9 Alla intervjuer utom den med Geena från Servicio 
Nacional de Menores (SENAME)10 i Chile (frågeformulär per e-post) har spelats in på 
band och därefter skrivits ut i det närmaste ordagrant och fullständigt. Vissa meningar 
som upprepades eller småord som då, va, alltså och sådär har dock utelämnats. Kvalitativa 
intervjudata kan sägas bestå av meningsfulla uttalanden, som själva bygger på tolkningar 
och i sin tur blir föremål för ständiga tolkningsförfaranden, på så vis kan data och 
tolkningar av dessa ej helt skiljas åt (Kvale, 1997, s 63). Den sammanställning och den 
tolkning som sedan gjordes av resultatet utgick ifrån studiens frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. Tolkningarna och presentationen av informanternas utsagor 
präglas också av meningskoncentrering (a.a. s 174). Detta innebär att det varit önskvärt 
med viss redigering av de muntliga intervjuutskrifterna och citaten återges därför i 
skriftspråklig mer koncis form (a.a. s 241). Geenas citat anges med citationstecken, de 
andras med kursiv. Informanterna i studien uppträder med fingerade namn. När det gäller 
de verksamheter informanterna företräder har alla utom MIA, SENAME och 
Adoptionscentrum fingerats.11 Resultatet av intervjuerna är uppdelat i två delar. Materialet 
i den första delen avser att besvara studiens första frågeställning och består av de fem 
muntliga intervjuerna och svaren från frågeformuläret. Den andra delen består endast av 
materialet från de bandade intervjuerna som ger underlag till att besvara den andra 
frågeställningen. I den första delen av studien hade Diana från Adoptionscentrum och 
Geena från SENAME mest att säga om varför adoptionerna mellan Chile och Sverige 
minskade, men de utsagor hos de andra som också äger viss giltighet för denna för denna 
frågeställning presenteras också. När det gäller studiens andra del Beskrivningar av de 
egna verksamheterna kommer endast de �muntliga� informanterna till tals. I intervjuerna 
kunde lite olika teman urskiljas som skulle kunna härledas till informanternas olika 
rollpositioner men också till olika vändningar i intervjusamtalet som kan haft att göra med 
den mellanmänskliga situation som uppstår i en intervjusituation. Ett av dessa var: Om att 
vara svensk i ett mångfaldigt samhälle. Detta har jag valt att ha med i uppsatsen, eftersom 

                                                
7 Ibland behövde vissa frågor inte ställas eftersom informanten uttryckt sig tillräckligt uttömmande ändå. Ibland 
tillkom följdfrågor. 
8 Se bilagor. 
9 Se stycket om Urval och bortfall. 
10 Ungefär �Nationella Barn- och Ungdomsmyndigheten�. 
11 Detta motiveras av att MIA och SENAME är statliga myndigheter. Vad gäller Adoptionscentrum är det mot 
bakgrund av informanternas önskan som denna adoptionsorganisation fått behålla sitt autentiska namn. 
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min tolkning är att stycket anknyter till själva orsaken att Paloma bildades.12 Eftersom 
Geena från SENAME i Chile fick fylla i ett frågeformulär per e-post blev det aldrig fråga 
om ett fördjupande samtal, med möjlighet till direkt uppföljande frågor där kanske nya 
aspekter av ämnet framträtt, såsom fallet var i de andra intervjuerna. Det är också möjligt 
att vissa språkliga nyanser gått förlorade i översättningen av frågeformuläret från spanska 
till svenska. 

 
Etik 
Denna c-uppsats tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer såsom dem 
framställs i appendix i Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad 
(Esaiasson et al., 2005). Detta innebär: 1) att informanterna i undersökningen informerats 
om undersökningens syfte och sin roll i undersökningen. 2) att informanterna informerats 
om att deras deltagande är frivilligt. 3) att informanterna blivit lovade anonymitet i de fall 
detta varit erforderligt. 4) att informanterna blivit lovade att få ta del av sina 
intervjuutsagor innan färdigställande av uppsatsens slutversion. 5) att informanterna 
kunnat komma i kontakt med mig under undersökningens gång för eventuella 
förtydliganden och frågor. 6) att informanterna har fått information om att de kan få ta del 
av undersökningens slutresultat. I rapporten Viljen I veta och viljen I förstå (2001) 
diskuteras om det finns skäl att ta specifik hänsyn när man i ett nordiskt land forskar inom 
området internationella adoptioner. Förutom att utgå från de regler som generellt gäller för 
all forskning framförs följande etiska tillägg vilka också tagits i beaktande i denna 
uppsats: 1) De närmast berörda av forskning är de adopterade, adoptivföräldrarna och de 
adopterades ursprungsländer. 2) Adoptivfamiljen och i synnerhet då de adopterade är en 
lätt urskiljbar grupp i samhället och det kan därför vara berättigat att ta speciella hänsyn 
för att bevara deras anonymitet i forskningssammanhang (a.a.).  
 
Förförståelse 
För att om möjligt ge läsaren bättre möjlighet att följa mina resonemang och eventuellt 
göra andra tolkningar av studien har resultatet framställts i så �renodlad� form som 
möjligt. Innan resonemanget kring resultatets tillförlitlighet och giltighet, är det också 
viktigt att redogöra för min förförståelse inför denna undersökning (Malterud, 1996, s 28).  
Jag var innan studiens genomförande ej yrkesmässigt bekant med adoptionsområdet, 
förutom att jag stött på adopterade barn och deras föräldrar i olika verksamheter där jag 
arbetat. Jag har också nära anhöriga som är nationellt adopterade vilket gett mig viss 
emotionell och psykologisk insikt i adoptioner i stort, vilket också varit till hjälp i 
uppsatsprocessen. Jag har dessutom viss kännedom om Chile och chilenare i exil samt 
kunskaper i spanska som har varit mig behjälpliga. Däremot var jag ej bekant med någon 
av informanterna i studien. 

 
Reliabilitet och validitet 
Eftersom den kvalitativa forskaren på samma gång kan sägas vara mätinstrument och en 
uttolkare av mening, kommer frågor om reliabilitet och validitet i fokus (Kvale, 1997, s 
115-116). Reliabiliteten, eller tillförlitligheten hos mätinstrumentet, hänför sig i denna 
studie till det Kvale (1997:213 i Larsson., 2005, s 117) kallar resultatets konsistens och 
inre logik. När det gäller reliabiliteten i intervjuerna, kan det ses som en fördel att jag själv 
genomförde och transkriberade dessa, därför att fokus hölls på de teman som var aktuella 
för studien. Dessutom visste jag hur det inbandade materialet skulle hanteras utifrån de 

                                                
12 Andra teman som Att tjäna pengar på adoption, Barnets bästa och Det internationellt adopterade barnet har 
valts bort eftersom de inte anknyter till studiens frågeställningar. 
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frågeställningar och de teoretiska begrepp som var aktuella. Vad gäller det skriftliga 
frågeformuläret som skickades till Chile gick jag å ena sidan miste om det Kvale (1997, s 
35) kallar en mellanmänsklig situation, å andra sidan utgör med tanke på 
trianguleringseffekten informantens skriftliga svar ett viktigt komplement till de övrigas 
utsagor. Och validiteten, eller undersökningens giltighet, avgörs i viss mån av läsaren; kan 
denna skapa sig en tydlig bild av det fenomen som presenteras via de beskrivningar och 
den analys som gjorts i denna studie (Larsson, 1997, s 117)? Validiteten blir då beroende 
av min förmåga att presentera, pröva och teoretiskt tolka mina upptäckter (a.a.) Samtliga 
informanter har fått ta del av utskrifterna av sina utsagor och komma med synpunkter på 
dessa. På så sätt har möjligtvis både giltigheten och tillförlitligheten i studien stärkts 
eftersom förutsättningarna att förstå innehållet av resultatet ökat (a.a. s 104). 
 
Generaliserbarhet 
Denna studie är delvis explorativ, vilket innebär att nya dimensioner har upptäckts under 
studiens gång som givit upphov till nya frågor (Kvale, 1997, s 96-97). Möjligtvis har detta 
skett på bekostnad av standardiseringen (a.a. s 97), men enligt Esaiasson et al. (2005, s 
254) finns det inget egenvärde i att ställa samma frågor till samtliga informanter i en sådan 
här typ av undersökning. Hade vi däremot varit fler som intervjuat är det högst troligt att 
eventuell/a samstämmighet eller meningsskiljaktigheter kring de aspekter som framträdde, 
utgjort viktiga komponenter i såväl analysen som slutdiskussionen av resultatet. Men för 
att diskutera generaliserbarhet ur en kvalitativ synvinkel kan man titta närmare på frågan 
om vad vetenskap egentligen kan sägas vara. Kvale (1997, s 61) ger följande definition av 
vetenskap: �den metodiska produktionen av ny och systematisk kunskap�.  Beroende på 
hur de fem begrepp som ingår i definitionen - metodisk, produktion, ny, systematisk och 
kunskap - i sin tur bestäms kan kvalitativ forskning karakteriseras som antingen 
vetenskaplig eller ovetenskaplig (a.a.). Utifrån ett sådant resonemang kan resultatet av 
denna studie kanske inte sägas ge möjlighet till mer generella slutsatser om internationell 
adoptionsverksamhet. Däremot är förhoppningen att denna studie istället bidrar med några 
aspekter av internationell adoption, utifrån vilka det är möjligt att formulera nya 
forskningsfrågor som kan vara av relevans för socialt arbete och/eller för internationell 
adoptionsverksamhet i någon mån. 
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Figur 6:1 Den kvalitativa och explorativa forskningsmetoden -en process i ett 
kontinuerligt kretslopp.   
Figuren beskriver hur de olika momenten i uppsatsskrivandet pågår parallellt i en ständig 
cirkelgång. 
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7. REDOVISNING AV INTERVJUERNA 
 

I detta kapitel presenteras först intervjupersonerna och deras respektive verksamheter. 
Sedan redovisas resultatet i två delar utifrån studiens två första frågeställningar.  
 
Presentation av intervjupersoner och den verksamhet de företräder 
 
Bente och MIA 
MIA omorganiserades första januari 2005. Den personal som fördes över från den gamla 
myndigheten NIA fick lite förändrade arbetsuppgifter, eftersom också ny lagstiftning 
tillkommit. Intervjupersonen Bente arbetar som kunskapsöverförare i den nya 
myndigheten. I den gamla myndigheten var hon under tjugo års tid ansvarig för 
utlandsfrågor och internationella kontakter. 

 
Chris och Adoptionscentrum 
Adoptionscentrum är en av de svenska adoptionsorganisationer som har auktorisation för 
att förmedla barn från utlandet. De har bedrivit verksamhet sedan år 1969. 
Intervjupersonen Chris har arbetat för organisationen sedan 1970-talet. Förutom att vara 
speciellt kunnig på Haagkonventionen följer hon bland annat forskning för 
organisationens räkning.  
 
Diana på Adoptionscentrum 
Diana har arbetat på Adoptionscentrum ett tjugotal år. Hon har bland annat varit 
involverad i adoptionsverksamheten mellan Chile och Sverige. Första barnet från Chile 
förmedlades via organisationen år 1971 och det sista år 1992. Diana har också arbetat med 
andra latinamerikanska länder. 

 
Emil och Paloma 
Paloma, som startades år 2003, är en förening främst för adopterade personer från Chile, 
men också för familj, vänner och andra som är intresserade av deras verksamhet. Syftet 
med Palomas verksamhet är att skapa möjligheter för medlemmarna att tillägna sig mer 
kunskaper om Chile och Latinamerika. Emil som varit med sen starten har bland annat 
varit aktiv i en återresa till Chile som genomfördes med hjälp av Det Chilenska Förbundet. 
 
