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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några internationellt adopterade förhåller sig till sitt 

ursprung och sin identitet. Delsyftet är att undersöka om de adopterade intervjupersonernas 

identitet påverkas av att vara med i en förening för adopterade. Uppsatsens frågeställningar är 

följande: Hur definierar intervjupersonerna sin etniska tillhörighet? Hur definieras deras 

etniska tillhörighet av omgivningen? Vilka faktorer har varit viktiga för hur 

intervjupersonerna förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet? Har adopterades föreningar 

betydelse för intervjupersonernas identitetsformande? Det empiriska materialet består av sex 

halvstrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och två män. Hälften av intervjupersonerna är 

medlemmar i en förening för adopterade. Hur intervjupersonerna definierar sig, speglar inte så 

mycket i vad de har för relation till sitt ursprung eller om de tillhör en förening. En svensk 

självidentifikation behöver inte nödvändigtvis innebära ett avståndstagande från den etniska 

identiteten. Det kan trots allt innebära att intervjupersonen lärt sig ursprungslandets språk och 

besökt landet samt sökt sina rötter, medan en självdefinition som ”både och” kan resultera i 

att det inte funnits mycket engagemang i ursprunget. Främlingars definition visar att 

majoriteten av intervjupersonerna anser att de definieras som utlänningar, vilket ungefär 

hälften upplever som lite frustrerande. De intervjupersoner som är engagerade i sitt etniska 

ursprung har också haft föräldrar som intresserat dem för det, och de som inte har så stort 

intresse av sitt ursprung har inte heller haft föräldrar som intresserat dem för det. Resultaten 

visar dock också en del undantag.  När det kommer till adoptionsföreningarna är de 

intervjupersoner som är medlemmar i en förening med av olika anledningar som t.ex. behovet 

av utbyte med likasinnade, kunskaper i ursprungslandets kultur samt möjligheten att ta del av 

medlemmarnas åsikter av återreseberättelser till ursprungslandet.   
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1. Inledning 
Sedan år 1969 har ungefär 50 000 barn kommit till Sverige genom internationell adoption. 

Årligen adopteras cirka 800 utlandsfödda barn av svenska familjer (www.mia.eu 2011-06-01). 

Detta gör Sverige till ett av de största mottagarländerna av internationellt adopterade 

(Lindblad 2004). Flera skandinaviska undersökningar visar att en del unga internationellt 

adopterade har ett komplicerat förhållande till sin etniska identitet (Dalen 2007). Adopterade 

personer har en dubbel uppsättning föräldrar och kan därmed uppleva sig ha en dubbel 

identitet. Innerst inne kan adopterade personer känna att de hör till det svenska samhället och 

dess traditioner men det första omgivningen lägger märke till är deras annorlunda utseende. 

Detta kan bidra till att förvirring kan uppstå i tonåren (Juusela 2010) där den adopterade 

ifrågasätter vem han eller hon är och funderar över hur han eller hon definieras av andra 

personer. När adopterade från andra världsdelar blivit vuxna har de successivt börjat bilda 

olika föreningar (Landerholm 2003). Kan föreningarna vara till hjälp mot denna förvirring 

som Juusela nämner? Väldigt lite forskning har gjorts om adopterades föreningar och dess 

betydelse för deras identitet, detta trots att den största föreningen (AKF) Adopterade 

koreaners förening startades år 1986. Adoptionsföreningar kan vara en plats där adopterade 

möter sin ursprungskultur och på så sätt kan utveckla sin etniska tillhörighet. Bristen på 

studier om adoptionsföreningar gör det intressant att studera deras betydelse. 

Större delen av uppsatsen fokuserar på internationellt adopterades förhållande till deras 

ursprung och identitet. Det finns flera anledningar till att detta bör studeras. Studier visar att 

flera adopterade löper större risk att ha allvarliga problem såsom suicidalt beteende jämfört 

med infödda svenskar (Vinnerljung & Sundell 2007; Lindblad 2004). Det är också viktigt att 

studera adopterades identitet då de har två uppsättningar föräldrar, för att många adopterade 

har ett komplicerat förhållande till sin etniska identitet och då Sverige har en mycket hög 

andel internationellt adopterade. Enligt Irhammar (1997) har stundtals adoption över etniska 

gränser varit utsatt för kritik. Kritiken har bestått i huruvida adoptivföräldrar kan bibringa 

barn av annat etniskt ursprung en välfungerande identitet. Trots att detta framförallt gäller i 

USA och Storbritannien är det ändå relevant då även svenskar adopterar barn av annan 

etnicitet. Enligt Feigelman (2000) är adoptionsforskningen försummad när det kommer till att 

studera vuxna adopterade. Mycket av den forskning som finns har gjorts med adoptivföräldrar 

eller med väldigt unga adopterade. Dagens adoptionsforskning baserar sig mer och mer på de 

vuxna vilket även denna uppsats ämnar göra. 

http://www.mia.eu/
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Uppsatsens relevans till sociologi som disciplin, kan förklaras av att identitet är ett 

sociologiskt studieobjekt. Denna uppsats utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv, en 

central gren inom sociologin. Det är viktigt att studera adoption och identitet ur detta 

perspektiv då adopterade är uppväxta i Sverige med svenska språket, svenska föräldrar, 

svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar. Trots det uppfattas inte den 

adopterade alla gånger som svensk på grund av att utseendet signalerar något annat som inte 

är ”svenskt”. Denna diskrepans mellan den adopterades självidentitet och omgivningens syn 

på honom eller henne gör detta till ytterligare en viktig anledning att studera. 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem huvuddelar. I den första delen som är bakgrunden, ges en kort 

beskrivning av internationell adoption samt en redogörelse av olika adoptionsföreningar. I den 

andra delen beskrivs uppsatsens metod. Här får läsaren en insyn i uppsatsens tillvägagångssätt 

och empiriska material. Den tredje delen, analysramen, består av både teoretiska bidrag och 

empiriska studier i form av socialpsykologisk teori samt etnisk identitet. Resultatet analyseras 

utifrån detta ramverk. Resultat och analys utgör den fjärde delen av uppsatsen följt av en 

diskussion.   

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de internationellt adopterade intervjupersonerna 

förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet. Delsyftet är att undersöka hur de adopterade 

intervjupersonernas identitet påverkas av att vara med i en förening för adopterade. Syftena 

utmynnar i nedanstående frågeställningar:  

1. Hur definierar intervjupersonerna sin etniska tillhörighet? Hur definieras denna etniska 

tillhörighet av deras omgivning? 

2. Vilka faktorer är betydelsefulla för hur intervjupersonerna förhåller sig till sitt ursprung och 

sin identitet? 

3. Har adopterades föreningar betydelse för intervjupersonernas identitetsformande? 

3. Bakgrund 
Idag rör nästan uteslutande alla adoptioner i Sverige barn från andra länder. Detta är i första 

hand barn som inte kunnat växa upp i sina ursprungliga familjer eller länder på grund av 

politiska oroligheter eller social utsatthet. Krig är en av de främsta orsakerna till adoption över 
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politiska och etniska gränser (www.mia.eu 2011-06-01). Vilka länder svenskar har adopterat 

från har varierat över tid. År 1969 dominerade adoptioner från f.d. Jugoslavien, Sydkorea, 

Grekland och Västtyskland. I slutet av sjuttiotalet dominerade adoptioner från Indien, Chile, 

Colombia och Sydkorea. År 1995 kom flest barn från Colombia, Sydkorea, Vietnam och 

Ryssland (Nordin Jareno 2007). Under 2010 var Kina det ledande adoptionslandet följt av 

Sydkorea och Colombia (www.mia.eu 2011-06-01). 

För att beskriva adoption över ras-/etniska gränser förekommer olika begrepp. I nordisk 

forskning talas det om ”internationell adoption”, ”utländska adoptivbarn” och ”utlandsfödda 

adoptivbarn” (Irhammar 1997). Lindblad (2004:10) definierar internationell adoption som att 

adoptivföräldrarna antingen bor eller är medborgare i ett annat land än barnets ursprungsland. 

Inom adoptionssammanhang talas det ofta om ”synlig” adoption respektive ”osynlig” 

adoption. Det kan ungefär motsvaras av nationella respektive internationella adoptioner 

(Lindblad 2004). Med ”osynlig” adoption menas att barnet adopterats inom samma land eller 

etniska grupp som adoptivföräldrarna medan ”synlig” adoption syftar på att barnet har ett 

annat etniskt ursprung vilket oftast skiljer sig utseendemässigt från adoptivföräldrarna 

(Irhammar 1997).  

Som nämndes i inledningen har olika föreningar för adopterade successivt bildats. Idag finns 

det en handfull adoptionsföreningar i Sverige för den som är adopterad. De flesta 

föreningarna tar en medlemsavgift och för det fås bland annat medlemstidning och det ges 

olika former av hjälp och stöd i frågor kring adoptionen. Andra gemensamma drag är att 

föreningarna är partipolitiskt och religiöst obundna och att medlemmarna träffas för olika 

sociala aktiviteter samt utbyter erfarenheter och kunskaper om att vara adopterad. I en del 

föreningar kan adopterade få hjälp med att söka sina rötter (www.mia.eu 2011-06-01). Nedan 

följer en kort beskrivning av de mest aktiva föreningarna. Med aktiv avses en uppdaterad 

hemsida eller aktiv Facebookgrupp.  

AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening startade år 1994 och har ungefär 150 

medlemmar (Muntlig kommunikation med föreningsmedlem 2011-05-19). Genom ett 

medlemskap i AEF har adopterade från Etiopien och Eritrea möjligheten att dela erfarenheter 

och öka sina kunskaper kring att vara adopterad från dessa länder (www. aef-forening.com 

2011-06-01). AKF, Adopterade koreaners förening grundades år 1986 och är en rikstäckande 

organisation med säte i Stockholm. AKF arrangerar årligen olika aktiviteter med fokus på 

Korea, återresor, kulturella evenemang med mera. Även sociala aktiviteter i samband med 

svenska eller koreanska högtider anordnas. AKF jobbar också för att främja medlemmarnas 

http://www.mia.eu/
http://www.mia.eu/
http://www.mia.eu/
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intresse för Korea och för koreansk kultur. Föreningens främsta mål är att fungera som en 

plattform där adopterade från Korea har möjlighet att upptäcka och utveckla den koreanska 

identiteten (www.akf.nu 2011-06-01). ChiCoLa, är en förening för adopterade från olika 

länder från Latinamerika. Föreningen genomför återresor till olika ursprungsländer 

(www.facebook.com/group.php?gid=46934801426 2011-06-01). FFAT, Föreningen för 

adopterade thailändare har som mål att främja och stärka banden mellan adopterade från 

Thailand samt att få utbyte av tankar och funderingar med andra adopterade från Thailand 

(www.facebook.com/group.php?gid=91261642626 2011-06-01). SLadopterad, är ett nätverk 

av vuxna adopterade från Sri Lanka som har ett intresse för ursprungslandet och vill vara 

delaktiga i en mötesplats för erfarenhetsutbyten (www.sladopterad.wordpress.com 2011-06-

01). VIA, Föreningen för vuxna internationellt adopterade startades år 2009. De är inte längre 

aktiva i den bemärkelsen att de inte anordnar styrelsemöten och inte erhåller bidrag). Detta 

hindrar inte föreningsmedlemmarna från att vilja fortsätta träffas för sociala aktiviteter 

(Muntlig kommunikation med föreningsmedlem 2011-05-25).  

I nästa avsnitt följer en redogörelse för metoden som använts för uppsatsskrivandet.   

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Uppsatsen vilar på kvalitativa intervjuer och kvalitativ textanalys.  Denna metod har som 

syfte att utifrån den intervjuades perspektiv, försöka förstå dennes livsvärld och hur den 

intervjuade förhåller sig till den (Kvale & Brinkmann 2009).  Den tidigare forskningen, 

Internetkällor och övrig litteratur har använts som bakgrundsmaterial för utformningen av 

uppsatsen.  

I kvalitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till de vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

som vägleder undersökningen (Larsson m.fl. 2005). I uppsatsen har det hermeneutiska 

synsättet tillämpats. Detta synsätt innebär tolkning av texter. Intervjuarens förförståelse har 

stor betydelse för hur texten tolkas (Kvale 1997). Texten i detta sammanhang syftar på det 

transkriberade materialet från intervjuerna som spelats in. Min förförståelse för ämnet kan 

som närmast relateras till min bakgrund som andragenerationens invandrare. Trots att 

skillnaderna är många mellan internationellt adopterade och andragenerationens invandrare, 

kan likheterna finnas i att utseendet (i mitt fall) skiljer sig från etniska svenskars men ens 

tankesätt ändå är huvudsakligen svenskt. Min förförståelse ligger i att jag kan förstå om en 

http://www.akf.nu/
http://www.facebook.com/group.php?gid=46934801426
http://www.facebook.com/group.php?gid=91261642626
http://www.sladopterad.wordpress.com/
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kluvenhet infinner sig i att bli betraktad på ett sätt men uppleva sig på ett annat. Genom att ha 

läst litteratur om adoption, har jag på så sätt också fått en bättre förförståelse för ämnet.  

Den forskningsansats som valts för uppsatsen är den induktiva metoden. Den innebär att 

utifrån datainsamlingen försöka dra generella och teoretiska slutsatser (Wallén 1996). Det bör 

dock påpekas att det är vanskligt att dra generella slutsatser utifrån intervjuer baserade på sex 

personer.  

Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att den oftast är svår att replikera eftersom 

forskaren själv är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Det som forskaren inriktar sig 

på och det som observeras styrs av forskarens intressen. Intervjupersonerna påverkas också 

högst sannolikt av olika egenskaper hos forskaren såsom kön, ålder och personlighet. Det har 

sedan början av uppsatsens skrivande reflekterats över huruvida det kan vara lättare för en 

adopterad att öppna sig för en intervjuperson som själv är adopterad.  

Ytterligare kritik mot kvalitativa forskningsresultat är att de oftast inte går att generalisera på 

grund av att det ofta är ett litet antal som undersöks (Bryman 2002). Denna uppsats ämnar inte 

heller nå en generaliserande slutsats utan fokus ligger istället på att kasta ljus på individuella 

upplevelser av hur intervjupersonerna förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet samt 

adopterades föreningars betydelse för identitetsformandet.  

4.2 Avgränsningar 
Förfrågningar om intervjupersoner som är medlemmar i en förening skickades endast till 

aktiva föreningar med internationellt adopterade. Ingen förfrågan skickades ut till Sanuk som 

är en förening för adopterade från Thailand då det efterlystes en spridning av länder och det 

redan fanns med en intervjuperson adopterad från Thailand. De föreningar som fick en 

förfrågan om en intervju var: AEF, AKF, ChiCoLa samt SL-adopterad. Med 

adoptionsförening åsyftas i uppsatsen de föreningar som endast är till för adopterade och inte 

hela adoptivfamiljer.  

4.3 Urval 
Urvalet av intervjupersoner baseras på önskan att få adopterade från en variation av länder.   

De som inte är medlemmar i en förening (kallar dem grupp 1) är dels en vän, min sambos före 

detta arbetskollega samt en före detta arbetskollegas sambo. Ett informationsbrev skickades 

till samtliga intervjupersoner. Urvalsstrategin för grupp 1 samt för en av 

föreningsmedlemmarna (som också är en vän) var alltså bekvämlighetsurval. Som namnet 
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antyder består det av personer som finns lättillgängliga för undersökaren. Bortfallet tenderar 

att hålla sig relativt lågt med en sådan urvalsmetod (Bryman 2002). För att få tag på 

föreningsmedlemmar (kallas här grupp 2) skickades en förfrågan med bifogat 

informationsbrev till olika föreningar förutom då till en person som kontaktades direkt 

eftersom det är en vän. En förfrågan att delta i studien lämnades ut till fem personer i grupp 1 

varav en inte svarade. Dessutom lämnade undersökaren återbud till en person som fick 

förhinder vid överenskommen dag för intervju.  

E-post skickades till kontaktpersonerna på föreningarnas hemsidor med en förfrågan att 

vidarebefordra informationsbrevet till sina föreningsmedlemmar. Från SL-adopterad fick 

undersökaren rådet att själv ta kontakt med föreningsmedlemmarna genom de 

facebookgrupper som finns för adopterade och från ChiCoLa erhölls inget svar. 

Urvalsmetoden för grupp 2 har gått till på så sätt att de två första (från olika föreningar) som 

svarade blev intervjuade. Från AKF intervjuades en medlem. Återbud fick lämnas till tre AKF 

medlemmar då två av dem inte var hemmahörande i Stockholm och den tredje tackade jag nej 

till, till förmån för en medlem från AEF då jag ville ha en spridning av föreningar. Från AEF 

fanns det dock ytterligare fem personer som ville ställa upp på intervju. I grupp 1 blev urvalet 

två män och en kvinna medan grupp 2 kom att bestå av tre kvinnor.   

4.4 Etiska riktlinjer 
I början av en intervjuundersökning menar Kvale och Brinkmann (2009) att vissa etiska 

riktlinjer måste beaktas då etiska problem förekommer under intervjuns gång. Den första 

riktlinjen, informerat samtycke, innebär att undersökningspersonerna informeras om studiens 

allmänna syfte, att deltagandet är frivilligt och att de inte behöver svara på de frågor de inte 

vill svara på. I brevet som skickades till samtliga intervjupersoner om en förfrågan att delta i 

studien, har informerat samtycke och konfidentialitet beaktats. Konfidentialitet innebär att 

intervjuaren tar hänsyn till intervjupersonernas anonymitet. Det får alltså inte förekomma 

information i undersökningen som kan identifiera personerna. Denna etiska riktlinje har 

beaktats genom att intervjupersonerna har fått fingerade namn, att enbart ha med citat från det 

transkriberade materialet och att enbart intervjuaren har haft tillgång till bandinspelningen och 

det utskrivna materialet. Konsekvenser innebär att risken att en undersökningsperson lider 

skada ska vara så liten som möjligt. Intervjuforskningen kan vara ”förförisk” (2009: 90) och leda 

till att intervjupersonen avslöjar känsliga saker som hon senare kanske ångrar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Mycket av den litteratur som rör adoption handlar om adopterades 

psykiska hälsa. Det har alltså tagits hänsyn till denna riktlinje då den psykiska hälsan är ett 
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känsligt område att beröra vilket även kräver erfarenhet och kunskap. Därför har inga frågor 

ställts kring detta. Den sista riktlinjen, forskarens roll, innebär att forskarens roll som person 

är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet samt hållbarheten i de etiska beslut 

som tas under undersökningen. Det är viktigt att de publicerade resultaten är så korrekta och 

representativa för forskningsområdet som möjligt. Detta har beaktats genom att göra en 

noggrann transkribering samt att påbörja den så fort intervjuerna genomförts.  Forskarens roll 

innebär också att det nära samspelet med intervjupersonen bör beaktas för att kunna 

upprätthålla en professionell distans. Enligt Esaiasson m.fl. (2003) är det en fördel att 

intervjua främlingar framför bekanta. Orsaken till detta är att intervjuaren annars kan ta 

mycket för givet och undgå att ställa vissa frågor. Detta innebär att intervjun inte blir lika 

uttömmande. För att detta skulle så gott som undvikas, har det funnits en särskild 

medvetenhet kring detta och därför sidosätta vänskapsrelationen under intervjun och även 

ställa frågor om sådant som det kanske redan funnits kunskap om. Esaiasson m.fl. (2003) 

menar också att det kan vara lättare för den som blir intervjuad att öppna sig för en person 

som det finns en begränsad relation till och kanske bara träffar under själva intervjun. Jag 

anser dock att detta inte måste vara fallet utan snarare att det kan finnas ett förtroende och 

trygghet av att bli intervjuad av någon man känner. 

4.5 Den kvalitativa forskningsintervjun 
I uppsatsen är det den halvstrukturerade intervjuformen som tillämpats, vilket innebär att 

undersökaren utifrån sitt perspektiv försöker förstå olika teman ur intervjupersonernas 

vardagsvärld. En halvstrukturerad intervju karaktäriseras av en intervjuguide som inte följs 

slaviskt, utan ger utrymme till följdfrågor och på så sätt kan påminna om ett samtal (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att besvara uppsatsens frågeställningar har intervjupersonerna fått 

svara på frågor om sin identitet/etniska identitet och om socialisationen med sin omgivning. 

Intervjuguiden som använts under intervjuerna har utförts med olika givna teman följt av 

intervjufrågorna. Intervjuguiden för föreningsmedlemmarna hade den skillnaden att den 

innehöll frågor om föreningen. Ingen testintervju genomfördes, men istället testades 

intervjuguiden på undersökarens sambo varpå en del frågor fick byta plats, omformuleras eller 

strykas. Intervjuerna tog allt ifrån tjugo minuter till en timme att genomföra. Den första 

intervjun genomfördes under närmare en timme och det var uppenbart att intervjupersonens 

svar var väl genomtänkta det vill säga att intervjupersonen verkligen reflekterat över hur 

denne förhåller sig till att vara adopterad. Detta är talande för ungefär hälften av intervjuerna. 

Denna intervjuperson var också mycket vältalig och gav väldigt målande svar. En av 
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intervjuerna som genomfördes på enbart tjugo minuter visade att denne inte reflekterat över 

ämnet i samma utsträckning som de andra. Svaren som gavs här var ofta korta och 

intervjupersonen var ibland tvungen att fundera lite över frågorna. Sammanlagt gjordes sex 

intervjuer och samtliga spelades in på band. Tre av intervjuerna ägde rum hemma hos 

respondenterna och tre intervjuer genomfördes på caféer.  

4.6 Analysmetod 
För att analysera det transkriberade materialet finns olika verktyg och angreppssätt som kan 

vara till hjälp vid hanteringen av materialet. I uppsatsen har en så kallad helhetsanalys 

använts. Denna analysform kan delas in i tre faser där den första fasen går ut på att urskilja 

olika teman som vanligtvis framträder vid genomläsningen av materialet. Det empiriska 

materialet kan också jämföras med de teoretiska uppfattningarna. Därefter formuleras de 

frågeställningar som är föremål för undersökningen. I den tredje fasen görs en systematisk 

analys av intervjuerna utifrån frågeställningarna. För att belysa eller betona olika faktorer, 

används citat från intervjusvaren. Citaten har en bidragande fördjupad förståelse av det 

problemområde som studeras (Holme & Solvang 1997). 

4.7 Litteraturgenomgång 
Litteraturen för uppsatsskrivandet införskaffades genom att söka på ord som ”adoption”, 

”internationell adoption”, utlandsfödda adopterade, identitet, etnisk identitet och ”föreningar” 

på både Stadsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek. Även databaser har 

genomsökts på litteratur och artiklar på Stockholms universitetsbibliotek. För att också söka 

igenom det internationella fältet har sökord som ”interracial adoption”, ”transnational 

adoption”, ”adoption” och ”identity” använts. Litteraturen har bland annat bestått av SOU och 

MIA, myndigheten för internationell adoption. MIA:s webbsida har varit bra för att få 

information om t.ex. statistik till bakgrundsavsnittet samt få tillgång till länkar till de olika 

föreningarna. En av studierna som tagits med, Multikultiungdom (Ålund 1997) är dock inte en 

forskning om internationell adoption utan om andragenerationens invandrare
1
. Trots att 

uppsatsen inte handlar om det, är likheterna just identitetsskapandet och livsvillkoren och inte 

minst att internationellt adopterade är liksom andragenerationens invandrare svenskar men 

med ett annat etniskt ursprung.  