Filip och Det Chilenska Förbundet  
Det Chilenska Förbundet är en rikstäckande organisation med tusentalet medlemmar. 
Förbundet startade år 1983 som en oberoende organisation, under en tid då många 
exilchilenare i Sverige var involverade i olika slags organisationer som på ett eller annat 
sätt ägnade sig åt Chiles politik. Filip som kom till Sverige i början av 70-talet menar att 
Det Chilenska Förbundets verksamhet har fokus på chilenarnas situation i Sverige. 
 
Geena på SENAME 
SENAME har bland annat ett övergripande ansvar för både den nationella och den 
internationella adoptionsverksamheten i Chile. Geena är ansvarig för avdelningen för 
internationella adoptioner. Hennes arbete består bland annat i att göra utredningar av 
blivande adoptivföräldrar från utlandet och av de barn som eventuellt ska adopteras 
internationellt.  
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DEL 1: ADOPTIONER MELLAN CHILE OCH SVERIGE 
 

Om den svenska adoptionsverksamheten i Chile 
 
Bente på MIA påpekar att Chile under 1970-talet liksom Vietnam tillhörde några av de 
länder som Sverige hade en särskild relation till och kände för. 

 
Och det föll sig då möjligt och lämpligt för svenska familjer att kunna adoptera 
därifrån.  

 
Diana på Adoptionscentrum berättar att adoptionerna i Chile förmedlades från hela landet 
via barnavårdsdomstolarna i respektive region. Enligt Diana var de socialarbetare som var 
knutna till domstolarna olika aktiva och accepterade i olika grad adoptioner. 

 
Så när det kom ensamstående mammor eller andra mammor som inte kunde 
behålla sina barn, så visste socialarbetaren på domstolen om att vår 
kontaktperson i Santiago hade ett fosterhem, där barnen kunde få vara under 
utredningstiden.  

 
Diana berättar också att vissa av barnen efter utredningen kanske kom tillbaka till sin 
familj i Chile istället för att adopteras, och att det var en bra social verksamhet och med 
bra utredningar av mammorna. När det gäller vilka barn som adopterades från Chile är det 
enligt Diana svårt att ge en generell bild.  

 
Det är alltid blandat. Men naturligtvis så var det oftast ensamstående mammor 
och unga mammor, och sen var det mammor som kanske hade flera barn och 
som plötsligt när hon till exempel blir övergiven av sin man, inte klarar av lilla 
barnaskaran.  

 
Diana vet inte om det rörde sig om omhändertagna barn, i så fall var det i väldigt liten 
grad. Däremot var det enligt henne definitivt från vissa regioner som det kom många flera 
barn, vilket berodde på hur befolkningen såg ut och på hur barnavårdsdomstolarna 
fungerade. Representanten för Adoptionscentrum presenterade sina program för de olika 
regionala barnavårdsdomstolarna, och adoptionerna hängde därför mycket på samarbetet 
med de chilenska socialarbetarna. Hon och Geena beskriver att SENAME fanns med 
redan på den tiden men att de inte var involverade i internationella adoptioner. Geena 
menar att adoptionerna mellan Sverige och Chile var väldigt frekventa under en tid när 
Chile inte hade reglerat de internationella adoptionerna. Enligt Geena �existerade inte� 
internationella adoptioner innan år 1999, då den nuvarande adoptionslagen trädde ikraft,  
 

�Det beviljades endast utresetillstånd för barnen för att de skulle lämna landet 
tillsammans med paren bosatta i utlandet med syfte att adoptera barnen, 
dessutom hade SENAME inte befogenhet att motsätta sig ett beslut från 
domstolarna som framhärdade med att överlåta barnen till de utländska paren 
utan att ha tekniska urvalskriterier.� 

 
Diana berättar att det medförde vissa svårigheter att verka i en diktatur. Hon menar att de 
till exempel fick vara medvetna om etiken och dess betydelse, var barnen kom ifrån och 
hur de var utredda. 
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Alla viktiga instanser visste om hur vi arbetade och vad vi gjorde, så det var 
ingenting som vi fixade med vid sidan om utan vi var mycket öppna. 

 
Diana menar att de arbetade utifrån en egen etik, som ofta var strängare än landets. De var 
också väl medvetna om att människor i Chile försvann under diktaturen, och kände till vad 
som hade hänt i Argentina, där barn till försvunna adopterades bort. Att socialarbetarna 
som var involverade i adoptionerna har varit medgörliga och har velat hjälpa till när de 
adopterade har blivit vuxna och vill söka sina rötter, ser Diana som en bekräftelse på att 
adoptionerna sköttes på ett schysst sätt.  
 

Så det måste jag säga, trots diktatur och alltihopa så är jag stolt över att vi 
klarade det här så bra som vi gjorde. Vi hade en väldigt duktig representant som 
var illa utsatt många gånger, så det är klart att vi märkte att det var en diktatur. 
Det var bland annat därför föräldrarna inte fick resa och hämta sina barn. Alla 
barn kom med eskort, vilket var en tragedi för mig.  

 
Människor från utlandet kunde resa in i Chile under diktaturen, men Diana menar att man 
fick vara försiktig, och att svenskar har en tendens att inte begripa vad det innebär att vara 
försiktig. Det kunde också under denna tid vara förenat med en viss fara för adopterade att 
resa till Chile för att de fortfarande hade sitt chilenska medborgarskap, och därför 
eventuellt skulle komma att bli inkallade till militärtjänst. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Chile kan ses som ett av de länder som Sverige under 1970-talet hade en särskild relation 
till, vilket kan förklara varför internationell adoptionsverksamhet tog form där.  
 
Adoptionscentrum drev ett fosterhem i Santiago, där utredningar gjordes av barn som 
eventuellt skulle komma att adopteras till Sverige. Barnen kom till fosterhemmet via 
barnavårdsdomstolar i landets olika regioner. De chilenska socialarbetarna som var knutna 
till domstolarna accepterade i olika grad adoption som en barnavårdande åtgärd. 
 
Barnen som adopterades från Chile till Sverige kom ofta från fattigare regioner och många 
gånger var mammorna unga eller ensamstående.  
 
Att bedriva adoptionsverksamhet i en diktatur kan vara förenat med vissa svårigheter, 
vilka till exempel kan ta sig uttryck i juridiska komplikationer. I Chile existerade inga 
adoptioner innan år 1999, i den meningen att de varit tekniskt avklarade i landet. Och att 
resa in i Chile krävde försiktighet, barnen som skulle adopteras fick därför hämtas av 
eskort och ej av sina blivande adoptivföräldrar 
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Om varför adoptionerna mellan Chile och Sverige minskade 
 
Mellan 1988 till 1995 var Diana involverad i ett projekt som genomfördes i Chile, 
Ecuador, Uruguay, Bolivia, Honduras och Jamaica. Syftet med detta vara att främja 
inhemska adoptioner och att som hon säger att få socialfolk att acceptera företeelsen. 
Diana berättar att målgruppen var anställda vid barn- och familjedomstolar, 
barnhemspersonal, socialarbetare och personal vid myndigheter, och indirekt allmänheten 
och potentiella adoptivföräldrar. Totalt nåddes 1 300 personer. Projektet blev enligt Diana 
lyckat. 

 
Jag skulle vilja påstå att, ja det låter förmätet men att göra legala adoptioner på 
ett schysst sätt har många länder i Latinamerika lärt sig av oss.  

 
Den svenska adoptionsverksamheten i Chile var enligt Diana aldrig stabil och tack vare 
projektet sjönk antalet internationella adoptioner till bland annat Sverige ytterligare, i takt 
med att de nationella adoptionerna ökade.  Enligt Diana vågade också de chilenska 
myndigheterna ta mer ansvar när Pinochet föll år 1989.  

 
Vi har aldrig bedrivit någon uppsökande verksamhet, utan det har alltid skett 
genom de här domstolarna och deras socialarbetare som vi hade kontakt med. 
Däremot fanns det andra som mer och mer såg det här som en lukrativ 
marknad, och det var advokater framförallt.  

 
Diana berättar att färre och färre barn kom till barnavårdsdomstolarna. Istället kom många 
barn att adopteras till USA och Frankrike via dessa advokater och mammorna erbjöds 
pengar för sina barn. Enligt Diana behövde de säkert pengarna som ett sätt att bli hjälpt på 
vägen, men det fanns ingen socialarbetare med som kunde bedöma om ett barn verkligen 
behövde lämnas och i ett sådant fall hjälpa mammorna att hantera pengarna. Enligt henne 
var SENAME medvetna om detta men hade ingen möjlighet att stoppa det. År 1992 
förmedlades det sista barnet från Chile via Adoptionscentrum. Diana menar att 
minskningarna av adoptionerna till Sverige varken har med Haagkonventionen eller med 
de politiska och ekonomiska förändringarna att göra. Adoptionsverksamheten blev enligt 
henne inte mer reglerad direkt efter det att diktaturen föll. Geena kan se att 
Haagkonventionen varit av fundamental betydelse när det gäller att reglera internationella 
adoptioner. 
 

�Och för att bromsa de oegentliga adoptioner som vi vet förekom, men inte 
kunde och inte hade lagligt stöd att stoppa, dessutom har Haagkonventionen 
formaliserat ansökningsprocesserna från olika länder.� 

 
Enligt Chris kan Haagkonventionen påverka antalet adoptioner i ett visst land men hon är 
inte säker på att det är då alltid är de �dåliga� adoptionerna som försvinner, utan det kan 
vara byråkratin i stor utsträckning som hejdar adoptionerna. Vissa länder har stoppat med 
adoptioner för att långsamt införa konventionen, och så får barnen vänta på barnhem. 
 

Själva adoptionen är definitivt ett trauma för barnet, i alla lägen, att byta språk 
och familj är ett trauma, men en lång tid på barnhem är också ett trauma som 
kan skapa direkt posttraumatisk stress.  
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Hittills är organisationer och länder som samarbetar kring Haagkonventionen enligt Chris 
ganska resignerade när det gäller tidsaspekten. Och enligt Diana är det inte bara 
Haagkonventionen utan att man försöker reglera i sin egen lagstiftning också som gör att 
det blir knöligare och svårare att förklara barnen fria för adoption för utlandet. Även de 
politiska och ekonomiska förändringarna har varit viktiga för att kunna främja nationell 
adoption menar Geena, genom att chilenska par nu har socioekonomiska resurser för att 
kunna vara lämpliga familjealternativ.  
 

�Och de har också lett till att det nu existerar en statlig organisation som reglerar 
allt som har att göra med adoptioner och har hjälpt oss att erhålla professionella 
resurser för att professionalisera adoptionsprocessen.� 

 
En annan aspekt på att adoptionerna från till exempel Chile har minskat menar Bente är 
det faktum att det tillkommit andra länder för Sverige att adoptera ifrån under årens lopp. 
Länderna hon syftar på är Kina, Vietnam och flera länder i Östblocket. 

 
Om en procedur är tillräckligt svår och krånglig, att den blir dyrbar för familjen 
eftersom man måste vistas i landet under längre perioder, då blir det väldigt få 
adoptioner.  

 
Enligt Bente förekommer det nästan inga adoptioner från Peru eller Ecuador heller idag. 
Om en familj vill adoptera från regionen i fråga kanske de istället väljer ett land där 
proceduren är smidigare och går snabbare menar Bente.  

 
Men å andra sidan är det ju så också att Latinamerika egentligen skulle behöva 
sina barn, för där finns ju länder som är underbefolkade. 

 
Diana skulle gärna arbeta med Chile igen genom SENAME som numera är den korrekta 
vägen för internationell adoptionsverksamhet i Chile. 

 
Men problemet är att det är inte är någon idé för oss för att de barn som är 
aktuella för adoption från Chile nuförtiden, det ser vi i statistiken, är inga 
bebisar. Och våra familjer vill ha små barn helst under ett år. Och de får 
numera föräldrar inom Chile.  

 
Geena säger också att de endast har barn som är över fem år tillgängliga för internationella 
adoptioner, och menar att denna verklighet inte är attraktiv för de par som är bosatta i 
Sverige.  
 

�I nuläget har vi endast sökande par i vilka en av dem eller båda två är chilenska 
medborgare, och som vill ansöka i Chile på grund av sitt ursprung.� 

 
Men enligt Geena har adoptionerna mellan Chile och Sverige också sjunkit till följd av att 
det i Sverige ej finns en auktoriserad organisation som främjar och lyfter fram den 
chilenska verkligheten och sporrar svenska par att ansöka om adoptioner från Chile.  
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Sammanfattning 
 
De internationella adoptionerna i Chile har sjunkit i takt med att de nationella ökat. Att de 
chilenska myndigheterna började ta ansvar för såväl internationella som nationella 
adoptioner möjliggjordes av att diktaturen föll. Att adoptionerna till just Sverige minskat 
beror också på att svenska adoptivföräldrar helst vill ha barn under ett år och att barnen 
som adopteras från Chile sällan är under fem år. 
 
Enligt Diana ledde Haagkonventionen inte direkt till att de internationella adoptionerna 
blev mer reglerade. De minskade adoptionerna har enligt henne inte med Chiles politiska 
och ekonomiska utveckling att göra. Enligt Geena har Haagkonventionen formaliserat 
adoptionsprocesserna från olika länder och hon menar att den statliga organisationen av 
adoptionsverksamheten bidragit till såväl förbättrade resurser som högre grad av 
professionalisering. Hon anser också att den politiska och ekonomiska utvecklingen haft 
betydelse för adoptionsverksamheten, eftersom chilenska familjer har bättre 
socioekonomiska möjligheter att kunna vara lämpliga familjealternativ när ett barn ska 
placeras. 
 
Haagkonventionen kan också leda till att internationella adoptioner �stoppas upp� av den 
byråkrati som uppstår när konventionen ska inordnas i ländernas lagstiftning eller när 
länderna stöper om sin egen adoptionslagstiftning. Detta kan få till följd att många barn 
får vänta på barnhem. Blivande adoptivföräldrar i till exempel Sverige kan då välja att 
adoptera från länder som inte har lika komplicerade och kostsamma adoptionsprocedurer. 
Att Chile inte längre är ett land man adopterar ifrån i Sverige kan också vara avhängigt det 
faktum att det tillkommit nya adoptionsländer, och många länder i Latinamerika �behöver 
sina barn� på grund av underbefolkning. 
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DEL 2: BESKRIVNINGAR AV VERKSAMHETERNA 
 
Om positiva aspekter av de egna verksamheterna 
 
När det gäller positiva aspekter av verksamheten kommer Bente in på själva orsaken till 
att MIA omorganiserades, nämligen att lagstiftningen i och med denna ska skärpas. Den 
nya lagstiftningen rör myndighetens möjlighet att kontrollera adoptionsorganisationer så 
att de inte verkar i länder som bedöms vara tveksamma. Bente tror att den nya 
lagstiftningen och den nya organisationen kan göra att kontrollen blir mer effektiv. 

 
(---) och till fromma för de blivande adoptivfamiljerna, och ytterst barnen. För 
att vad vi vill är ju att adoptionsprocessen ska vara så rättssäker som möjligt. Vi 
vill ju inte att det ska komma barn till Sverige där det inte står helt klart att 
adoption och internationell adoption är till det barnets bästa.  

 
Det som Chris på Adoptionscentrum upplever som mest stimulerande i sin nuvarande 
yrkesroll är personalutbildning och att delta i arbetet med Haagkonventionen och också få 
ta del av vad olika ursprungsländer tycker. Chris vill också framhålla att hon tror på 
adoption. Hon menar att ett barn behöver få en permanent familj när den första familjen 
inte finns eller inte kan ta hand om det. Diana tycker att det mest stimulerande i arbetet 
har varit att se hur barn som varit på barnhem och inte haft det bra i den miljön fått 
komma till en ny familj i till exempel Sverige, USA eller Holland. 

 
Och se att det fungerar och att de blir älskade för den de är. Det ger mig 
tillfredsställelse. 

 
För Emil på Paloma är ett av syftena med föreningen just att plocka fram det positiva. Och 
att handla utifrån detta. 

 
Är man adopterad så känns det som då har du en stämpel, jaha du är en 
adopterad, och det känns som om att det är inte vad jag vill identifiera mig med. 
Och det är väl det som har fyllt den här organisationen, vi vill inte sitta och 
pladdra om att vi är adopterade och är det positivt eller negativt, utan det ska ju 
leda någon vart också. Vi har ju fått vända på det och plocka fram det positiva. 
Vad kan man göra med det här? 

 
Emil menar att idén med Paloma var i första hand att utgöra en länk mellan Latinamerika 
och Sverige samt att lära känna sitt ursprungsland och det faktum att man var adopterad 
skulle komma i andra hand. Emil tror att de på det viset kunde locka fler att bli 
medlemmar i Paloma. Paloma bildades med hjälp av Det Chilenska Förbundet. Kontakten 
knöts när en kvinna som nu är medlem i Paloma kom in i förbundets lokal, eftersom hon 
sett den chilenska flaggan i fönstret på deras lokal och blivit nyfiken på deras verksamhet. 
För Filip står samarbetet med Paloma för mycket av det positiva i deras verksamhet.  

 
De är väldigt duktiga, och jag förväntar mig mycket av dem i framtiden, 
eftersom de har välanpassade ungdomar som kan hjälpa andra chilenska 
ungdomar här. Som kan hjälpa oss mycket när det gäller att få bra kontakter 
med intresseorganisationer eftersom de är svenskar. 
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Sammanfattning 
 
På MIA finns förhoppningar på den nya lagstiftningen, att man med hjälp av den än mer 
effektivt ska kunna undvika adoptionsförfaranden av mer tveksam karaktär, vilket ska 
gynna såväl det barn som står i begrepp att adopteras som blivande adoptivföräldrar. 
 
På Adoptionscentrum tycker Chris att arbetet med Haagkonventionen, personalutbildning 
och kontakten med ursprungsländer är positiva inslag i verksamheten. Diana tycker det 
finns en glädje förenad med att se barn hamna i familjer där de trivs och får det bra. 
 
Det syfte med Paloma som Emil beskriver är att bedriva en föreningsverksamhet utifrån 
en positiv utgångspunkt och inte enbart haka upp sig på det faktum att man är adopterad.  
 
Filip har positiva förväntningar på Paloma, han tror att medlemmarna där kan hjälpa 
förbundet för att de är svenskar och att de samtidigt kan komma att vara viktiga förebilder 
för andra ungdomar med chilenskt påbrå.  
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Om problematiska aspekter av de egna verksamheterna 
 
När det gäller frågan om svårigheter som är förknippade med MIA:s verksamhet vet inte 
Bente om hon är rätt person att svara. Hon hänvisar till den nya generaldirektören. 

 
Organisationen är för färsk, den har inte satt sig riktigt ännu. Vi håller på och 
arbetar med att komma ner i detalj på vissa frågor som vi bara inte hunnit med 
därför att vi kom in i en ny auktorisationsperiod väldigt snabbt. Inför det fick 
mycket annat vika och sen så har det varit enskilda oförutsedda händelser som 
alltid inträffar på det här området som försinkar löpande arbete. Så vi får se. 
Socialstyrelsen är en stor myndighet och det tar tid för dem att ta fram uppgifter 
och det finns problem, det skorrar, men det är inte vårt ansvar längre. Även om 
det händer att handläggarna från socialnämnderna vänder sig hit. 

 
Chris på Adoptionscentrum tycker att personalens brist på tid är en svårighet. Hon menar 
att ambitionerna är alltid högre än tillgången på tid och pengar. 

 
Det är alltid ont om pengar i en organisation som är betald av föräldrars 
avgifter, då går alltid pågående adoptionsärenden där det finns barn 
inblandade först. Och de här långsiktiga frågorna är jätteviktiga för 
adoptionerna på lång sikt, men det är svårt att få plats med dem i dagsarbetet. 

 
De långsiktiga frågor Chris tänker på är forskning, personalutbildning, Haagkonventionen, 
samarbete med andra adoptionsorganisationer och att driva etiska frågor.  Enligt Chris kan 
en svårighet i arbetet ibland vara att inte ha inflytande över vilka som medges adoptera ett 
barn. Chris menar att det är svårt för en nyutexaminerad socialarbetare att företräda ett 
okänt barn i en medgivandeutredning, och att stat och kommun tar på sig ett stort ansvar 
här. Hon tror att det är bra att det förs en diskussion om vad som är barnets bästa, därför 
att en sådan diskussion kan ge till exempel socialarbetare fingertoppskänslan. 

 
Jag menar barnets bästa på Jamaica är inte självklart detsamma som barnets 
bästa i Sverige och adoption är alltid en individuell åtgärd. Vad är det som är 
bra för det här barnet? Och hur ser det här barnets situation ut? Svenska 
socialarbetare brukar efterlysa klara normer för vilka adoptivföräldrar som ska 
få adoptera, en åldersgräns till exempel, och det är inte till barnets bästa att ha 
så klara, entydiga begrepp. Utan det måste bedömas. Det är därför man ska ha 
kvalificerade människor som gör det. 

 
Enligt henne är det lätt att socialarbetarna ser den svenska sidan, att det är synd om 
föräldrarna. 

 
Och det upptäcker man såhär lite chockartat när det sker ett fall som den här 
lilla tjeckiska pojken i Mullsjö som dog, men vi tänker ju på det varje dag. Och 
vi får in föräldrar här som vi säger att, ååh om vi bara hade rätt att göra 
någonting, och skicka dem till vidare utredning eller stoppa dem. 

 
Här syftar Chris på föräldrar som de tycker verkar direkt olämpliga, till exempel föräldrar 
med rasfördomar 
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(---) som försöker manipulera sig till ett så vitt barn som möjligt i något land i 
Östeuropa, och som säger nej till ett zigenskt barn. Jag personligen skulle vilja 
stoppa dem då, men det har jag inte rätt till. Jag har försökt. 

 
Det andra hon vill lyfta fram är att Adoptionscentrum från början är en 
föräldraorganisation. Nu har de också adopterade som medlemmar, men organisationen är 
skapad som en föräldraorganisation som sen har fått tillstånd att förmedla.  

 
Och det här tycker en del människor är en motsättning. Då tycker de kanske att 
det borde finnas en ren föräldraorganisation, som kunde vara en enda för hela 
Sverige och sen kunde det finnas förmedlingsorganisationer som bara 
förmedlade och var proffsiga.  

 
Men Chris menar att det har varit bra och nödvändigt för dem på organisationen att hela 
tiden lösa den här motsättningen mellan föräldrars rätt och barns rätt. Enligt Chris är det 
också viktigt att ta upp frågan om den biologiska mammans rättigheter med alla 
adoptivföräldrar.  