                                                 
1
 Innefattar dem med båda föräldrarna födda utomlands (http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b058.htm  2011-

06-05).   

http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b058.htm
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Mead är en central person för den socialpsykologiska teorin, därför har hans verk 

Medvetandet, jaget och samhället (1976) varit av betydelse för uppsatsen. Förutom utländska 

adoptionsforskare, har jag tittat på litteratur från svenska etablerade adoptionsforskare såsom, 

Irhammar, Cederblad och Lindblad. De två sistnämnda har själva adopterat, vilket kan få till 

följd att de vill visa positiva resultat av internationell adoption. Tidigare forskning kring 

adopterades föreningars betydelse för identiteten har inte påträffats. Däremot hittades en 

studie om invandrarföreningar och integration. Denna studies relevans för den tredje 

frågeställningen bedöms ligga i att läsaren får en uppfattning om vilken betydelse 

invandrarföreningar har för invandrares identitet och självförtroende. Det finns också likheter 

mellan invandrarföreningar och adoptionsföreningar. De är båda ideella föreningar som oftast 

är partipolitiskt obundna samt att ursprungslandets kultur och traditioner uppmärksammas. 

4.8 Metodologiska komplikationer 
I uppsatsen finns en del metodologiska komplikationer som bör beaktas. En del frågor i 

intervjuguiden rör hur intervjupersonerna upplevde vissa saker i barndomen. Frågan är hur 

mycket det egentligen går att minnas från sin barndom och som det dessutom skall besvaras 

kring under en relativt kort tid utan att det kanske reflekterats kring det tidigare. En annan 

komplikation skulle kunna vara faktumet att undersökaren själv inte är adopterad. Frågan är 

om det skulle generera i ”bättre” svar från respondenterna om undersökaren själv är 

adopterad. De brister som fanns i den fjärde intervjun som genomfördes hemma hos 

intervjupersonen var att bandet slutade rulla ett antal gånger på grund av att bandspelaren inte 

tog upp intervjupersonens röst alla gånger, då bordet vi satt vid var för lågt. Det påverkade 

säkert intervjupersonens svar då intervjuaren ibland fick be intervjupersonen att upprepa vissa 

ord samt att intervjuaren ofta fick hålla koll på om bandet snurrade, vilket även 

intervjupersonen kom att göra. Transkriberingen för denna intervju resulterade i att en del ord 

eller meningar föll bort. Det bör också poängteras att det hermeneutiska synsättet skapar 

möjligheter för olika tolkningsalternativ beroende på vilken förförståelse undersökaren har.  

5. Socialpsykologisk teori och 
etnisk identitet 
I följande avsnitt beskrivs de teoretiska perspektiv som används för analysen av det insamlade 

empiriska materialet. Detta avsnitt består av två delar. Först beskrivs socialpsykologisk teori 

och sedan forskning om etnisk identitet. För att få en bättre förståelse för hur de internationellt 
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adopterade intervjupersonerna förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet kommer identitet 

och etnisk identitet att tas upp här. Förutom att det måste tas hänsyn till individen själv, måste 

även hennes sociala interaktion med sin omgivning beaktas. Därför är också socialisation 

betydelsefullt för uppsatsen för att förstå vikten av samspelet med andra människor. 

5.1 Socialisation 
Socialisation handlar om en process där färdigheter förmedlas och lärs in och detta resulterar i 

att individer formas till personligheter (Brante m.fl. 1998). Enligt Mead sker socialisation till 

att börja med genom samspel där barnet är en aktiv varelse genom social interaktion med 

andra. En människas ”jag” är alltså något som utvecklas i mötet med andra människor, det är 

inte något som redan finns vid födseln. Genom utvecklingen av ens eget ”jag” måste barnet 

lära sig rollövertagandet vilket han eller hon gör genom att imitera sina signifikanta andra 

såsom föräldrar och andra viktiga personer i dess närhet. Det är genom leken som barnet lär 

sig användandet av symboler och språket. Barnet lär sig gradvis rollövertagandet av fler och 

fler personer samtidigt till skillnad från förut då det bara kunde göra det med en person i taget. 

Mead kallar detta för spelet. En viktig del av socialisationsprocessen är när barnet är kapabelt 

till att förhålla sig till många signifikanta andra, det Mead benämner ”den generaliserade 

andre” eller samhället (Mead 1976) . Jaget är alltså en social konstruktion som uppstår i 

sociala erfarenheter. Mead (1976) menar att beroende på vilka vi möter i vår omgivning, delar 

vi upp oss i olika jag. Vi har olika jag beroende på vilken social konstellation vi befinner oss 

i. Mead kallar den ena delen av jaget för ”I” och den andra för ”Me”. För att försöka förstå 

människans handlande, tänkande samt deras känslor, är ”I” och ”Me” bra verktyg att använda 

(Trost & Levin 2010). ”I” menar Mead är det vi själva identifierar oss med. Det är en respons 

på andra individers attityder. ”Me” är attityderna hos andra som man själv antar (Mead 1976). 

Det vill säga ”Me” är den föreställning man tror att andra har om en och som sedan resulterar 

i hur man uppfattar sig själv. Det är också hur vi uppfattar oss själva innehållandes tidigare 

erfarenheter av olika roller, situationer, andra personer samt sociala värderingar. För att en 

människas jag ska kunna bli fulländat måste vi förutom att ta andras roller även se på hur 

andra ser på oss samt se på hur vi ser på varandra i den sociala situationen som är i ständig 

förändring (Mead 1976). Jaget är en viktig del av ens identitet. Identitetsbegreppet beskrivs 

därför härnäst. 
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5.2  Identitet  

Föreställningar om arv och/eller miljö förekommer ofta i diskussionen om identitet. Huruvida 

vi är de vi är på grund av våra gener eller på grund av det samhälle vi vuxit upp i. Det 

essentialistiska perspektivet (arv) går ut på att våra beteenden och identiteter existerar från 

födseln oavsett om det handlar om genus, klass, sexualitet eller etnicitet. Kritiken mot detta 

perspektiv består i hur det då kan förklaras att människor förändras. Om vi är de vi är från 

födseln borde vi inte kunna förändras. Det konstruktivistiska perspektivet (miljö) innebär att 

individens identitet är avhängig våra sociala relationer med omgivningen. ”Förändring” och 

”process” betonas ofta i detta perspektiv. Även det konstruktivistiska perspektivet har 

kritiserats. Kritikerna här menar att biologins och arvets inverkan på identiteten glöms bort 

(Hammarén & Johansson 2007). Det essentialistiska perspektivet är förknippat med 

psykologiska förhållanden medan det konstruktivistiska är förknippat med sociologiska 

förhållanden. Definitionen av identitet kommer att utgå ifrån socialpsykologin, som befinner 

sig i skärningspunkten mellan psykologin och sociologin eftersom den definitionen lämpar sig 

bäst för denna uppsats. 

Socialpsykologen Thomas Johansson menar att identitetsskapandet sker i skärningspunkten 

mellan det subjektiva, såsom förhoppningar, val, möjligheter, drömmar och visioner samt det 

objektiva såsom materiella och sociala hinder. I denna skärningspunkt menar Johansson att 

det finns ett utrymme där olika identitetsprojekt och skapande av livsstilar äger rum. 

Johansson har låtit sig inspireras av bland annat Giddens för att beskriva den moderna 

identiteten och för att sedan kunna analysera identitetens mångfasetterade karaktär. Detta gör 

Johansson med följande begrepp: Relativ öppenhet - Individen måste själv vara aktiv och 

delaktig i att utveckla sin identitet då identiteten inte längre avgränsas entydigt utifrån 

släktband, föräldrars klasstillhörighet, kön eller etnisk tillhörighet. Genom individens egna 

engagemang skapas ett stort spelrum för identitetsarbete. Differentiering - För att skapa sin 

identitet förflyttar sig individen mellan olika sociala miljöer samt använder sig av olika 

identifikationer. Detta resulterar i en identitet som är stabil men samtidigt komplex och 

mångfasetterad. Individuation - Det uppstår nya förutsättningar för identitetsskapande i det 

svenska samhället vi lever i idag. Människor kan experimentera med olika identiteter och 

möjligheter (Johansson 2006:202). Johansson tar upp ytterligare ett begrepp, reflexivitet. 

Detta begrepp har uteslutits här eftersom den inte är betydelsefull för uppsatsens 

frågeställningar. Det gemensamma för de olika delarna i det analytiska ramverket är att 

individen och dess omgivning är i en relation som är i ständig utveckling och utifrån det 
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formar individen en bild av sig själv. I följande avsnitt presenteras andra delen av 

analysramen som är etnisk identitet. Detta avsnitt är starkare kopplat till etnicitet, adoption 

och föreningsliv. Här kommer också svensk och internationell forskning tas upp som gjorts 

kring internationell adoption och som är relevant som referensram för frågeställningarna.  

5.3 Etnisk identitet 
Etnisk identitet handlar om att ”höra till”, det vill säga att individen ska kunna identifiera sig 

med en eller flera grupper (Almqvist 2006). Phinney och Rotherams (1987) definition av 

etnisk identitet är liksom Almqvists, upplevelsen att höra till eller vara medlem av en etnisk 

grupp. De menar också att ens sätt att tänka, känna, uppleva och bete sig beror på att 

individen tillhör en viss grupp. Etnisk identitet innefattar också andras syn på vilken 

tillhörighet individen har (Phinney & Rotheram 1987); (Lange & Westin 1981). Lange och 

Westin delar upp etnisk identitet i självdefinierad identitet det vill säga den grupptillhörighet 

individen anser att hon själv har, och extern etnisk identitet, det vill säga den etniska 

grupptillhörighet andra individer tillskriver individen (Lange & Westin 1981). Enligt Dalen 

kan det vara problematiskt om den etniska självidentifikationen och den externa 

identifikationen inte är entydig (Dalen 2007).  

Almqvist har tolkat Phinney samt Phinney och Rosenthal som har med utgångspunkt i 

empirisk forskning förändrat befintliga teorier om identitetsutveckling och gjort en modell 

innehållandes tre faser för hur den etniska identiteten utvecklas hos ungdomar i 

minoritetsgrupper, eller när det egna etniska ursprunget skiljer sig från 

majoritetsbefolkningens. Nedan följer Almqvists tolkning av deras etniska 

identitetsutveckling. 

Outforskad identitet: Den etniska identiteten är inte utvecklad hos barn och unga tonåringar. 

De kan däremot uttrycka en stark lojalitet mot den egna etniska gruppen, inte för att de 

utvecklat en identitet utan snarare som något de tagit över av andra såsom föräldrarna, släkten 

eller gänget. Det förekommer också att barn tar avstånd från sitt etniska ursprung och istället 

identifierar sig med majoritetskulturens. Detta kan ha att göra med att barnet vill vara som 

sina kompisar och inte vara annorlunda och därmed favorisera majoritetskulturen framför den 

egna etniska gruppen. Det utforskande stadiet: Ungdomstiden är den period då något oftast 

inträffar som utlöser ett intresse för att utforska vem man är som t.ex. den egna etniska 

identiteten. Vad som utlöser engagemanget varierar mycket. Några forskare menar att den 

unge hamnar i en kris där hon t.ex. blivit utsatt för diskriminering men andra har kommit fram 
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till att ungdomar redogör för att de inte hör till den etniska majoriteten. Allt eftersom tiden 

går, känner sig fler manade att utforska sitt ursprung och sin etniska identitet. Internalisering: 

Under denna fas hittar individen en balans mellan att höra till/vara lojal mot sin etniska 

minoritetsgrupp och samtidigt som han eller hon ska förhålla sig till det omgivande samhället. 