 
För det är inte lätt för alla adoptivföräldrar att tänka på den biologiska 
mamman. Det kan stocka sig ordentligt i halsen, även om man är väldigt 
genomtänkt när det gäller adoption, så kan det vara en jobbig fråga med 
skuldkänslor eller rädsla eller odefinierat�  

 
Emil på Paloma redogör inte för några särskilda svårigheter med deras verksamhet, frågan 
ställdes heller aldrig uttalat. Däremot berättar han att Paloma uppstod ur ett behov. 

 
Man kan väl säga att som yngre, det här med identitet och det, egentligen har 
jag alltid haft ett intresse för var jag kommer ifrån, men jag har väl inte fått det 
tillfredsställt, eller det har ju gått upp och ned, men det har varit genom att ha 
haft chilenska kompisar och sådär. Men om man ska se det så att man som 
adopterad kanske är intresserad av sina rötter och vill veta vart man ska vända 
sig för att få historia och sådär, nej, då tycker jag väl inte det har funnits något 
bra ställe för det.  
 

Emil hoppas att Paloma i framtiden kan �haffa upp� barn och ungdomar som är i tonåren. 
Filip på Det Chilenska Förbundet beskriver svårigheter som är förknippade med att vara 
en liten organisation bland andra större organisationer, trots att de är erkända av 
regeringen och får statligt bidrag, ställs de i viss mån utanför. Först hade de många 
medlemmar men en dålig administration. Sedan minskade antalet medlemmar men 
administrationen blev bättre.  

 
När det gäller frivilliga organisationer måste vi konkurrera med jättar. Det vill 
säga Rädda Barnen och Röda Korset till exempel. Om myndigheterna har 
beslutat att det blir pengar för att motverka rasism, tar vi bara en liten del av 
pengarna eftersom vi inte har de rätta kontakterna. De tror inte att vi kan göra 
någonting bra. Så det gällde att bevisa att vi kunde vara bra, som vilken svensk 
organisation som helst. 
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Sammanfattning 
 

På MIA håller verksamheten på att ta ny form efter en omorganisation. Socialstyrelsen 
som övertagit delar av MIA:s ansvar är en större myndighet vilket gör att hantering av 
ärenden kan komma att ta längre tid, och handläggarna från Socialnämnderna vänder sig 
fortfarande till MIA med frågor som rör internationella adoptioner fastän denna kontakt 
inte längre ingår i uppdraget. 
 
Adoptionscentrums verksamhet betalas av föräldrars avgifter och det gäller att vara 
effektiv i arbetet med de olika länder som förmedlar barn till adoption. Då kan mer 
långsiktigt arbete som till exempel forskning få stå tillbaka för de mer akuta uppdragen. 
Det är också frustrerande för dem som arbetar där att se alla barn i världen som behöver 
ny familj och inte kunna erbjuda det om till exempel åldern på barnet inte motsvarar 
blivande adoptivföräldrars önskemål. Det kan också vara förknippat med en viss oro att 
uppleva att adoptivföräldrar som fått medgivande från Socialnämnden att adoptera ej 
tycks lämpade uppgiften av olika skäl. Att Adoptionscentrum både är en �professionellt� 
förmedlande adoptionsorganisation och en föräldraförening kan också ibland vara 
problematiskt. 
 
Emil på Paloma berör svårigheter som har att göra med att vara adopterad. Som yngre 
hade han till exempel ingenstans att vända sig med frågor om sitt ursprung. Han hoppas 
att Paloma kan bli ett alternativ för unga adopterade som ställs inför liknande situation 
som honom. 
 
Filip beskriver ett slags utanförskap de som �invandrarförening� upplevt gentemot andra 
större mer etablerade svenska frivilliga organisationer. 
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Om att vara svensk i ett mångfaldigt samhälle 
 
På frågan om hur Emil skulle beskriva sig själv (som anknöt till varför Paloma bildades), 
svarar han att det aldrig går att komma ifrån det faktum att man är adopterad, att det får 
man ofta klargöra ganska omgående. Han säger att han har varit mindre stolt över det, som 
yngre ville han tillhöra en viss grupp. 

 
Men att jag har ju aldrig förnekat det, det har jag ju inte gjort. Så är det. Och 
jag säger att jag är svensk, jag är svensk i ett mångfaldigt samhälle. Jag kan ju 
inte säga att jag känner mig som en svensk som de uppe i Jukkasjärvi utan det 
är här jag passar in liksom. Jag kan de svenska koderna och kulturen och sådär.  

 
Det var när Emil reste till Chile som han kände hur svensk han var. Han tror att det 
möjliggjordes av att han var i landet ganska länge, ett halvår. När han kom tillbaks till 
Sverige igen kunde han se vad som var positivt i Chile. Att han upplever sig som en 
mångfaldig svensk förklarar han med de kretsar han har umgåtts i (där fler har haft 
utländsk bakgrund), och kontakten han nu har med sitt chilenska ursprung. Emil berättar 
också att hans adoptivföräldrar alltid varit öppna med att han adopterats från Chile. I låg - 
och mellanstadiet var det bara två andra i Emils klass som var mörka, så Emil menar att 
det är klart att hans syntes rent utseendemässigt.   

 
Det var ju det som började växa fram när man blev mer blandad med ungdomar 
och högstadiet minns jag framförallt, då fanns det ju fler mörka och från alla 
möjliga länder. Och då fick man först höra att man var svartskalle och det hade 
jag aldrig hört som yngre. Där blev man ju liksom� är det så man ser på mig?  

 
Filip tycker att det är synd att många av de personer som adopterades från Chile inte fick 
lära sig spanska. Det skulle enligt honom göra återresor lättare, och han ser det som en 
tillgång att kunna två språk. Filip tror att återresan till Chile var viktig för ungdomarna i 
Paloma för att de förstärkte sin identitet. 

 
(---) eftersom jag tror det var ett stort orosmoment när det gällde att bekänna 
färg. Är jag chilenare? Är jag svensk? Det är omöjligt att säga: tycker du bättre 
om Chile eller Sverige, man älskar båda två länderna, båda två länderna har 
sina positiva och negativa aspekter.  

 
I slutet av 1980-talet sökte polisen hjälp av Det Chilenska Förbundet eftersom de hade 
problem med chilenska ungdomar som bråkade i Kungsträdgården i Stockholm.  

 
Och vi trodde inte våra öron, nej vi är så pass välanpassade i samhället så våra 
barn kan inte vara där. Omöjligt.  

 
Förutom att börja samarbeta med polisen inledde förbundet också samarbete med sexton 
andra etniska organisationer Han menar att det finns en stor uppgift för förbundet i 
framtiden när det gäller de som adopterats från Chile och alla latinamerikaner som finns i 
Sverige. Om de får resurser. Filip säger att han inte är särskilt insatt i de adopterades 
situationer, men att han vet att många mår dåligt och att det finns ett problem med 
självmord bland adopterade. Han tror att det är viktigt framförallt för ungdomar att som 
han säger �bekänna sitt ursprung�. 
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Sammanfattning 
 
Emil beskriver sig som en svensk i ett mångfaldigt samhälle. Detta menar han har 
möjliggjorts av hans umgänge med andra som har utländsk bakgrund, av återresan till 
Chile och av att hans föräldrar varit öppna med var han kommer ifrån.  Filip tror att 
återresan för de adopterade var viktig med avseende på deras identitet. Överhuvudtaget 
tror han att det är viktigt för ungdomar med till exempel chilensk anknytning att ha 
kontakt med sitt ursprung.  
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Sammanfattning av resultatet utifrån studiens två första frågeställningar 
 
- Att adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat tycks inte ha någon entydig 

förklaring. Dels har de nationella adoptionerna ökat, vilket verkar ha möjliggjorts både 
av att de har främjats i ett omfattande projekt med syftet därom, och av de politiska 
och ekonomiska förändringarna i Chile. Att adoptionsverksamheten (den nationella 
och den internationella) numer är statligt reglerad av SENAME tycks ha bidragit till 
en högre grad av professionalisering av landets adoptionsverksamhet, och chilenska 
familjer har generellt en bättre ekonomisk situation vilket gör att barn lättare kan 
placeras inom landet. Betydelsen av Haagkonventionen tycks också tvetydig, det 
förekommer å ena sidan adoptioner till USA där advokater fortfarande tycks ha en 
bärande roll, å andra sidan menar representanten för SENAME att internationella 
adoptioner tack vare konventionen reglerats i betydande grad och att 
adoptionsprocedurerna i de olika länderna numer formaliserats. Ännu en orsak till att 
adoptionerna minskat mellan just Chile och Sverige är att man inte förmedlar barn 
under fem år och svenska familjer vill generellt ha barn under ett år. Dessutom har det 
tillkommit nya adoptionsländer som inte har lika komplicerade adoptionsförfaranden. 

 
- På MIA kretsar verksamheten delvis kring en omorganisation och vad den kan tänkas 

föra med sig. Bland annat har lagstiftningen skärpts vilket ska leda till att man 
undviker länder med mer oegentliga adoptionsförfaranden. Vad gäller överlåtandet av 
det övergripande ansvaret för socialnämnderna åt Socialstyrelsen medför detta vissa 
problem, bland annat vänder sig handläggarna fortfarande till MIA för att det där finns 
mycket kunskap och erfarenheter om utlandsadoptioner. På Adoptionscentrum finns 
utrymme för mycket glädje när man kan ge många barn en ny familj. Där pågår också 
bland annat arbete med uppföljning av Haagkonventionen och givande samarbeten 
med ursprungsländer. Problem som denna adoptionsorganisation beskriver har bland 
annat med att göra att inte lyckas hitta föräldrar till alla barn som behöver, och att 
ibland se att medgivandeutredningar av vissa blivande adoptivföräldrar inte alltid 
fungerar tillfredsställande. På Paloma koncentrerar man sig på en verksamhet som 
riktar ljuset mot Chile och övriga Latinamerika, i form av seminarier, en återresa till 
Chile och samarbeten med andra föreningar. Just det faktum att man är adopterad 
tycks man vilja fästa mindre vikt vid. Det Chilenska Förbundet upplever att samarbetet 
med Paloma är fruktbart och har förväntningar på dem inför framtiden vad gäller olika 
former av projekt rörande personer med någon form av chilensk eller latinamerikansk 
anknytning. Filip tycker att samarbete saknas med andra organisationer och 
myndigheter.  
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8. ANALYS AV RESULTATET 
 

I detta avsnitt görs en analys av studiens resultat utifrån aspekter av den teoretiska 
ansats och de begrepp som tidigare presenterats. Under de första rubrikerna analyseras 
materialet utifrån studiens två första frågeställningar. Studiens tredje frågeställning är 
relaterad till såväl uppsatsens teoriavsnitt som de två delarna av resultatet. Den 
diskuteras under den sista rubriken Internationella adoptioner och socialt arbete. 
 
Strukturfunktionalistiska aspekter på minskade adoptioner mellan Chile 
och Sverige 
Skälen som informanterna anger till att adoptionerna mellan Chile och Sverige i det 
närmaste upphört framstår kanske som något motsägelsefulla. Diana på den svenska 
adoptionsorganisationen anser inte att Haagkonventionen varit av direkt betydelse för 
detta, hon anser inte heller att den politiska och ekonomiska utvecklingen i Chile 
inverkat på adoptioner mellan Chile och Sverige. Att man lyckats främja nationella 
adoptioner, att barnen istället kom att adopteras till bland annat USA och Frankrike 
och att Chile inte kan erbjuda små barn för adoption är de skäl hon framhåller som 
grund för minskad adoptionsverksamhet. Geena på SENAME anser däremot att både 
ratificeringen av Haagkonventionen, och den politiska och ekonomiska utvecklingen i 
Chile har haft betydelse för adoptionsverksamheten. Skillnaderna i svar kan bero på att 
förändringarna i Chile blev synliga först i slutet av 1990-talet, när Adoptionscentrum 
redan upphört med sin verksamhet. Men mångtydigheten i svaren skulle också kunna 
ses utifrån ett sociologiskt antagande där samhället måste studeras som en helhet som 
inte kan reduceras till sina delar (jmfr Boglind, 2003, s 29). Att det var möjligt att 
främja nationella adoptioner tycks ha haft sin grund i såväl den politiska som den 
ekonomiska utvecklingen i Chile. När adoptionsverksamheten blev mer reglerad 
genom Haagkonventionen tycks detta också ha haft effekt på adoptionerna i stort, 
eftersom mer oegentlig adoptionsverksamhet kunde hejdas. Att barnen adopteras till 
USA eller Frankrike kan bero på att de är öppna för att ta emot äldre barn. Ett socialt 
faktum förklaras då utifrån ett annat socialt faktum (Boglind, 2003; Brante, 2000).  
Adoptionerna mellan Chile och Sverige tycks inte bara vara avhängig den faktiska 
dynamiken i adoptionssamarbetet mellan de två länderna utan av såväl sociala, 
ekonomiska och politiska processer och av de tolkningar som kan utläsas därur (jmfr 
Sandin & Halldén, 2003).  
 
Om adoptionerna mellan Chile och Sverige existerade för att de i något avseende 
fyllde en funktion för dessa samhällen i helhet, kan tanken ledas till underrubriken på 
denna uppsats �internationaliserat socialt välfärdsarbete�. Chilenska barn behövde 
föräldrar och svenska föräldrar behövde barn, och Adoptionscentrum och chilenska 
socialarbetare såg till att denna ekvation löstes. Men då kommer man också in på 
kritiken mot strukturfunktionalismen; att den varken tar hänsyn till individernas 
åsikter eller avsikter, eller till processer som kanske inte alls följer en plan. Chile 
beskrivs ju till exempel av Bente som ett land Sverige �kände för�, och representanten 
för Adoptionscentrum bodde och var verksam i Chile under diktaturen, vilket ställde 
särskilda krav på en enskild person som tycks ha haft en nyckelroll i dessa adoptioner. 
Skulle man se på internationella adoptioner mer generellt som att dessa �fyller en 
funktion� kan detta till syende och sist sägas bli en ideologisk fråga, eftersom man 
ofrånkomligt hamnar i resonemang kring resursfördelning och makt/underordning. Det 
finns ju orsaker till att behovet av internationell adoption uppstår som inte är �av 
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naturen givna�13. Då framstår tanken om samhällsstrukturen som ett �objektivt 
tvingande mönster� (jmfr Boglind, 2003, s 25-31) som verklighetsfrämmande.  
 
Strukturfunktionalistiska aspekter på verksamheterna 
Man kan ana vissa hierarkiska strukturer kring de verksamheter som beskrivits i 
studien. Emil upplever till exempel att han som ung inte hade någonstans att vända sig 
med frågor kring sitt ursprung och med sitt intresse för Chile. Detta trots att 
Adoptionscentrum finns och som man får förmoda har en hel del att bidra med på 
detta område. Istället bildades Paloma med hjälp av ett �chilenskt� förbund vars 
företrädare i denna studie beskriver ett utanförskap gentemot andra �svenska� 
organisationer. Adoptionscentrum som i övrigt tycks ha ett stort inflytande på 
internationell adoptionsverksamhet, tycks däremot inte kunna påverka 
medgivandeutredningar. Utifrån ett funktionsresonemang skulle dessa hierarkier 
kunna anses vara legitima, vilket blir problematiskt om man vill lyfta frågan om hur 
olika intressemotsättningar kan lösas (vilket ju också det sociala arbetet kan sägas 
syfta till). Om den rådande �samhällsstrukturen�, som �tvingar� fram frivilliga 
organisationer ur bristförhållanden, ses som objektiv kan det bli svårt att förklara det 
�etniska� utanförskap som Emil erfarit trots att han är svensk. För många på Det 
Chilenska Förbundet kan man förmoda, som beskrevs inledningsvis i stycket om 
exilchilenare, att upplevelsen av etnicitet åtminstone de första åren i Sverige präglades 
av en önskan att återvända till Chile. Att deras barn (liksom många adopterade 
personer) i sin tur också känt av svårigheter att socialisera sig i det svenska samhället, 
tycks också avspegla det svenska samhällets normer kring �svenskhet� (Von Greiff, 
2000, s 151-165; Borgström, 1998, s 178-190). Att olika institutioner, i det här fallet 
en myndighet (MIA) och en organisation (Adoptionscentrum) har inflytande på 
internationell adoptionsverksamhet, men också är beroende av lagstiftning och olika 
former av resurser för att kunna agera framstår tydligt (jmfr Boglind, 2003 s 25-31; 
Brante, 2000). Däremot blir det svårt att se att dessa verksamheter inte också skulle 
kunna förklaras utifrån personliga avsikter, oavsett om dessa utgörs av 
karriärmöjligheter inom en svensk myndighet eller behovet av att skapa en stark 
föräldraorganisation för adoptivföräldrar. Som framgår av intervjun med Chris består 
arbetet på Adoptionscentrum delvis också i att lösa motsättningen mellan barns och 
föräldrars rätt, och adopterade personer är också verksamma inom denna organisation.  
 
Organisationsaspekter på minskade adoptioner mellan Chile och Sverige 
Det är utifrån denna studie svårt att finna tillräckliga underlag för att tolka minskade 
adoptioner mellan Chile och Sverige ur organisationsaspekter. Däremot kan man resa 
en del frågor kring detta utifrån studien. Diana på Adoptionscentrum skulle gärna 
samarbeta med Chile igen, och Geena på SENAME antyder möjligheten att en svensk 
adoptionsorganisation skulle kunna �lyfta den chilenska verkligheten� och �sporra 
svenska par� att adoptera från Chile. Om olika organisationer ses som sociala 
strukturer som skapas för att uppnå �gemensamma syften� (jmfr Scott, 2003, s 11) och 
att �utvecklingen av organisationer kan ses som den främsta mekanismen att i ett 
mångtydigt samhälle få saker gjorda� (a.a. s 9), vore det intressant att ytterligare 
undersöka internationella adoptionssamarbeten. Både sådana som mer eller mindre 
upphört som i fallet med Sverige och Chile, men också andra som fortfarande är fullt 
pågående. Begrepp att knyta till sådana undersökningar skulle till exempel kunna vara 
makt/underordning, hierarkier, byråkrati och kultur. 

                                                
13 Se till exempel styckena om Syftet med internationell adoption och Internationell adoption i Sverige. 
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Organisationsaspekter på verksamheterna  
Vad gäller de olika myndigheternas och organisationernas respektive positioner i 
adoptionsförfarandet kan man konstatera att dessa också är omgärdade av sociala, 
ekonomiska och politiska processer, som skapar olika förutsättningar för deras 
respektive verksamheter (vilket utifrån den här studiens material bara har antytts). Här 
uppstår inte entydigt det Scott (2003, s 11) anger som ett �gemensamt syfte� även om 
dessa olika myndigheter och organisationer arbetar med internationell 
adoptionsverksamhet i någon mån.  
 
Adoptionscentrum som är en frivillig organisation, men som kan sägas vara 
professionellt organiserad och strukturerad (jmfr Andresen och Osteraas, 2002, s 294) 
och som vägleds av begreppet barnets bästa, bedriver främst ett arbete som syftar till 
att förmedla små barn till svenska familjer där hänsyn också måste tas till dessa 
familjers önskemål.  
 
MIA är den överordnade tillsynsmyndigheten för internationella adoptioner. I Sverige 
har man följaktligen skilt på verksamheter som rör internationella adoptioner och 
svenska familje- eller fosterhemsplaceringar, där det också handlar om att utifrån 
barnets bästa finna en �ny familj�. Med svenska barn som är familjehemsplacerade 
och som i vissa fall kanske kommer att adopteras bedriver man således inte �ett 
internationaliserat socialt välfärdsarbete� vilket däremot är fallet med SENAME i 
Chile. Att MIA tidigare hade det övergripande ansvaret för socialnämndernas 
verksamhet i fråga om internationella adoptioner hade därför enligt Bente betraktats 
som �lite orent� eftersom det handlar om socialtjänstverksamhet. När nu 
Socialstyrelsen och Länsrätten träder i denna funktion, kanske det internationella och 
det nationella adoptionsområdet närmar sig varandra även i Sverige, trots att denna 
utveckling kan ta tid. Handläggare från socialnämnderna vänder sig fortfarande till 
MIA för att det är där den samlade kunskapen om internationella adoptioner finns. 
Från Socialstyrelsen som är en större myndighet kan det dessutom ta �tid att få fram 
uppgifter�.  
 
När det gäller föreningen för adopterade verkar själva utgångspunkten att starta 
Paloma i viss mån vara förknippad med svårigheter man kan uppleva eller behov man 
kan ha som adopterad. Utifrån sina egna erfarenheter ser Emil att också andra 
adopterade personer kan komma att ställas inför svårigheter till exempel under 
tonåren, och här hoppas han att Paloma i framtiden kan fylla en funktion. När Emil 
beskriver både de svårigheter och de �positiva� motiv som utgjorde startpunkten för 
att starta Paloma, kan man förstå varför just Det Chilenska Förbundet blir en viktig 
samarbetspartner, eftersom de kan utgöra en länk till Chile och de adopterades 
ursprung. På samma gång blir Paloma en länk till Sverige för förbundet eftersom 
medlemmarna i Paloma är svenskar, vilket kan framstå som paradoxalt men som i 
resonemanget om kultur, etnicitet och identitet längre fram ändå verkar logiskt.  
 