Identiteten som individen nu uppnår resulterar i en ökad mognad. Ungdomar som uppnått en 

internaliserad etnisk identitet är också stolta över var de kommer ifrån (Almqvist 2006:89). 

Sammanfattningsvis visar resultaten här att den etniska identitetsutvecklingen hos 

minoritetsgrupper inte är utvecklad hos barn då de ”tar efter” sina föräldrar och även vill 

efterlikna sina kompisar, för att senare i livet bli nyfikna på sitt etniska ursprung och utforska 

detta, vilket då resulterar i en stolthet över sin etniska tillhörighet. Den etniska identiteten är 

alltså föränderlig och inte statisk. Etnisk identitet handlar också om hur andra definierar oss 

samt att kunna identifiera sig med en eller flera grupper. 

I nästa avsnitt kommer forskning som gjorts om internationell adoption att redovisas tematiskt 

utifrån frågeställningarna.  

5.3.2  Självidentitet 

I Cederblad och Irhammars forskning om identitet och anpassning hos utlandsfödda 

adopterade ungdomar känner sig majoriteten av de intervjuade sig som svenskar både när de 

befann sig i Sverige och i utlandet. Cederblad och Irhammar menar att det beror på att barnen 

växt in i de svenska familjerna och det svenska samhället. Trettio procent av 

undersökningsgruppen kände en slags anknytning till sitt ursprung eftersom främmande 

människor inte kan bemöta dem entydigt som svenskar på grund av utseendet (Cederblad & 

Irhammar 1994). I likhet med denna forskning har Irhammar (1997) kommit fram till i sin 

forskning om utlandsfödda adoptivbarn att flertalet av dem som deltagit i undersökningarna 

kände sig som huvudsakligen svenskar och detta på grund av deras svenska leverne, att de var 

uppväxta i svenska familjer och att de pratade svenska. Definitionsmässigt tillhör de gruppen 

med en svensk självidentitet. De som tillhörde gruppen med en icke-svensk självidentifikation 

upplevde inte sig själva främst som svenskar, trots att deras sociala liv var ”lika svenskt” som 

den första gruppens. Det bör dock noteras att i den grupp som inte hade en svensk 

identifikation, fanns det olika sätt hur den adopterade identifierade sig samt att det endast 

gällde 22 individer. Irhammars analys visar att den grupp som hade en svensk självidentitet 

inte hade lika många minnen från tiden före adoptionen som den andra gruppen. Som 

Irhammar påpekar är det inte så konstigt att en icke-svensk självidentitet kan härledas till 

minnen från tiden före adoptionen då det kan: hjälpa den adopterade att uppleva en anknytning bakåt, 
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och därmed kanske lättare bibehålla en ursprunglig etnisk del i sin självuppfattning (Irhammar 1997: 176). 

Irhammar menar trots detta att adoptionsålder i sig inte är relaterad till etnisk självidentitet 

(Irhammar 1997). Forskningen som tas upp här visar att den övervägande delen adopterade 

känner sig som svenskar, och detta på grund av att de är uppväxta i Sverige med allt vad det 

innebär samt att denna grupp inte har lika många minnen från tiden före adoptionen. 

Cederblad och Irhammars forskning med ett urval på 181 intervjuer med ungdomar är ganska 

litet om det ska talas generellt om utlandsfödda adopterade ungdomar i Sverige. Det är också 

anmärkningsvärt att de yngsta var tretton år gamla vid undersökningstillfället då det framgår i 

studien att trettonåringarna hade svårt att besvara en del frågor om identiteten samt att de inte 

börjat reflektera över frågor om sitt ursprung. Av den anledningen intervjuades inte nitton av 

fyrtiofyra 13-14 åringar (Cederblad & Irhammar 1994). 

Det finns också forskning som tyder på att en del adopterade inte upplever sig som svenskar. 

Elmunds (2007) forskning om överrepresentation av internationellt adopterade i paragraf 12- 

hem
2
 visar att bara fem procent ser Sverige som sitt hemland, medan hela sjuttio procent ser 

sitt födelseland som sitt hemland. Enligt Elmund är det svårt att veta vad detta kan bero på. 

Irhammar menar dock att en tillgivenhet till en etnisk minoritetsgrupp kan bero på 

utanförskap och svårigheter att integreras i det svenska samhället (Irhammar 1997).   

Multipla etniska identiteter 

Multikultiungdom (1997) av Ålund är en forskning som bygger på intervjuer gjorda med ett 

trettiotal ungdomar och lika många vuxna. Större delen av intervjupersonerna är 

andragenerationens invandrare som är uppväxta i mångetniska miljöer. I dessa miljöer växer 

en transkulturell livsstil fram där ungdomarna tänker och handlar på ett gränsöverskridande 

sätt i ett ömsesidigt kulturellt utbyte. Fokus riktas mot identitetsskapandet och livsvillkor 

bland ungdomar i Stockholms mångetniska förorter. Det som växer fram i moderna miljöer är 

en etnicitet som är hybrid till sin karaktär det vill säga personen i fråga utvecklar en identitet 

som är multietnisk där hon eller han refererar till olika världar (Ålund 1997). Almqvist 

resonerar på liknande sätt och hänvisar till flera studier som motsätter sig föreställningen om 

att en person bara kan ha en etnisk identitet. Hon menar att den etniska identiteten är 

flerdimensionell och att det helt enkelt går att vara ”både och” (Almqvist 2006). Likaså menar 

Cederblad som tolkat Bagley och Young (1979), Bagley och Coard (1975) samt Phinney och 

Alipura (1990) i sin sammanställning av forskning avseende adoptivbarn och deras liv efter 

                                                 
2
 Institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten 

ungdomsvård (http://www.ne.se/paragraf-12-hem, 2011-06-12). 

http://www.ne.se/paragraf-12-hem
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adoptionen att det är viktigt att poängtera att etnisk identitet inte är entydigt och oföränderligt. 

Cederblad menar vidare i sin tolkning av forskarna att barn tillhörandes etniska minoriteter 

har möjlighet att tillhöra två system. De behöver alltså inte välja vad de ska tillhöra. Det är 

inga konstigheter att ha olika grader av identifikation med båda systemen (Cederblad 

2003:49). Ålund (1997), Almqvist (2006), Cederblad (2003:49) menar alltså att en individ 

inte behöver kompromissa med sina dubbla etniska identiteter. En person behöver inte enbart 

vara t.ex. svensk eller t.ex. indisk. Det är alltså inga konstigheter att ha en multietnisk 

identitet där både det svenska och det indiska får utrymme i en persons liv det vill säga en 

hybrididentitet. 

5.3.3 Faktorer som påverkar upplevelsen av ens ursprung och identitet 

Cederblad (2003:49) har tolkat Meiers forskning om vuxna adopterade koreaner som vuxit 

upp i vita familjer i USA och funnit att inställningen till den koreanska identiteten inte är 

statisk utan förändras under uppväxtåren. De flesta personerna i studien hade vuxit upp i 

områden där majoriteten var vita och hade därmed väldigt lite kontakt med andra koreaner. 

De hade inte reflekterat över att de på något sätt var annorlunda, utan upplevt sig som andra 

vita kamrater. Föräldrarnas försök att intressera barnen i koreanska aktiviteter mottogs med 

ointresse och avståndstagande då de adopterade ville vara som sina vänner. Ett eget intresse 

för den koreanska identiteten växte först när de flyttade från familjen för att gå på college. Här 

fanns andra utländska studenter och andra färgade amerikaner från minoritetsgrupper som 

visade sin etniska identifikation. Detta ökade de adopterade ungdomarnas intresse för den 

koreanska kulturen och språket. Identitetsutvecklingen visar sig alltså vara en livslång process 

som inte enbart kan studeras i unga år (Cederblad 2003:49).  

Cederblad (2003:49) har även tolkat McRoy m.fl:s studie om afroamerikanska barn som 

adopterats av vita föräldrar och menar att det finns ett samband mellan adoptivföräldrars 

positiva attityd gentemot barnets ursprung samt ett aktivt stöd i barnets utveckling av en 

”svart identitet” med den adopterades acceptans eller avståndstagande av detta (Cederblad 

2003:49). Frank Lindblad som är barn- och ungdomspsykiater och engagerad i flera 

forskningsprojekt som rör adopterades utveckling har kommit fram till liknande slutsatser det 

vill säga att föräldrarnas uppmuntran i barnens dubbla tillhörighet resulterar i att barnen 

utvecklar en rasidentitet som en del av sin självbild. Irhammar har också kommit fram till 

liknande resultat i sin studie nämligen att de adopterade som är intresserade av sitt ursprung 

även har föräldrar som är/har varit intresserade av barnets ursprung och tvärtom, det vill säga 

de vars föräldrar inte varit intresserade, har själva inte heller varit intresserade. Irhammar 
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menar också att det är av stor betydelse att den adopterade visar en öppenhet för det egna 

ursprunget. Detta på grund av att inte förneka en del av sig själv men också för att ett intresse 

är en del av processen som identiteten formas (Irhammar 1997). Ytterligare en faktor som 

underlättar utvecklandet av rasidentiteten hos barn med annan hudfärg än föräldrarnas är om 

barnen växer upp i en omgivning som är multikulturell (Lindblad 2004).  

De faktorer som alltså påverkar adopterades upplevelse av sitt ursprung och sin identitet som 

något positivt är adoptivföräldrarnas engagemang, uppmuntran och öppenhet, samt om de 

växer upp i ett område med många etniska grupper. Adoptivföräldrarnas brist på engagemang 

för den adopterades ursprung resulterar alltså i den adopterade inte heller engagerar sig för sin 

etniska identitet. En öppenhet för det egna ursprunget är betydelsefullt för att inte förneka en 

del av sig själv samt att hur ursprunget upplevs aldrig är statiskt utan snarare föränderligt med 

åren. En plats att utforska identiteten på är föreningar som tas upp härnäst.  

5.4 Föreningens betydelse för identiteten 
Wingborgs undersökning för integrationsförvaltningen har som syfte att ta reda på om 

innehållet i invandrarföreningarnas verksamhet främjar integration. I denna studie åsyftas 

integration på att invandrargrupper behåller och utvecklar sina ursprungliga kulturer och traditioner samtidigt 

som de bygger upp kontaktnät i Sverige, lär sig hur det svenska samhället fungerar, lär sig det svenska språket 

och kommer in på den svenska arbetsmarknaden (Wingborg 1999: 9). Studien visar att föreningarnas 

olika bakgrunder avspeglar sig i olika verksamheter. Vissa föreningar betonar 

ursprungsländernas kultur och traditioner i form av dans, kultur och föredrag. Forskning visar 

att det kan bidra till att stärka invandrares identitet och självförtroende samt att kulturell 

identitet kopplad till ursprungsland genererar en positiv självuppfattning och integration. En 

del föreningar har en inriktning på det svenska språket och det svenska samhället. Det finns 

en del skillnader mellan invandrarföreningarna. Vissa är väldigt kulturinriktade med 

verksamhet som musik och folkdans som ett försök att upprätthålla och bevara 

ursprungskulturen. Andra föreningar är mer inriktade på föredrag och debatter (Wingborg 

1999). I likhet med adoptionsföreningarna finns det också skillnader mellan de olika 

invandrarföreningarna.  

Det gemensamma för de olika delarna i det analytiska ramverket är att individen och dess 

omgivning är i en relation som hela tiden utvecklas och utifrån det formar han eller hon en 

bild av sig själv. Efter denna redogörelse för analysramen, presenteras härnäst uppsatsens 

resultat och analys av det insamlade materialet.  
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras endast de resultat som är av relevans för uppsatsens syfte och som 

har anknytning till frågeställningarna. Även en kort presentation av varje intervjuperson 

kommer att ges. Citaten kommer att vara kursiverade. Tre punkter (…) innebär en kort paus 

och tre streck (---) betyder att en del ord har tagits bort för att bättre få fram det som ska 

belysas, eller att ord tagits bort för att inte röja intervjupersonernas anonymitet. 