När det gäller internationella adoptioner tycks det vara tydligt att frivilligheten, 
åtminstone i vissa fall, av offentliga myndigheter ses som en resurs (jmfr Andresen & 
Osteraas, 2002, s 300-301), eftersom till exempel de svenska 
adoptionsorganisationerna har en sådan stor roll i denna verksamhet. Kanske kan 
offentliga myndigheter inte nå offentliga målsättningar på samma sätt som de frivilliga 
organisationerna eftersom aktörerna i dessa tycks besitta en styrka i �att tala i egen 
sak�.  
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Aspekter av kultur, etnicitet och identitet utifrån studiens första två 
frågeställningar 
Intervjuerna med Emil och Filip tycks aktualisera frågor om etnicitet och identitet 
eftersom samarbetet mellan dessa organisationer tycks präglat av såväl utanförskap 
som positiva känslor av tillgång till två språk och två länder. Att beskriva det faktum 
att utlandsadopterade personer bildar egna föreningar som uttryck för �en ny kultur 
där dessa personer är givna aktörer� (Von Greiff, 2000, s 81), kan verka problematiskt 
i så måtto att användningen av kulturbegreppet blir ett sätt att distansera sig från �de 
andra� (jmfr Norman, 1997, s 15). Och identiteten avspeglas ju inte bara av olika 
kulturella skillnader, utan är ju också relaterad till en större social helhet som också 
består av ekonomiska, sociala och politiska skillnader (McLaren, 1997, s 17). Och att 
överhuvudtaget ställa frågor till utlandsadopterade personer om hur de i 
etnicitetstermer skulle beskriva sig själva kan alltså sägas spegla de outtalade normer 
kring �etnicitet� och i det här fallet �svenskhet� som internationellt adopterade 
personer ständigt tycks vara tvungna att förhålla sig till. Då verkar etniciteten uppstå 
som en produkt (jmfr Arnstberg, 1997, s 27). Som tillhörande en �minoritet� får man 
definiera sig utifrån �majoritetssamhället�, och tidigare forskning har också visat att 
utlandsadopterade kan få möta fördomar som drabbar �invandrade� personer i 
allmänhet (Von Greiff, 2000, s 151-165). Men hursomhelst kan bildandet av en 
intresseorganisation av något slag, ändå illustrera det förhållande att människor inte 
bara definieras �uppifrån� utan också definierar sig själva utifrån en grupptillhörighet, 
oavsett om detta innebär �att vara adopterad från Chile�, �att vara svensk 
adoptivförälder� eller �att vara exilchilenare�. När man som Norman (1997, s 15) 
söker sambanden mellan människors kulturella föreställningar och deras sociala 
verklighet i fråga om meningssamband, kan man hamna i Castells (1997, s 20) 
definition av identitet som visar att det för såväl den kollektive aktören som för den 
enskilde individen kan finnas en �mängd olika identiteter�. Man kan uppleva sig som 
svensk, som chilenare, som svenskchilenare, som mångfaldig svensk, som adopterad, 
som elev, som son, som aktiv medlem, som inhemsk, som invandrare, som 
adoptivförälder, som kvinna, som expert, som yrkesperson, som privatperson och så 
vidare. Detta kan jämföras med vad Skytte (2000, s 80-81) kallar personlig etnisk 
identitet, social etnisk identitet och kollektiv etnisk identitet och mittibland dessa står 
personen med sin individuella personlighet som också präglats av ekonomiska, sociala 
och politiska sammanhang (McLaren, 1997, s 17). En myndighet som å ena sidan ses 
som statens förlängda arm har å andra sidan sina rötter i just de enskilda individerna 
(Castells, 1997, s 22), vilket kan ge upphov till motsägelser både i sättet man 
presenterar sig själv på och hur man handlar. Eftersom människan är kreativ och 
meningsskapande (Repstad, 2005, s 53) kanske identiteterna precis som etniciteterna 
blir �tankemönster� hon använder sig av strategiskt, som ibland framstår som ett 
hinder och ibland som en resurs (Arnstberg, 1997, s 31). 
 
Utifrån intervjuerna med Emil och Filip kan man i viss mån dra slutsatsen att etnicitet 
är intimt förknippad med upplevelsen av identitet. Emil till exempel antyder 
möjligheten att vidga �svenskheten�, han känner sig som �svensk i ett mångfaldigt 
samhälle�. Genom återresan till Chile tycks Emil ha förstärkt sina band inte bara till 
Chile utan också till Sverige.  Man kan anta att det faktum att han i högstadiet började 
umgås med andra som hade �invandrarbakgrund�, föräldrarnas öppenhet med hans 
ursprung samt kontakten han nu har med Chile och andra chilenare i Sverige har haft 
betydelse för hans formulering. Att vara från Chile och inte kunna prata spanska blir 
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då ett dilemma Emil kan tänkas dela med andra som har vuxit upp i Sverige eller är 
födda här, som har en eller två föräldrar från ett spanskspråkigt land. Och Filip verkar 
se beröringspunkter mellan de som adopterats från Chile och de ungdomar som har 
chilenska föräldrar i Sverige. Utifrån Filips utsagor tycktes återresan till Chile för de 
adopterade i Paloma delvis stärka deras identitet, men också aktualisera frågan om 
upplevelsen av kulturell eller etnisk tillhörighet för andra med chilenskt eller 
latinamerikanskt ursprung. Är de svenskar eller chilenare, eller både och? Här kan 
paralleller dras till Borgströms (1998, s 190) studie där �spanskamerikanska� 
ungdomar i Sverige talar om �en dubbel identitet�.  
 
Arnstberg (1997, s 27) menar ju också att etniciteten kan psykologiseras, att den 
uppfattas som en ursprunglig tillhörighet med möjlighet till identifikation, och att en 
förlust av etniciteten leder till utarmning. I studien framkommer denna aspekt både när 
Filip talar om hur viktigt �ursprunget� är och när tanken om ett gemensamt ursprung 
tycks bli vägledande för svenskar som idag väljer att adoptera ett barn på privat väg 
från Chile. Enligt Geena på SENAME har nämligen de svenskar som adopterar barn 
från Chile idag någon form av anknytning till landet.  
 
Internationella adoptioner och socialt arbete  
Tidigare forskning visar att kunskaper om internationella adoptioner är viktiga för att 
man inom vård, omsorg, behandling och skola ska kunna fästa extra uppmärksamhet 
på utlandsadopterade personer av olika skäl som kan vara avhängiga tiden innan 
adoption, eller själva adoptionen eller eventuella effekter av vistelse på barnhem. 
Dessutom tycks i de flesta fall frågor om kultur, etnicitet och identitet också 
aktualiseras i såväl forskning om internationella adoptioner som i det sociala arbete 
som bedrivs inom detta fält. I intervjuerna framträder också en del viktiga frågor 
gällande internationella adoptioner och socialt arbete både i indirekt och mer direkt 
mening. Socialtjänstens roll i medgivandeutredningar bör kanske ses över, utförs dessa 
av för uppgiften kvalificerade socialsekreterare? Vad innebär det så kallade särskilda 
ansvar för adoptivfamiljer som socialnämnden har? Och den negativa bieffekt i form 
av väntande barn på barnhem som byråkratin kring Haagkonventionen tycks ha lett 
till, hur ska den bemötas? Vad leder detta till hos barnhemsbarnen? Bör man som 
Geena säger �sporra svenskar att ta emot äldre barn�? Hur ska detta i så fall ske? 
Enligt Swedner (1996, s 48) kan man inte formulera mål för socialt arbete enbart på 
individnivå, ska man åstadkomma en genomgripande samhällsförändring måste 
åtgärder på makro-, meso- och mikronivåerna samspela. När det gäller internationella 
adoptioner kan detta kanske betyda att man till exempel måste se över hur man på en 
övergripande nivå ska lösa problemet med väntande barn på barnhem runt om i 
världen och samtidigt garantera att adoptionsprocedurerna blir så rättssäkra som 
möjligt. Och när det gäller att verka för att svenska adoptivföräldrar ska ta emot äldre 
barn, innebär detta kanske att man måste se över det svenska 
föräldraförsäkringssystemet för att en sådan förändring ska bli möjlig, eftersom dessa 
barn behöver längre tid hemma med de nya föräldrarna. En annan fråga som då också 
uppstår är hur de blivande adoptivföräldrarna ska förberedas på de svårigheter dessa 
barn kan ha. Här kan kanske forskning om svenska familjehemsplacerade barn också 
bli vägledande.  
 
Om det i formuleringen om barnets välfärd implicit finns värderingar vissa grupper i 
samhället överför på andra grupper (Von Greiff, 2000, s 35-36), kan det också 
relaterat till det sociala arbetet ses som viktigt att uppmärksamma attityder. Det skulle 
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då kunna röra sig om att motarbeta fördomar och föra diskussioner kring etnicitet, 
ensamstående eller homosexuella föräldrar i både Sverige och Chile, och att bedriva 
förebyggande socialt arbete för att i viss mån hejda att alltför unga kvinnor skaffar 
barn. I de fall det fortfarande finns biologiska föräldrar med i bilden tillkommer 
ytterligare aspekter på internationella adoptioner och socialt förändringsarbete. Varför 
har dessa hamnat i en sådan situation att det kan bli tal om att omplacera deras barn, 
och vilka sätt förutom internationell adoption finns att lösa den uppkomna situationen 
på? Bente på MIA (s 27) menar ju: �Men å andra sidan är det ju så också att 
Latinamerika egentligen skulle behöva sina barn, för där finns ju länder som är 
underbefolkade.� 

 
I intervjuerna framträder ett gemensamt drag för samtliga informanter, nämligen deras 
hjälparperspektiv, trots att de inte är socialarbetare i egentlig mening. Däremot ägnar 
de sig alla åt att enligt Swedners (1996, s 44) definition lösa samhällsproblem; att i 
någon mån reducera skillnaden mellan nuläget och ett bättre fungerande tillstånd. I så 
måtto kan de kanske sägas vara involverade i olika former av internationaliserat 
socialt välfärdsarbete. Detta bekräftar möjligtvis giltigheten av de frågor som restes i 
denna studie med hänseende på organisationsaspekterna; men hur kan samarbetet 
mellan olika organisationer och myndigheter beskrivas mer utförligt, både i Sverige 
och i Chile, eller mellan dessa olika länder? Hur ska samarbetet för de gemensamma 
ändamålen förbättras utan att de frivilliga organisationernas verksamhet tappar sin 
särprägel (jmfr Andresen och Osteraas, 2002, 302)?  
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9. SLUTDISKUSSION 
 
Det antagande som låg till grund för denna uppsats, att den ökade välfärdsnivån i 
Chile - i form av demokratiskt styrelseskick, ekonomiska förbättringar och 
inordnandet av Haagkonventionen - inverkat på adoptionsverksamheten mellan Chile 
och Sverige kan sägas ha verifierats. Resultatet pekar på att adoptionerna mellan Chile 
och Sverige har sjunkit i takt med att de nationella adoptionerna i Chile ökat. Detta 
verkar ha möjliggjorts av ett projekt där man ville främja nationella adoptioner i 
Latinamerika, men också av att de ekonomiska förbättringarna i Chile har gjort det 
lättare att hitta bra familjealternativ i landet. Att Chile ratificerat Haagkonventionen 
tycks också ha underlättats av att diktaturen upphört. När den statliga myndigheten 
SENAME återtog det övergripande ansvaret för all adoptionsverksamhet, kunde man 
undvika mer oegentliga adoptioner, och professionaliseringen av 
adoptionsförfarandena tycks också ökat. Ratificeringen av Haagkonventionen verkar 
också lett till att adoptionsprocedurerna i de olika länderna formaliserats. Det är dock 
viktigt att påpeka att bara fyra personer bekräftat studiens antagande, mer omfattande 
studier kring till exempel de politiska och ekonomiska aspekterna och den chilenska 
demografin behövs för att uppnå större giltighet av studien. Att två av informanterna 
jobbade vid samma adoptionsorganisation kan å ena sidan ha inneburit en 
snedvridning av resultatet, å andra sidan var valet av dessa motiverat av att 
Adoptionscentrum är den enda adoptionsorganisation i Sverige som förmedlat 
adoptioner från Chile.  
 
Men även teoriavsnittet av denna uppsats bidrar med en del aspekter på minskade 
adoptioner till Sverige. Lindblad (2004, s 11) menar ju till exempel att det skett en 
generell minskning av internationella adoptioner till Sverige under 1990-talet. Enligt 
honom kan detta bero på möjligheten att få barn på konstgjord väg, försämrad 
familjeekonomi och ökad främlingsfientlighet i Sverige. I resonemanget om kultur, 
etnicitet och identitet i denna uppsats tangeras främlingsfientligheten såsom jag tolkar 
att informanterna ger uttryck för den. Vad det gäller aspekter av förbättrade 
medicinska möjligheter att få barn och svenska familjers ekonomi ryms dessa inte i 
denna studie. Vad som däremot framkom är att Chile endast förmedlar lite äldre barn 
till utlandsadoption, och att svenska par generellt vill ha barn under ett år samt att nya 
länder tillkommit som stora adoptionsländer gentemot Sverige. Dessutom tycks valet 
av land också ibland vara avhängigt adoptionsproceduren, om den är krånglig och 
tidsödande, kan de blivande adoptivföräldrarna komma att välja ett annat land. 
Möjligtvis kan man spekulera i att en ansträngd ekonomi då kan vara en bidragande 
orsak till ett sådant val. 
 
När det gäller frågeställningen om hur olika myndigheter och organisationer beskriver 
och förklarar sina respektive verksamheter hade det också varit intressant att väga in 
muntliga utsagor av fler berörda personer i Chile. Studiens tvärvetenskapliga begrepp 
och sociologiska ansats var dock till hjälp för att kunna beskriva de olika svenska 
verksamheterna och förstå sambanden mellan dessa. Trianguleringen av datakällor kan 
också ha bidragit till att en viss komplexitet framträdde. Men som redan nämnts i 
analysen vore det intressant att undersöka verksamheternas inbördes relationer 
ytterligare utifrån ett mer utförligt organisationsperspektiv. Risken jag tog när jag 
försökte mig på ett tvärvetenskapligt angreppssätt utifrån tre ganska omfattande 
frågeställningar var att materialet skulle �spreta� åt olika håll. Min förhoppning är 
ändå att man i de beskrivningar som informanterna ger av sina respektive 
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verksamheter, får en bild av internationell adoptionsverksamhet. Det framgår tydligt 
att strukturfunktionalismen varken hade räckt som förklaringsmodell till att förklara 
minskade adoptioner eller till att beskriva verksamheterna i studien med, eftersom en 
sådan varken tycks ta hänsyn till individernas avsikter eller åsikter, eller till att 
tillfälligheter också styr människors handlande. När det gällde samarbetet mellan 
Paloma och Det Chilenska Förbundet kunde dessa �tillfälligheter� härledas till 
begreppen etnicitet och identitet. Man kan också konstatera att det varit önskvärt att 
�vidga� den tvärvetenskapliga ansatsen genom att använda kvantitativa metoder, till 
exempel i form av jämförande statistik och läsande av dokument och rapporter från 
både Sverige och Chile rörande internationella adoptioner. Och för att uppnå den 
effekt som Von Greiff beskriver inledningsvis (2000, s 30) - att få helt nya 
dimensioner av adoption att framträda med ett tvärvetenskapligt angreppssätt - skulle 
både fler �discipliner� och fler företrädare för dessa behövt ingå i studien. I denna 
studie saknas till exempel, som nämndes i fråga om förbättrade medicinska 
möjligheter att få barn, socialmedicinska aspekter på internationella adoptioner. Jag 
kan också dra slutsatsen att mera psykologiska tolkningar av materialet hade givit ett 
delvis annat resultat. Chris på Adoptionscentrum beskriver till exempel att det avstånd 
adoptivföräldern upplever till barnets biologiska ursprung kan vara �en jobbig fråga 
med skuldkänslor eller rädsla eller odefinierat�. Och tolkningar av samarbetet mellan 
Paloma och Det Chilenska Förbundet hade då kanske inte alls kretsat kring etnicitet 
och identitet, utan snarare berört relationella och psykodynamiska begrepp. Detta hade 
också blivit fallet med Adoptionscentrum och MIA. Och vilket resultat hade framträtt 
utifrån postkoloniala teorier eller aspekter av genus? 
 
Vad det slutligen gäller frågeställningen om varför forskning och kunskap om 
internationella adoptioner är viktigt vad gäller socialt arbete, illustreras detta inte bara 
av det faktum att det finns 45 000 utlandsadopterade personer i Sverige, och vad 
tidigare forskning visat vad det gäller olika effekter av internationell adoption. 
Förutom de förslag på nya forskningsfrågor för det sociala arbetsfältet jag la fram i 
analyskapitlet, berör som framkommit i tidigare forskning och som denna studie visat, 
internationella adoptioner också frågor om kultur, etnicitet och identitet. Lindblad 
menar till exempel att den ökade främlingsfientligheten i Sverige gör att människor 
här drar sig för att adoptera internationellt (Lindblad, 2004, s 11). Är det av rasistiska 
skäl man väljer att adoptera �ljusa� barn från till exempel Östeuropa, eller kan de 
snäva normer för svenskhet som det svenska samhället hittills tycks ha erbjudit i viss 
mån �tvinga� föräldrarna till ett sådant val?  Att socialt gynnade familjer i Sverige 
hittills adopterat från utlandet i störst utsträckning är uppmärksammat i tidigare 
forskning. Däremot skulle man kanske kunna formulera nya forskningsfrågor utifrån 
detta faktum; Hur ser befolkningssammansättningen ut i de områden dessa bor? 
Vilken följd får detta för adopterade personer i avseende på upplevelse av etnicitet och 
identitet? Hur tänker blivande adoptivföräldrar kring dessa frågor? Hur förhåller sig 
socialsekretare som är involverade i medgivandeutredningar till frågor om kultur och 
etnicitet? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor Paloma 
 

ORGANISATIONEN 
När startades Paloma?   
Beskriv hur det gick till att starta Paloma.   
Varför startades Paloma?  
Vad gör ni på Paloma?    
Vad betyder Paloma för dig? 
Vilka andra organisationer eller föreningar samarbetar ni med? 
Hur upplever du samarbetet? 
 
ÅTERRESAN  
När är du född? 
När adopterades du till Sverige? 
Innan återresan, vad visste du om Chile? 
Berätta om återresan till Chile. 
När åkte du dit? 
Hur gick det till?             
Hur länge var du där? 
Vem träffade du i Chile? 
Vilka myndigheter kom du i kontakt med? 
Hur blev du bemött? 
Hur vill du beskriva Chile?   
Vilken betydelse hade återresan för dig?   
 
MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE & SVERIGE 
Varför tror du att adoptionerna mellan Chile och Sverige har minskat? 
Vilken betydelse tror du att Haagkonventionen haft på adoptioner från Chile till Sverige? 
Vilken betydelse tror du att samhällsförändringarna i Chile haft på adoptionerna därifrån? 
Frågan som inte ställdes. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Det Chilenska Förbundet 
 

ORGANISATIONEN OCH PALOMA 
När och hur startades Det Chilenska Förbundet?   
Varför startades Det Chilenska Förbundet?    
Vad gör ni på Det Chilenska Förbundet? 
Hur kom ni i kontakt med Paloma? 
Kan du beskriva samarbetet? 
Vilken betydelse har detta haft för Det Chilenska Förbundet/och för dig? 
 
OM ÅTERRESAN FÖR ADOPTERADE TILL CHILE 
Kan du beskriva er roll i återresan till Chile? 
Berätta om återresan till Chile? 
Vilka svårigheter mötte ni innan och under återresan? 
Var det något som överraskade dig i Chile?  
Vad tror du återresan betydde för de adopterade? Vad betydde den för dig? 
 
OM MINSKADE ADOPTIONER 
Vad visste du om adoptioner från Chile innan mötet med Paloma? 
Varför tror du att adoptionerna mellan Chile och Sverige har minskat? 
Vilken betydelse tror du att Haagkonventionen haft på adoptioner från Chile till Sverige? 
Vilken betydelse tror du att samhällsförändringarna i Chile haft på adoptionerna därifrån? 
Vilka andra länder adopterar Chile till? Har dessa adoptioner också minskat? 
Hur ser situationen ut för föräldralösa barn i Chile idag? 
Vilken betydelse har SENAME haft för adoptionsverksamheten i Chile? 
Frågan som inte ställdes. 
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Bilaga 3 Intervjufrågor Adoptionscentrum 1 
 

ORGANISATIONEN 
Kan du beskriva din tjänst på AC? 
Det mest stimulerande. Det svåraste. 
Kan du beskriva AC:s verksamhet? 
När startade AC sin verksamhet? 
När startade AC adoptionsverksamheten mellan Chile och Sverige? 
Hur gick det till? 
Kan du beskriva hur det generellt går till att starta adoptionsverksamheter? 
Kan du beskriva eventuella svårigheter? 
Vilka andra organisationer, föreningar och myndigheter samarbetar ni med? 
Hur upplever du detta samarbete? 
 
HAAGKONVENTIONEN 
När undertecknade Sverige Haagkonventionen? 
Hur gick det till? 
Hur gick det till att inkorporera denna konvention i svensk rätt? 
Hur ser det ut i andra länder vad gäller dess rättsliga betydelse? Hur ser det ut i Chile? 
Kan du beskriva det rättsliga förhållandet för FN:s barnkonvention?  
Om förhållandena skiljer sig för dessa konventioner � fördelar & nackdelar? 
Att fastställa barnets bästa � kan du beskriva det problematiska & det fördelaktiga med 
begreppet? 
Hur tycker du att Haagkonventionen fungerar vad gäller dess tre syften? 
� Att säkerställa att adoptioner sker med beaktande för barnets bästa.  
� Att åstadkomma ett system mellan de olika staterna som garanterar att detta sker; förhindra 
handel eller bortförande av barn. Har alla länder särskilda adoptionsmyndigheter? Skedde 
handel med barn främst nationellt/internationellt? 
� Att tillförsäkra att adoptionerna erkänns av samtliga fördragsslutande stater. 
Hur har Haagkonventionen inverkat på förekomsten av adoptioner? Har den lett till att fler 
barn stannar kvar i sin ursprungsfamilj eller i sin ursprungsstat? Eller förekommer 
internationella adoptioner i samma utsträckning som tidigare? 
 
MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE & SVERIGE 
Varför tror du att adoptionerna mellan Chile och Sverige har minskat? 
Vilken betydelse tror du att Haagkonventionen haft på adoptioner från Chile till Sverige? 
Vilken betydelse tror du att den ekonomiska och politiska utvecklingen i Chile haft på 
adoptionerna därifrån? 
Frågan som inte ställdes. 
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Bilaga 4 Intervjufrågor Adoptionscentrum 2 

 
ORGANISATIONEN 
Kan du beskriva din tjänst på AC? 
Hur länge har du jobbat med detta? 
Det mest stimulerande. Det svåraste. 
 
ADOPTIONSVERKSAMHETEN I CHILE 
När startade adoptionsverksamheten mellan Chile och Sverige? 
Hur gick det till? 
Samarbete? 
Vilka barn rörde det sig om? 
Eventuella svårigheter? 
 
HAAGKONVENTIONEN OCH MINSKADE ADOPTIONER 
Hur ser konventionens rättsliga betydelse ut i Chile? Ev. med tanke på adoptioner till USA 
och Italien. 
Varför har adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat? 
Beror detta på Haagkonventionen? Och i så fall hur? 
Stannar barnen kvar på barnhemmen i Chile? Eller adopteras de inom landet? 
Vilken betydelse har den politiska och ekonomiska utvecklingen haft för minskade 
adoptioner?  
Frågan som inte ställdes. 
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Bilaga 5 Intervjufrågor MIA 

 
MYNDIGHETEN  
Kan du beskriva din tjänst på MIA? 
Det mest stimulerande. Det svåraste. 
Kan du beskriva MIA:s verksamhet? 
När startade MIA sin verksamhet? 
Hur är MIA organiserat? 
Vilka är MIA:s huvudsakliga funktioner? 
Kan du beskriva eventuella svårigheter för MIA i sin verksamhet? 
Vilket är styrkan med MIA? 
Vilka andra organisationer, föreningar och myndigheter samarbetar ni med? 
Hur upplever du detta samarbete? 
Vad tycker du om att de förmedlande organisationerna är frivilliga? 
Det internationellt adopterade barnet � vilket är det? 
 