Intervjupersonerna har fått fingerade namn, och namn på städer har också ändrats i citaten för 

anonymiteten av intervjupersonerna. För att få bättre flyt i citaten och få en bättre känsla för 

svaren som gavs, har skriftspråket ändrats till talspråk.  

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
Niklas ska fylla 36 år. Kom till Sverige cirka en månad gammal från Thailand. 

Anna är 27 år. Kom till Sverige cirka 1 år gammal från Colombia. 

Rikard är 28 år. Blev adopterad 2,5 år gammal från Brasilien. Kom till Sverige när han var 

runt 4 år. Bodde i Luxembourg och Storbritannien dessförinnan. 

Misha ska fylla 31 år. Kom till Sverige nästan 6 år gammal från Indien. Är medlem i en 

adoptionsförening sedan två år tillbaka. Har ett barn. 

Amanda är 46 år. Kom till Sverige 6,5 år gammal från Korea. Är medlem i en 

adoptionsförening sedan cirka tjugo år tillbaka. Har två barn. 

Tina ska fylla 24 år. Kom till Sverige 1 år gammal från Etiopien. Är medlem i en 

adoptionsförening sedan cirka 5 år tillbaka. 

6.1.2 Syn på etnisk identitet och omgivningens syn på deras etniska 

identitet 

För att besvara denna fråga har intervjupersonerna fått svara på hur de definierade sig själva 

som barn och som tonåring, detta för en ökad förståelse för de socialpsykologiska teorierna. 

Definition av sig själva som barn 

Intervjupersonernas definition av sig själva som barn visar att hälften (Anna, Rikard och Tina) 

såg sig själva som svenskar. Detta kan jämföras med Cederblads (2003:49) tolkning av 

Meiers forskning det vill säga att de flesta koreanska barnen uppväxta i vita familjer i USA 

inte upplevt sig som annorlunda, utan upplevt sig som sina vita kamrater. Cederblad tolkar att 

de flesta i Meiers studie hade vuxit upp i områden där majoriteten var vita, vilket också är 

fallet för samtliga intervjupersoner. Enligt Cederblad (2003:49) mottogs föräldrarnas försök 

att intressera barnen i koreanska aktiviteter med ointresse. Detta märks också hos en del 

intervjupersoner. Så här säger Anna: Jag tycker att dom har försökt väldigt mycket att 
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uppmuntra mig och visa bilder när min pappa hämtade mig (---) verkligen velat tror jag, men 

jag har inte velat (---) förrän nu. Det skulle kunna förklaras med att deras identitet som barn 

var outforskad och att de hellre ville vara som sina kompisar och inte vara annorlunda och 

därmed favoriserade majoritetskulturen framför den egna etniska gruppen (Almqvist 2006). 

Misha och Amanda, definierade sig själva som indisk respektive koreansk som barn. Misha 

svarar följande: Som barn då var jag helt indisk! Det var jättekonstigt men då kände jag mig 

mycket mer indisk (---). Amanda säger följande om sin definition som barn: Som korean, i och 

med att jag kunde språket så blev det ju naturligt liksom. Både Misha och Amanda kom till 

Sverige runt sexårsåldern. Enligt Irhammar (1997) är en ”icke-svensk” självidentitet kopplat 

till minnen från tiden före adoptionen, eftersom det kan vara en hjälp för den adopterade att 

uppleva en anknytning bakåt. Almqvist (2006) menar att i den outforskade identiteten kan 

barn och tonåringar uttrycka en stark lojalitet mot den egna etniska gruppen som något de 

tagit över av omgivningen. I Mishas fall kan hon ha tagit över det från sin familj eftersom hon 

lämnades till barnhemmet när hon var fem år och i Amandas fall är det något hon kan ha tagit 

över från barnhemspersonalen. Det går också att förklara utifrån socialisation det vill säga att 

de imiterar sina signifikanta andra (Mead 1976). Så här säger Misha om det hon bland annat 

minns: Kommer väl ihåg min mormor som bodde med mig och jag kommer ihåg min pappa 

att han slog mig (---) jag tror att jag bodde i nåt skjul (---)  jag bodde där med min mamma, 

pappa, min mormor och så min lillebror och så ett till syskon som var lite yngre än oss. (---) 

Sen så blev jag bortadopterad till barnhemmet (---).  Det var svår tid när jag kom till 

barnhemmet… man har ju levt med sina föräldrar nästan 5 år då sen blir man bortlämnad 

bara sådär (---). Detta citat är ett exempel på att den adopterade kan uppleva en anknytning 

bakåt. 

Definition av sig själva som tonåring 

Intervjupersonernas definition av sig själva i tonåren skiljer sig från hur de definierade sig 

som barn. Det är också ett exempel på att identitetsutvecklingen är en livslång process 

(Cederblad 2003:49 tolkning utifrån Meier); Mead 1976; Johansson 2007). Niklas som menar 

att han bara såg sig som barn som liten säger så här om tonåren: Då var det mer konfliktfullt 

då var det mer att man försökte vara svensk som dom andra och ha samma kläder och va en 

av dom men ändå liksom inte bli det fullt ut för jag såg inte likadan ut i rockabillykeps som 

dom andra. Dom andra var hillbillies men jag blev aldrig någon bra hillbilly (---). Utifrån 

Almqvist (2006) kan Niklas sägas befinna sig på det utforskande stadiet vilket hans citat visar. 

Identitetsutvecklingen fortsätter och än en gång förändras deras definition av sig själva. Under 
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internaliseringsfasen har intervjupersonerna hittat en balans mellan att höra till/vara lojal mot 

sin etniska minoritetsgrupp samtidigt som de ska förhålla sig till det omgivande samhället. 

Enligt Almqvist (2006) är en uppnådd internaliserande fas lika med en stolthet över var man 

kommer ifrån. 

Definition av sig själva idag 

Hur intervjupersonerna definierar sig idag kunde besvaras utifrån om de definierar sig som 

svenskar, både och, som från sitt ursprungsland eller som något annat. Hälften av 

intervjupersonerna känner att de är både och. Två intervjupersoner definierar sig som 

svenskar och en som en världsmedborgare. Tinas svar visar hur hennes definition successivt 

har förändrats vilket kan härledas till (Cederblads 2003:49 tolkning av Meier; Mead 1976; 

Johansson 2006) att identitetsutvecklingen inte är statisk utan föränderlig livet ut. Jag har 

alltid sagt att jag är svensk, alltid alltid alltid ALLTID (---) nu har jag börjat förstå att när 

folk frågar (---) då vill dom ju inte höra Sverige… då vill dom ju höra var jag kommer ifrån 

för att jag är mörk, då svarar jag Etiopien såklart men jag ser mig nog som… nu har jag 

börjat säga såhär världsmedborgare, nej jag tycker det har bytt (---) jag känner mig inte alls 

helt svensk längre utan som en världsmedborgare. Tinas uttalande skulle också kunna ses 

som att den delen av hennes jag som Mead (1976) kallar ”Me” inte är ”svenskt”. Det vill säga 

att hon själv inte känner sig helt svensk längre för att hon antar att den som frågar vart hon 

kommer ifrån frågar utifrån hennes hudfärg. Amanda som definierar sig som både och säger 

följande: Oj, både och… alltså jag känner mig mer svensk på grund av att jag har ju vuxit 

upp i Sverige, jag kan mer om Sverige, traditioner, seder, vett och etikett och… allt som har 

med Sverige att göra, språket och allt det här då, (---) men när det gäller koreansk… jag ser 

ut som en korean, tittar jag mig i spegeln då är det självklart att jag är en korean, spelar 

Sverige och Korea fotboll (---) då är det ju klart att jag hejar på Korea, inte på Sverige… det 

känns som att det är självklart då känner man mer samhörighet med dom då… är jag i Korea 

då känner jag mig självklart som en korean (---) jag känner mig koreansk när jag är bland 

andra koreaner i föreningen, men ändå känner jag mig svensk i sammanhanget också så det 

blir lite blandat.  Så här svarar Niklas som också definierar sig som både och: Jag definierar 

mig själv som… jag är ju Niklas liksom (---) Jag är svensk jag är väldigt kunnig om Sverige, 

jag kan svensk historia (---) jag kan Thailands historia också (---) jag består ju av både och 

liksom. Egentligen är jag halvsvensk och halvasiat liksom. Både Amandas och Niklas etniska 

identitet är som Almqvist (2006) menar, flerdimensionell och utan konstigheter att vara både 

och. Olika grader av identifikation med båda systemen verkar också vara något som Amanda 
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och Niklas har och som Cederblad (2003:49) också menar utifrån tolkning av Bagley och 

Young, Bagley och Coard samt Phinney och Alipura. Å ena sidan känner Amanda och Niklas 

den svenska samhörigheten när det kommer till det svenska språket, traditioner, vett och 

etikett, svensk historia med mera. Å andra sidan känner de en tillhörighet med sitt födelseland 

på grund av bland annat utseendet och kunskaperna de har om sina ursprungsländer. Niklas 

tycks känna en stolthet i att kunna referera till två kulturer vilket han gjorde i tjugoårsåldern 

då han bodde i ett multikulturellt område: (---) för då bodde jag ju på (---) som då var ett 

väldigt multikulturellt område, väldigt olikt det jag själv vuxit upp i. I Gällivare där var det ju 

fult att vara kurd eller att inte vara svensk… eller det fanns ju inget annat. (---) på X mötte 

jag ju för första gången då… bekantskapskretsen där var ju, alla var ju chilenare, eller jugge 

eller från Georgien eller från Mali eller Ghana, det var ju liksom helt uppblandat plus att det 

fanns ju också en väldigt stark etnisk stolthet hos alla grupper. Alla var väldigt stolta och 

väldigt medvetna om ”vårt språk” det är ”vår mat”… och det var väldigt fint och jag tyckte 

men jag kan också säga vad som är mitt språk, min mat det kan ju vara svenska men det är ju 

ännu roligare om det också kan vara Thailand då (---). Detta kan härledas till Ålund (1997) 

som menar att det i moderna miljöer växer fram en etnicitet som är hybrid, med andra ord att 

individen eller Niklas i det här fallet, utvecklar en identitet som är multietnisk och där han kan 

referera till olika världar.  

De intervjupersoner som ser sig som både och nämner att de talar svenska, att deras tankesätt 

är svenskt och har svenska värderingar. Rikard som ser sig som både och säger följande: Jag 

måste nog säga att det är lika (---) men när jag känner med hjärtat så är jag nog en stoltare 

brasilianare.  

De som definierar sig själva som svenskar säger också att det har mycket att göra med att de 

kan språket och är uppväxta med alla svenska traditioner och svenska föräldrar. Så här säger 

Misha: Jag tycker nog att jag är helyllesvensk egentligen för att jag har ju levt med svenska 

föräldrar och har ju ändå så mycket västerländskt i mig… men visst vissa gånger kan jag ju 

känna mig som indisk också men ändå så känns det som när man pratar om åsikter och hur 

man tänker och hur man beter sig så har ju jag helt svensk för jag är ju uppväxt med den 

miljön (---) jag är född i Indien men det är för kort tid att ha levt i den miljön som ska göra 

mig till helindisk. Anna svarar följande om att definiera sig som svensk: Man uppfostrades av 

svenska föräldrar… svenska sättet att vara på, så man tänker väl på… ser på saker och ting 

och det präglas ju jag av såklart och så omgivningen då att dom flesta är vita och svenskar (--

-). Mishas och Annas definition av sig själva stämmer väl överens med Cederblad och 
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Irhammar m.fl. (1994) om att det har att göra med den svenska uppväxten och med den 

svenska familjen. Det som talar emot Irhammars (1997) forskning är att den visar att en 

svensk självidenitet har att göra med att individen t.ex. inte har lika mycket minnen från tiden 

före adoptionen, vilket just Misha har då hon adopterades i sexårsåldern. Men Irhammar 

(1997) menar ändå att adoptionsålder i sig inte kan relateras till etnisk självidentitet.  