HAAGKONVENTIONEN & BARNKONVENTIONEN 
Att fastställa barnets bästa � kan du beskriva det problematiska & det fördelaktiga med 
begreppet? 
Vad tycker du om att de formulerats olika rent rättsligt? 
Hur tycker du att Haagkonventionen fungerar vad gäller dess tre syften? 
� Att säkerställa att adoptioner sker med beaktande för barnets bästa.  
� Att åstadkomma ett system mellan de olika staterna som garanterar att detta sker; förhindra 
handel eller bortförande av barn.  
� Att tillförsäkra att adoptionerna erkänns av samtliga fördragsslutande stater. 
Hur har Haagkonventionen inverkat på förekomsten av adoptioner? Har den lett till att fler 
barn stannar kvar i sin ursprungsfamilj eller i sin ursprungsstat? Eller förekommer 
internationella adoptioner i samma utsträckning som tidigare? 
 
MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE & SVERIGE 
Skulle du kunna säga bara kort hur Haagkonventionen inverkat på förekomsten av adoptioner 
hittills, har den lett till att fler barn stannar kvar i sin ursprungsfamilj eller i sin ursprungsstat? 
Har utlandsadoptioner minskat generellt? Vad beror detta på i så fall? 
Hur har adoptionsverksamhet förändrats genom åren? 
Varför tror du att adoptionerna mellan Chile och Sverige har minskat? 
Tror du samma förhållande gäller för andra länder Chile adopterar till? 
Vilken betydelse tror du att Haagkonventionen haft på adoptioner från Chile till Sverige? 
Vilken betydelse tror du att den ekonomiska och politiska utvecklingen i Chile haft på 
adoptionerna därifrån? 
Varför är forskning om adoptioner viktigt för det sociala arbetet?  
Frågan som inte ställdes. 
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Bilaga 6 Exempel på brev till informanterna 
 

Hej N.N! 
Skriver till dig med anledning av intervjun nästa vecka. 
Att du deltar i min undersökning är av stor betydelse för slutresultatet av min 
uppsats, men jag vill påminna dig om att ditt deltagande är frivilligt. 
Jag kan garantera att du får vara anonym i uppsatsen. 

 
Här är en beskrivning av syftet med min uppsats: 
Uppsatsen syftar dels till kartlägga adoptionerna mellan Chile och Sverige 1973-2005, och 
dels till att diskutera de faktorer som möjligtvis samverkat till att minska antalet 
adoptioner mellan Chile och Sverige. Det antagande som ligger till grund för uppsatsen är 
att den ökade välfärdsnivån i Chile - i form av demokratiskt styrelseskick, ekonomisk 
utveckling och inordnandet av Haagkonventionen - inverkat på den adoptionsverksamhet 
som föregick mellan Chile och Sverige 1973-2005. Jag avser också att åskådliggöra 
internationella adoptioner rent generellt, genom att beskriva hur denna verksamhet 
organiseras.  Att jag har valt att intervjua och dela ut frågeformulär till ett antal 
verksamma inom adoptionsområdet i Sverige, ger inte representativitet åt uppsatsen i 
kvantitativ betydelse. Min ambition är istället att försöka förstå olika aspekter av adoption, 
som jag sedan kan sätta i relation till det teoretiska material som presenteras i uppsatsen. 
Utifrån detta vill jag framlyfta vikten av att forskning bedrivs inom området 
internationella adoptioner vad gäller socialt arbete/socialt välfärdsarbete. 
 
Vänligen 
Maria Gladh, Socialhögskolan, Stockholms universitet 
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Bilaga 7 Intervjufrågor SENAME svensk version 
 
1. Vad innebär din tjänst som ansvarig på SENAME? 
2. Hur länge har du jobbat med detta? 
3. Hur skulle du vilja beskriva den verksamhet du är involverad i? 
4. Vad känner du till om adoptioner från Chile till Sverige? 
5. Varför har adoptionerna mellan Chile och Sverige minskat? 
6. I vilken utsträckning adopteras barn till övriga nordiska länder? 
7. Med vilka andra länder bedriver ni adoption? 
8. Hur skulle du vilja beskriva adoptionsverksamheten med dessa övriga länder? 
9. I vilken utsträckning adopteras barn till dessa olika länder? 
10. Förmedlar ni också inhemska adoptioner? Om ja, i vilken utsträckning adopteras barn 

inom landet? 
11. Hur skulle du vilja beskriva problembilden kring ett barn som adopteras nationellt? 
12. Hur viktig är den internationella adoptionsverksamheten för barn som behöver en ny 

familj? 
13. I vilken utsträckning adopterar chilenska medborgare från andra länder? 
14. Hur har den internationella adoptionsverksamheten i Chile förändrats 1969-2004? 
15. Vilken betydelse har Haagkonventionen för adoptionerna från Chile? 
16. Vilken betydelse har den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet haft för 

adoptionerna därifrån? 
17. Har Du något mer att tillägga? 
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Bilaga 8 Intervjufrågor SENAME spansk version + brev 
 
Breve descripción de la tésis de grado en la cual el presente formulario presentado a 
Sename será incluido. 

 
El proposito de la tésis de grado: �Adopciones entre Chile y Suecia- trabajo social 
internacionalizado por el bienestar�, �Adoptions between Chile and Sweden-
internationalised social welfare work�, es explicar y poner en evidencia los factores que 
han actuado en la disminusión de las adopciones entre Chile y Suecia. El supuesto que 
actua cómo elemento principal de esta tésis es que el aumento del bienestar en la sociedad 
chilena en terminos de gobernación democrática, desarollo económico y la ratificación de 
la �Convención acerca de la Protección de la infancia y Cooperación en respecto a las 
adopciones entre paises.� (Haag, 1999) han tenido significación en las adopciones entre 
Chile y Suecia durante los años 1973 al 2005. 

 
Cuestionario   
 

1. Cuál es tu tarea específica en Sename? 
2. Hace cuanto tiempo has trabajado en esta función? 
3. Describe la actividad en la cuál tu éres participe? 
4. Qué sabes de las adopciones entre Chile y Suecia? 
5. Por qué las adopciones entre Suecia y Chile han disminuido? 
6. Se adoptan niña/os a otros paises nórdicos y en que medida? 
7. Aparte de los paises nórdicos que otros paises adoptan niñas/os chilenos? 
8. En qué medida se adoptan niñas/os a estos paises? 
9. En que medida se adoptan niñas/os a otros paises latinoamericános?  
10. Son Uds. responsables cómo entidad oficial de las adopciones acaecidas a nivel 

nacional? Si es de esta manera, en que medida acontecen estas? 
11. Podrias describir las circunstancias específicas de las adopciones a nivel nacional? 
12. Cuán importante es la actividad de adopciones internacionales para las niñas/os que 

necesitan una nueva familia? 
13. En que medida ciudadanos chilenos adoptan niñas/os desde otros paises? 
14. Cómo ha variado la actividad de adopciones a nivel internacional en el periodo 1973 a 

2005? 
15. Qué significado ha tenido la convención de Haag para las adopciones desde Chile? 
16. Que significado ha tenido el desarrollo pólitico y económico en el país para las 

adopciones desde Chile? 
17. Tienes algo más que añadir? 
 
 
Gracias por tu participación en esta investigación! 
 
Maria Gladh 
Facultad de trabajo social de la Universidad de Estocolmo 
Suecia 28 de Marzo del 2006  
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Bilaga 9 Intervjuteman MIA och de svenska organisationerna 
 
BENTE, MIA 

- OM (DEN NYA) ORGANISATIONEN 
- OM NY LAGSTIFTNING 
- OM SVÅRIGHETER MED VERKSAMHETEN 
- OM STYRKAN MED DEN NYA ORGANISATIONEN 
- OM HEMUTREDNINGAR 
- OM SOCIALSEKRETERARNAS ROLL I ADOPTIONSVERKSAMHET 
- OM SVENSKA OCH INTERNATIONELLT ADOPTERADE 
- OM DET INTERNATIONELLT ADOPTERADE BARNET 
- OM BARNETS BÄSTA 
- OM HAAGKONVENTIONENS INVERKAN PÅ ADOPTIONER 
- OM MINSKADE ADOPTIONER TILL CHILE 
- FRÅGAN SOM INTE STÄLLDES 

 
CHRIS, ADOPTIONSCENTRUM 

- OM ORGANISATIONEN 
- STIMULERANDE 
- SVÅRT 
- OM SAMARBETE 
- OM ATT STARTA ADOPTIONSVERKSAMHET 
- SVÅRIGHETER KOPPLAT TILL STARTANDET AV 

ADOPTIONSVERKSAMHET 
- OM KULTUR 
- BAKGRUNDEN TILL ATT BARN ADOPTERAS 
- OM HAAGKONVENTIONEN 
- OM BARNKONVENTIONEN 
- OM BARNETS BÄSTA 
- OM HAAGKONVENTIONEN OCH BYRÅKRATIN 
- OM HANDEL MED BARN 
- OM HAAGKONVENTIONENS INVERKAN PÅ ANTALET ADOPTIONER 
- OM MINSKADE ADOPTIONER TILL CHILE 
- FRÅGAN SOM INTE STÄLLDES 

 
DIANA, ADOPTIONSCENTRUM 

- OM TJÄNSTEN 
- OM CHILE-ADOPTIONER 
- STIMULERANDE 
- SVÅRT 
- HUR ADOPTIONSVERKSAMHETEN STARTADE I CHILE 
- OM BARNEN SOM ADOPTERADES FRÅN CHILE 
- OM BARNAVÅRDSDOMSTOLARNAS ROLL 
- OM ATT FRÄMJA NATIONELLA ADOPTIONER 
- OM ADOPTIONSVERKSAMHET I EN DIKTATUR 
- OM MEDBORGARSKAP 
- OM HAAGKONVENTIONEN 
- OM MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE OCH SVERIGE 
- OM SKEPSIS TILL ADOPTIONER OCH ATT TJÄNA PENGAR PÅ ADOPTION 
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- FÖRÄLDRAR SOM LETAR EFTER BARN 
- OM ATT ARBETA MED CHILE IGEN 
- FRÅGAN SOM INTE STÄLLDES 

 
EMIL, PALOMA 

- OM FÖRENINGEN 
- OM SKÄL ATT GÅ MED I FÖRENINGEN 
- OM SAMARBETE 
- INTE BARA FÖR ADOPTERADE 
- OM FRAMTIDSPLANER 
- OM KULTUR OCH IDENTITET 
- OM ATT VARA EMOT ADOPTIONER 
- ÅTERRESAN TILL CHILE 
- RASISM I CHILE OCH I SVERIGE 
- MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE OCH SVERIGE 
- OM MEDBORGARSKAP 
- OM SAMHÄLLSSITUATIONEN I CHILE IDAG 
- FRÅGAN SOM INTE STÄLLDES 

 
FILIP, DET CHILENSKA FÖRBUNDET 

- OM FÖRBUNDET 
- SVENSKCHILENSK UNGDOMSPROBLEMATIK 
- MÖTET MED CHILENSKA ADOPTERADE 
- ÅTERRESAN MED DE ADOPTERADE 
- KULTUR OCH IDENTITET 
- FÖRBUNDETS SOCIALA FUNKTION OCH AMBITIONER 
- MINSKADE ADOPTIONER MELLAN CHILE OCH SVERIGE 
- FRÅGAN SOM INTE STÄLLDES 
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