Omgivningens definition av intervjupersonerna 

Intervjupersonerna fick frågan om hur de tror att vänner och arbetskamrater respektive 

främlingar definierar dem samt om de ser någon konflikt i att inte bli definierade på samma 

sätt som de definierar sig själva. Fem av intervjupersonerna tror att vänner definierar dem som 

svenskar medan den sjätte tar för givet att de bara definierar honom som Niklas utan att 

egentligen läsa in någon etnicitet i det.  

Rikard som definierar sig själv som både och svarar följande om vänners definition av 

honom: Dom ser mig nog som… absolut svensk. Anna som definierar sig själv som svensk 

säger följande om sina vänner: (---) dom brukar säga ibland att dom inte tänker på att jag är 

mörk så jag tror faktiskt att dom definierar mig som svensk… med lite extra krydda (skrattar). 

Det kan förklaras med Phinney och Rotherams (1987) syn på etnisk identitet det vill säga 

andras syn på vilken tillhörighet man har. Det går också att säga att deras vänners externa 

identifikation av dem är svensk (Lange & Westin 1981). Intervjupersonernas ”I” är det de 

själva identifierar sig med det vill säga hälftens ”I” är ”både och”. Då Amanda och Rikard 

anser att deras vänner och arbetskamrater ser dem som svenskar borde egentligen de också 

definiera sig som svenskar, enligt teorin. Misha och Anna däremot anser att deras vänner 

definierar dem som svenskar (detta gäller även Mishas arbetskollegor) vilket då stämmer med 

teorin att även deras ”I” är svenskt (Mead 1976). När det kommer till arbetskollegorna säger 

Anna däremot: Det är ganska många mörka (---) där jag jobbar (---) alla vi där pratar 

flytande svenska (---) men jag tror nog ändå att dom ser mig som färgklick… inte som 

helsvensk det tror jag inte… inte där. Men det är ju bara positivt! På arbetsplatsen är alltså 

Annas ”I” ”icke svenskt” (Mead 1976). För att återkoppla till resonemanget förut att man 

kanske definierar sig utifrån hur ens omgivning ser ut, skulle man kunna säga att då Annas 

omgivning på jobbet består av många mörka resulterar det i att hennes ”Me” på arbetsplatsen 

är något annat än svenskt. 

Tina som alltid har sett sig som svensk, men numera ser sig som världsmedborgare pratar om 

sitt jobb och säger: (---) nu är man på jakt efter så här nya unga tjejer, invandrartjejerna som 

ska komma och få en massa jobb och så (---) jag får symbolisera den unga tjejen och 
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invandrartjejen i allt i ett ganska ofta, att visas upp liksom, ”titta vi har faktiskt en 

invandrartjej under tjugofem (---) så tycker jag, och det irriterar mig. Tinas 

självidentifikation är världsmedborgare medan den externa identifikationen (på jobbet) är 

”icke svenskt” då sambandet inte är entydigt blir det alltså problematiskt för henne (Dalen 

2007) vilket citatet visar. Förutom att se det ur denna synvinkel kan Tinas irritation förklaras 

utifrån hur hon såg på invandrare förut: (---) när jag var yngre var jag ganska rädd för typ 

invandrare att jag inte ville förknippas med det, jag var ju svensk (---). 

Om främlingars definition av intervjupersonerna säger alla utom en att de tror att främlingar 

definierar dem som utlänningar. Enligt Cederblad och Irhammar m.fl. (1994) kände en 

tredjedel i deras studie en anknytning till sitt ursprung eftersom främlingar inte kan bemöta 

dem som enbart svenskar på grund av utseendet. Niklas säger såhär om främlingars definition 

av honom: Ja främlingar tänker blatte liksom! (---).  Många av intervjupersonerna tror att de 

upplevs som utlänningar fram tills främlingarna hör dem prata. Så här säger Rikard: Ja det är 

väl ofta dom ser mig som typ utlänning och sen när jag börjar prata så får dom en chock och 

börjar tänka ”oj” och då kommer nästa fråga ”hur länge har du bott i Sverige?”(---) Det 

beror på ser dom mig och jag säger inget då kan det bli lite som fördomar att oh shit 

mörkhyad, men sen när man pratar så (---) han är ju svensk eller nåt, typ. Enligt Cederblad 

och Irhammar m.fl. (1994) omfattar etnisk identitet också utseende. Tina tror däremot att 

främlingar definierar henne som svensk: Nä men dom ser mig nog som svensk… hoppas jag. 

Huruvida intervjupersonerna ser någon konflikt i att självidentifikationen och den externa 

identifikationen inte är entydig menar hälften av dem att det kan upplevas mer eller mindre 

bekymmersamt medan två av dem inte alls ser någon konflikt i det. Niklas svarar följande: (--

-) det är ju därför jag har valt att alltid i mötet med nya människor definiera mig som 

invandrare eftersom jag vet att det är det alla andra gör så lika bra att man är förberedd på 

det så man har framme sitt lilla paket här av etnicitet liksom. Niklas uttalande är ett bra 

exempel på att hans ena del av jaget det vill säga ”Me” är ”icke svenskt” (Mead 1976). 

Så här säger Tina om det: Då blir jag arg… jag kan ju anpassa mig (---). Misha säger att hon 

känner sig tillsidosatt av att hon själv ser sig som svensk men att andra inte alltid ser henne 

som det bara för att hon är brun eller på grund av hennes förnamn. Amanda som inte alls ser 

någon konflikt i det säger: Jag har inga problem att dom ser mig så (---) det är inte så 

konstigt (---) det är ju samma sak med mig om jag träffar nån som ser utländsk ut då blir ju 

jag lite fundersam och undrar hmm vilket land kommer… innan man börjar prata då 

upptäcker man oj det spelar ju ingen roll vilket land man kommer ifrån för du pratar ju 



23 

 

svenska precis som jag. Detta skulle kunna härledas till Almqvists (2006) internaliseringsfas 

det vill säga att identiteten som Amanda uppnår under denna fas resulterar i en ökad mognad 

och att hon hittat en balans mellan att höra till/vara lojal mot sin etniska minoritetsgrupp. 

Anna och Tina menar att det inte är alltid som man tänker på hur andra ser en: Det är mer det 

att det kan komma till en… ”ja just det f-n”. Tina säger något liknande: (---) men gud kan 

dom se att… jag är ju som alla andra och så bara just det jag är svart, jaha liksom, jag har 

fått komma på mig själv. Niklas säger följande om det: I mitt generella möte med nya 

människor i Sverige idag så går jag alltid in i mötet i form av att jag är invandrare, jag 

identifierar mig alltid som invandrare, jag gör det för då blir man hellre glatt överraskad för 

det är så många gånger under så många år som jag inte tänkte på det och då blir man alltid 

så paff när folk liksom ”var kommer du ifrån?” (---). Intervjupersonernas uttalande här kan 

bero på att de alla vuxit upp i områden där majoriteten varit vit. Enligt Lindblad (2004) 

underlättar utvecklandet av rasidentiteten hos barn med annan hudfärg än föräldrarnas om 

barnen växer upp i en multikulturell omgivning.  

Intervjupersonernas definition av sig själva har förändrats från barndomen fram tills hur de ser 

sig själva idag. Endast en person, Anna, har alltid definierat sig som svensk och gör det än 

idag. Vad gäller omgivningens definition av intervjupersonerna anser de flesta att vänner ser 

dem som svenskar tillskillnad från främlingar som ser dem som utlänningar.  

6.1.3 Viktiga faktorer som har betydelse för hur intervjupersonerna 

förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet 

Denna fråga har besvarats genom att ställa frågor om adoptivföräldrarnas engagemang (eller 

brist på engagemang) i intervjupersonernas ursprung, vad som fick de adopterade att börja 

intressera sig för sitt ursprung, betydelsefulla personer och händelser såsom återresa till 

ursprungslandet samt om de blivit utsatta för rasism och dess påverkan av den etniska 

identiteten. 

Betydelsefulla personer 

Anna nämner en av sina bästa tjejkompisar och dennas familj som viktiga personer: (---) hon 

är från Colombia och hennes familj är därifrån och det har varit JÄTTEVIKTIGT och väldigt 

positivt allting för hennes mamma är så himla öppen och inbjudande så jag har varit där 

väldigt mycket och lagat mat med henne och dom har verkligen bjudit in en till en kultur som 

man kanske inte riktigt känner att man är van vid vilket har varit jätteviktigt för mig känner 

jag så det är som en andra familj. Annas exempel visar hur viktig socialisationen är för den 
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etniska identiteten. Den sociala interaktionen med denna familj har fått Anna att engagera sig 

mer i den colombianska kulturen (Mead 1976). För Tina var det en speciell person som fick 

med henne i den förening hon är med i nu att intressera sig för sitt ursprung: (---) jag minns 

jag mötte honom att då var det verkligen så här men gud han är en normal afrikan, han 

pratade svenska och han gillade inte att äta med fingrar, verkligen alla fördomar man kan 

tänka sig (---) och sen så sa han men gud ska du inte följa med på… (föreningen) så var det 

nån middag (---) och så tyckte jag men här finns det flera normala och så hamnade jag där. 

Även här är den sociala interaktionen med andra viktig för vad som kommer att intressera en. 

Uppmuntran eller brist på uppmuntran från föräldrar 

Hälften av intervjupersonerna säger att föräldrarna inte engagerat sig i deras ursprung. Endast 

två av dem säger att deras adoptivföräldrar definitivt har uppmuntrat dem och en säger att de 

gjort så gott de kunnat utifrån förutsättningarna av att bo i en liten stad. 

Så här säger Niklas om föräldrarnas uppmuntran i hans ursprung: Jag har alltid vetat att jag 

är adopterad och dom har alltid bidragit med information och förklarat enda sen jag var liten 

och pappa hade ju mycket filmer därifrån så jag fick se hur det såg ut. (---) det var sju barn 

som blev adopterade samtidigt från Thailand av svenska föräldrar och dom familjerna 

träffade vi en gång om året enda fram till vi var 18 (---) till slut blev det 21 asiatbarn (---) allt 

det här gjorde att det normaliserade hela situationen mycket mer. (---) Det var en väldigt 

smart grej tycker jag av mina föräldrar. Det Niklas föräldrar gjorde kan ses utifrån Almqvists 

(2006) syn på etnisk identitet, det vill säga att ”höra till”, att Niklas ska kunna identifiera sig 

med en eller flera grupper. Niklas föräldrars engagemang menar han säkert ha uppmuntrat 

honom till att läsa Asienprogrammet, lära sig thai på universitetet samt att åka till Thailand. 

Så här säger Tina om föräldrarnas (brist på) uppmuntran: Nej, inte motarbetat heller men 

absolut inte uppmuntrat, vilket jag tycker har varit väldigt skönt (---). Mina föräldrar har 

varit väldigt tydliga med att vi är dom enda föräldrarna ni har så nej vi har inte pratat om det 

hemma, egentligen inte ens att vi är adopterade. Tina säger följande om hur föräldrarnas brist 

på engagemang påverkat henne: Jo det har blivit att man inte engagerar sig så mycket själv, 

man har mest ansträngt sig för att passa in i det samhälle man är i liksom, det är ju kanske 

inte alltid det bästa eftersom man kan inte alltid leva upp till dom målen man själv sätter (---) 

sen tycker jag att det är ganska skönt att dom inte har prackat på oss nånting som inte vi har 

velat ha, just jag och min bror har verkligen ansträngt oss för att passa in här fast det aldrig 

gått att uppnå för det har ju bara varit att vi har velat heta Anna och ha blont hår och så. 

Tinas uttalande stämmer väldigt väl med Irhammar (1997) att föräldrarnas ointresse också 
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bidrar till barnets ointresse för sitt ursprung. Det Irhammar menar med betydelsen av 

öppenhet för det egna ursprunget för att inte förneka en del av sig själv, framträder tydligt här, 

att hon har velat ”se mer svensk ut”. 

Amanda säger så här om följderna av föräldrarnas brist på engagemang i hennes ursprung: 

Jag kände att jag inte fick nån respons av mina föräldrar så därför mattades det av, hade jag 

haft föräldrar som hade gett mig information och tyckt att ”det är klart att vi ska ta reda på” 

eller ”det är klart att vi ska göra någonting” (---) hade dom tagit reda på saker då hade mitt 

intresse växt mycket mycket tidigare, nu blev det i samband med att jag blev vuxen och det 

tycker jag var lite synd och tråkigt för att jag har ju missat mycket på grund av det så 

intresset har jag haft hela tiden men det har kommit och gått (---), sen har ju intresset blivit 

mer och det tror jag är ganska vanligt när man får egna barn. Trots att Amanda inte haft 

uppmuntrande föräldrar, har hon till skillnad från Tina saknat detta. Som Amanda själv 

påpekar har intresset vuxit mer när hon fått egna barn.  

Rikard tror att anledningen till att hans adoptivföräldrar inte har engagerat honom så mycket i 

brasiliansk kultur har att göra med att han själv inte varit så intresserad (förrän nu): Nej jag 

har nog inte haft det intresset så att jag har nog i så fall bara stött bort det… tror jag. 

Cederblad (2003:49 tolkning utifrån McRoy) och Lindblad (2004) ser ett samband med 

adopterades rasidentitet som en del av självbilden med adoptivföräldrarnas positiva attityd 

och aktiva stöd i barnets ursprung. 

Besökt ursprungslandet 

Fyra av intervjupersonerna har varit tillbaks i sina födelseländer. Anna säger följande om att 

åka tillbaka till Colombia: (---) det var ju inte så länge sen så det var ju jätte, jätteviktigt. Det 

var det bästa jag kan ha gjort. Jag förstår inte att jag inte har åkt tidigare, det var ju inte 

förrän nu det kändes rätt (---). Cederblads (2003:49) tolkning av Meiers slutsats stämmer 

mycket väl överens med intervjupersonernas, det vill säga att identitetsutvecklingen är en 

livslång process. Cederblad (2003:49) tolkar Meier och menar att ett eget intresse för den 

etniska identiteten växte först när de adopterade flyttade hemifrån och kom i kontakt med 

andra utländska studenter som visade sin etniska identifikation. Detta stämmer väl överens 

med när Niklas bodde i ett mångkulturellt område i tjugoårsåldern och upptäckte hur stolta 

alla var över sitt ursprung, vilket även fick Niklas att känna likadant för Thailand och dess 

kultur. 
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Av de fyra som varit tillbaks i sina födelseländer är det tre som har sökt sina biologiska rötter. 

Misha åkte till Indien med sin adoptivmamma och moster för att resa runt men också söka 

efter sin biologiska familj. De fann barnhemmet och en nanny. Hon figurerade även i en 

indisk tidning. Misha ville göra detta för att hon adopterades i så hög ålder menar hon och hon 

ville veta hur hon haft det den sista tiden på barnhemmet. För Anna var resan till Colombia 

först och främst en bröllopsresa. Eftersom hon ändå var där kände hon: varför ska vi då inte 

leta reda på mina rötter när vi ändå är där? Hon liksom Misha hittade inte några släktingar 

men hon hittade barnhemmet. Amanda har tagit steget lite längre än de andra i sökandet av 

sina rötter. Hon har sökt till ”Spårlöst försvunnen” och även varit med i ett koreanskt tv-

program där tv-teamet var i Sverige. Hon har sökt efter sin biologiska familj för att det är 

något hon säger att hon har saknat samt att hon är nyfiken på att veta hur hennes biologiska 

familj ser ut och hur de bor och om hon har några syskon. Amanda fann också ”bara” sitt 

barnhem men planerar på att göra ett sista försök nästa gång hon åker dit. Niklas som inte sökt 

sina rötter menar att många adopterade gör det för att söka efter en pusselbit som de känner 

fattas inom sig. Han säger vidare att biologiska föräldrar bara är avel (---) det handlar mycket 

mer om att se ut som nåt som man inte har en identitet mot tror jag är konflikten för många… 

om man är från Korea… vad är Korea liksom? Folk är så intresserade i att ”jag är från 

Korea” fast själv så har jag inte ens en aning om vad det är jag bara råkar ha ett utseende 

från Korea då kan jag förstå att det blir frustration (---) men nu är det inga problem det finns 

en thailändsk identitet, ett thailändskt jag. Tina ville gärna besöka Etiopien fram tills att 

hennes bror var där nyligen. Trots broderns positiva erfarenheter av resan samt 

föreningsmedlemmars positiva erfarenheter av Etiopien vill hon inte längre åka dit: Det 

verkar så (paus) (---) men det verkar så fattigt! Och jag förstår själva grejen att det är det 

men på nåt sätt… det har inte riktigt gått in förrän nu att gud man är typ hittad på gatan (---) 

att man är ett av dom där gatubarnen som kunde hamnat där… nä jag tyckte det var 

obehagligt… så jag tror inte jag kommer åka dit på ett tag. Tina berättar vidare om att 

brodern kände att han verkligen hörde hemma där (i Etiopien): Men jag kände bara ”Oh my 

God” jag hör verkligen inte hemma där! Tina är också rädd för vad hennes pojkvän ska tycka 

om Etiopien: För honom är jag ju inte heller riktig afrikan, jag är ju svensk fast mörk… hur 

han ska…(---) kommer hon DÄRIFRÅN? Och så känner jag mer kommer jag därifrån? 

Johansson (2006) menar med relativ öppenhet att individen själv måste vara aktiv och 

delaktig i att utveckla sin identitet samt att genom individens engagemang skapas ett spelrum 

för identitetsarbete, vilket Tina visar motsatsen till här. Återigen stämmer det Irhammar 
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(1997) säger om öppenheten inför det egna ursprunget, att det är av stor betydelse för att inte 

förneka delar av sig själv.  

Rasismens påverkan på den etniska identiteten 

När det kommer till rasism, så är det något som samtliga intervjupersoner har blivit utsatta 

för. För två av intervjupersonerna, Amanda och Rikard, har det inte påverkat deras syn på sin 

etniska identitet. För Niklas har det resulterat i att han identifierar sig som invandrare, för 

Tina har det medfört att hon anstränger sig mer för att bevisa att hon är så himla bra vilket 

hon upplever jobbigt. Misha menar att det gör henne osäker på sig själv ibland. Anna säger att 

hon blivit utsatt för rasism lite grann på högstadiet men att det mer handlade om att hon 

omgavs av det i termer av att folk kunde säga att hon var adopterad och därmed inte var som 

andra (invandrare). 

6.1.4 Adopterades föreningars betydelse för intervjupersonernas 

identitetsformande 

Av intervjupersonerna är det Amanda, Misha och Tina som är med i en förening för 

adopterade. Denna fråga har besvarats genom att svara på frågor om varför de gick med i 

föreningen, fördelarna med att vara med, vad de gör på föreningen, vad den betyder för dem 

och om föreningen på något sätt har påverkat självkänslan. 

Både Misha och Amanda ville sedan tidigare vara med i en förening medan Tina blev 

introducerad av en vän. Amanda gick med i föreningen av nyfikenhet, då hon kände att det 

var något hon skulle vilja vara med i och själv hade planer på att starta upp innan hon hittade 

den hon är med i nu. Tina är med i föreningen för att hennes framtida barn ska ha någonstans 

att träffa andra med etiopiskt ursprung. För Misha handlar det om att hon får utbyte med andra 

adopterade vilket hon saknade på grund av att ha växt upp i en liten stad. Misha säger: (---) 

man har ändå samma sak som man har tänkt på… varför kan inte jag bli accepterad i andra 

vänkretsar och kompisar och nästa sekund känner jag mig mer som indisk än svensk och 

tvärtom och det tror jag har jättestor betydelse kanske att man är med i en förening (---). 

Misha säger vidare att föreningen är viktig för att hon ska fungera som person: (---) för 

annars tror jag att man kan bli väldigt instängd om man inte får prata öppet heller med andra 

som har samma… 

På Amandas förening har de konferenser där de bjuder in utländska gäster, de har 

matlagningsgrupper, filmkvällar, pubkvällar, föreläsningar om att söka sina rötter. Amanda 

har även varit med på ”gathering” i Korea där folk kommer från hela världen. Det finns en 
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koreansk förening för de som är hitflyttade från Korea och de brukar bjuda in Amandas 

förening på bland annat picknick och julfester. I Tinas förening gör de också mycket sociala 

aktiviteter, hon säger också såhär om sin förening: Mer och mer har vi börjat ha 

föreläsningar om hur det känns att vara adopterad eller om det har kommit ut nån ny bok 

eller ny forskning så försöker vi få dom att komma till oss… det är väldigt uppskattat, sen 

brukar vi ha återreseberättelser, att folk som har varit i Etiopien och kan berätta lite och vad 

dom stöter på för problem eller om dom hittade nån fakta om sig själva eller… hur man går 

tillväga. Likheterna med en del invandrarföreningar som Wingborg (1999) har studerat och 

Tinas och Amandas föreningar är att det hålls en del föredrag. Mishas förening skiljer sig från 

Tinas och Amandas föreningar på så sätt att det är en förening för alla adopterade, oberoende 

av födelseland medan Amandas förening enbart är för koreaadopterade och Tinas endast är 

för etiopien -och eritreaadopterade. En annan stor skillnad i Mishas förening är vad de gör 

varje gång innan de sociala aktiviteterna. Så här säger hon om det: (---) Man har ju liksom ett 

möte då först när man går igenom och berättar vem man är, var man är adopterad från och 

sådana vanliga frågor liksom med adoptiv… typ vem du är och vad du anser är viktigt att 

berätta inför dom andra…  

Så här säger Amanda om vad föreningen betyder för henne: (lång paus), jag tycker att det är 

jättekul att det finns (---) jag kan inte påstå att det betyder jättemycket för att jag ska må bra, 

det tycker jag inte, jag mådde ju bra innan så jag känner ju inte att jag måste ha nån som är 

likasinnad (---) för jag är ganska stark som person ändå. Om fördelarna med föreningen 

säger Amanda: Man får lära sig om koreanska kulturen (---) om maten, man får lära sig lite 

om seder och bruk och den biten som jag inte hade några kunskaper om innan så det tycker 

jag är bra. Och det är ju något som jag har varit intresserad av tidigare men inte ha vetat om. 

I likhet med Amandas förening menar Wingborg (1999) att en del invandrarföreningar är 

väldigt kulturinriktade med olika verksamheter som ett försök att upprätthålla och bevara 

ursprungskulturen. Etnisk identitet handlar enligt Almqvist (2006) att ”höra till” och att 

individen ska kunna identifiera sig med en eller flera grupper, vilket Amanda tycks göra med 

sin förening. Tina säger följande om föreningens betydelse för henne: Ja men jag tycker att 

det är jätteviktigt att den finns (---) jag är verkligen mån om att den ska finnas och att man 

ska kunna ta kontakt med oss (---) jag vill mer att det ska vara en arena där vi kan mötas vi 

som bor här i Sverige och det tycker jag att vi börjar lyckas med. Tina säger också att hon 

använder föreningen på så sätt att om hon skulle vilja åka till Etiopien så skulle hon veta att 

hon var i trygga händer eftersom några i föreningen har gjort återresor. 
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För Misha betyder föreningen ganska mycket då hon värdesätter vikten av utbytet med andra 

adopterade: (---) det är ganska skönt att veta att andra också är adopterade (---) nä men man 

är ju lite olika för att vi sticker ju ut ganska mycket i och med hudfärgen (---) många har 

upplevt att det är rätt turbulent att komma till Sverige… 

Om intervjupersonernas självkänsla har påverkats av att vara med i föreningen anser Tina och 

Misha att den har det medan Amanda inte tycker det. Wingborgs (1999) forskning visar att 

invandrarföreningar kan bidra till att stärka invandrares identitet och självförtroende samt att 

kulturell identitet kopplad till ursprungsland genererar bland annat en positiv självuppfattning. 

Tina säger följande om självkänslan påverkats av föreningen: Ja men det tycker jag nog, jag 

tycker att just det här att (---) shit jag kommer faktiskt från Afrika, jag har lätt velat dölja det, 

nu känns det som att… ja men det känns bra. Jag är med för att det känns bra. Jag tycker man 

blir peppad av de äldre liksom. Misha: Jag tycker nästan att min självkänsla har blivit bättre 

för jag har fått utbyte och känna att jag är behörig någonstans, att jag passar in någonstans. 

Samtliga intervjupersoner verkar vara överens om att det är bra att föreningarna finns. Trots 

att Misha tillhör en förening som inte är landsbunden, verkar den betyda väldigt mycket för 

hennes välbefinnande då hon känner ett behov av att kunna berätta sin historia och även få 

höra andras. Amanda däremot känner inte att hon behöver föreningen för att umgås med folk 

som är likasinnade, utan det handlar snarare om att få lära sig om den koreanska kulturen. För 

Tinas del är föreningen en utmärkt plats att ta del av medlemmarnas återreseberättelser till 

Etiopien ifall hon själv skulle vilja göra en sådan resa. Tinas och Amandas föreningar skiljer 

sig från Mishas på så sätt att de är landsbundna och på så vis kan större fokus läggas på 

aktiviteter och föreläsningar kring ursprunget.   

7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några internationellt adopterade intervjupersoner 

förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet samt vilken betydelse en adoptionsförening har 

för identitetsformandet. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är socialisation, identitet 

och etnisk identitet. Den gemensamma nämnaren för dem är att individen och dess omgivning 

är i en relation som är i ständig utveckling och på så sätt formar individen en bild av sig själv. 

Detta får också stöd av resultaten i och med att på det sätt som majoriteten av 

intervjupersonerna definierade sig som barn och tonåringar oftast har förändrats med hur de 

definierar sig idag, men också att ett intresse för det egna ursprunget successivt har vuxit för 

de som inte varit intresserade av det som barn. Hälften av intervjupersonernas definition av 
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sig själva är att de ser sig som både svenskar och som sitt etniska ursprung, vilket Cederblad 

(2003:49); Almqvist (2006) och Ålund (1997) menar om den etniska identiteten, att den kan 

vara flerdimensionell och att det går att tillhöra två system. Att två av intervjupersonerna ser 

sig som svenskar kan förklaras utifrån Irhammar och Cederblad m.fl.(1994) att det har att 

göra med den svenska uppväxten, språket och den svenska familjen. En intressant iakttagelse 

är att två av intervjupersonerna som definierar sig som svenskar har anammat delar av 

ursprungskulturen samt besökt födelselandet och en av dem har ganska hög adoptionsålder, 

trots det definierar de sig som svenskar medan en annan intervjuperson som definierar sig 

som både och varken har varit i ursprungslandet eller anammat kulturen från sitt födelseland 

(mer än fotbollen), men ändå menar att han är en stolt brasilianare. Vad intervjupersonerna 

har för förhållande till sitt ursprung kan alltså inte relateras till hur de definierar sig själva. Det 

går inte att se ett tydligt samband mellan dem som har en multietnisk självidentifikation och 

mellan dem som har en svensk. Vad gäller den externa identifikationen tror nästan samtliga 

att deras vänner ser dem som svenskar och att främlingar ser dem som utlänningar så vida de 

inte hör dem prata. Det vill säga, i mötet med främlingar är nästan samtligas ”Me” icke 

svenskt (Mead 1976).  

Att några av intervjupersonerna har åkt till sina ursprungsländer, lärt sig språket och lagar 

maten från sitt ursprungsland kan förklaras med det utforskande stadiet och internalisering. 

Det vill säga att man känner sig manad att utforska sitt ursprung, söka sina rötter och sin 

etniska identitet och samtidigt vara stolt över var man kommer ifrån (Almqvist 2006).  Det går 

inte att dra några slutsatser om vilka som söker sina rötter och vilka som inte gör det.  De 

enda paralleller jag kan se är att de som hade högst ankomstålder är också de som varit mest 

ihärdiga i sitt sökande. 

Med outforskad identitet tolkar också Almqvist (2006) Phinney samt Phinney och Rosenthal 

som att den etniska identiteten inte är utvecklad hos barn och unga tonåringar varför de 

uttrycker en stark lojalitet mot den egna etniska gruppen som något de tagit över från föräldrar 

och släktingar. Detta kan ses hos två av intervjupersonerna. Det är nog ingen slump att detta 

visar sig hos de två som blivit adopterade i sexårsåldern och hade en del minnen kvar. Den 

starka lojaliteten mot den egna etniska gruppen har de säkerligen tagit över från biologiska 

föräldrar samt barnhemspersonal. De barn som tar avstånd från sitt etniska ursprung och 

istället identifierar sig med majoritetskulturens framför den egna etniska gruppens, visar sig 

hos flertalet (resterande) av intervjupersonerna, hos en av dessa intervjupersoner sker detta 

dock först i tonåren. Precis som Almqvist (2006) och Cederblad (2003:49) påpekar har det att 

göra med att de vill vara som sina kompisar. Det kan också förklaras med att den sociala 
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interaktionen mellan kompisarna är av stor betydelse då det är en process som formar 

individens uppförande (Mead 1976).  En av intervjupersonerna vars föräldrar varken 

uppmuntrade hennes etniska ursprung eller ens pratade om att hon var adopterad kan med stor 

sannolikhet ha att göra med att hon ville vara som sina kompisar. Hur ska ett barn kunna 

identifiera sig med eller visa intresse för något som det inte vet finns? Det framkom inte av 

litteraturen om det är möjligt att en individ kan hamna i en av dessa faser och sedan 

degradera. Så skulle jag tolka den intervjuperson som har en outforskad identitet och som 

planerade en resa till ursprungslandet men sedan ångrade sig för att det ”verkade så fattigt” 

och inte längre vet om hon kommer vilja åka dit överhuvudtaget. 

Den andra frågeställningen vilka faktorer har varit betydelsefulla för hur intervjupersonerna 

förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet visar att de som hade högst ankomstålder vid 

adoptionen är de som säger att de alltid varit intresserade av sitt ursprung, att det helt enkelt 

har kommit från dem själva.  

En intressant iakttagelse är hur en av intervjupersonernas föräldrar lyckades intressera honom 

för sitt ursprung redan som barn och att han dessutom var mottaglig för detta till skillnad från 

övriga intervjupersoner som också blev adopterade väldigt små. Det är endast denna 

intervjuperson som menar att adoptivföräldrarnas engagemang har varit betydelsefull för hur 

han upplever den etniska identiteten. Det kanske kan förklaras med socialisationen, att hans 

föräldrar alltid uppmuntrat hans etniska identitet och haft träffar med andra adopterade 

asiatiska barn. Enligt Irhammar (1997) resulterar adoptivföräldrarnas brist på intresse av 

barnets ursprung till att barnet inte heller intresserar sig för det. Resultatet visade att tre 

personer hade föräldrar som saknade detta intresse men att det visade sig hos 

intervjupersonerna på två vitt skilda sätt. En vars redogörelse stämmer med Irhammars 

forskning, vilket kan förklaras med socialisationen som barn (Mead 1976) och en som hade en 

stor saknad av den etniska identiteten. Vad kan vara orsaken till detta? Det skulle kunna vara 

så att den ena adopterades i relativ hög ålder (sex år) och fortfarande har en anknytning bakåt. 

Att en av dem saknade föräldrarnas engagemang skulle kunna vara en anledning till att innan 

hon gick med i en förening verkligen letade efter en att tillhöra och till och med ville starta en 

egen tills hon fann den hon är med i nu. Föräldrarnas engagemang i barnets ursprung är nog 

viktigt vare sig barnet adopteras i hög ålder eller inte, men kanske desto viktigare om barnet 

adopterats relativt gammalt då det finns en massa minnen kvar och speciellt om barnet 

verkligen visar att det är intresserat av det. Rasism verkar vara något som påverkar en del 

intervjupersonernas syn på sin etniska identitet på så sätt att man hela tiden vill bevisa sin 
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duglighet för andra, att man identifierar sig som invandrare samt att en osäkerhet hos den 

adopterade kan infinna sig. 

Den tredje frågeställningen var, har adopterades förening betydelse för intervjupersonernas 

identitetsformande? Utifrån Johanssons (2006) beskrivning av den moderna identiteten menar 

jag att föreningen har betydelse för identitetsformandet på så sätt att ingen tvingat dem att gå 

med utan de har själva varit aktiva och delaktiga i att utveckla sin identitet. Genom deras egna 

engagemang skapas alltså ett stort spelrum för identitetsarbete. I detta identitetsarbete har de 

två som är medlemmar i en ”etniskt homogen” förening dels lärt sig mer om sina 

ursprungsländer genom föreläsningar och genom andra föreningsmedlemmar som varit i 

ursprungslandet och delat med sig av sina erfarenheter. Intervjupersonerna intresse för 

föreningen kan också utifrån Irhammar (1997) tolkas som att detta intresse är en del av 

processen för identitetsformandet, där föreningsmedlemmarna visar en öppenhet för det egna 

ursprunget. Intervjupersonernas föreningar ser väldigt olika ut. En av intervjupersonernas 

förening har en stark betoning på koreanska kulturen och de firar olika koreanska högtider 

och har haft matlagningskvällar och till och med åkt till Korea tillsammans, medan en annan 

intervjupersons förening är en blandning av adoptionsländer och har en presentation av varje 

persons bakgrund gällande hur de ser på sin uppväxt följt av sociala aktiviteter. Skulle det 

kunna vara en anledning till att den koreanskadopterade definierar sig som både och för att 

hennes Koreakunskaper är förbättrade i och med hennes förening och den Indienadopterade 

definierar sig som svensk?  

Det går inte att se ett samband mellan att vara medlem i en förening och dess påverkan på hur 

man förhåller sig till sitt ursprung och sin identitet. En förklaring kan vara att 

adoptionsföreningarna är så olika samt att detta är en liten studie.  

Det kom fram vid en av intervjuerna att det är stor skillnad mellan män och kvinnor i 

föreningen, att männen upplevs ha det svårare att identifiera sig med någonting här i Sverige. 

Som fortsatt forskning skulle det därför vara intressant att undersöka adoptionsföreningarna ur 

ett genusperspektiv. Det skulle också vara intressant att göra en större studie för att bättre 

jämföra föreningsaktiva med icke-föreningsaktivas förhållande till den etniska identiteten.  

Referenser 
Tryckta källor  

Almqvist, K. (2006). Identitet och etnicitet. Kap 4 i Frisén, A. och Hwang, P. (red.). 

Ungdomar och identitet. Natur och kultur: Stockholm. 



33 

 

Brante, T. Andersen, H. Korsnes, O. (1998). Sociologiskt lexikon. Universitetsförlaget: 

Stockholm. 

Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. (2002). Liber AB: Malmö. 

Cederblad, M. Irhammar, M. Mercke, AM. Norlander, E. (1994). Nr 4. Identitet och 

anpassning hos utlandsfödda adopterade ungdomar: Lunds universitet. 

Cederblad, M. (2003:49). Sammanställning av forskning avseende adoptivbarn och deras liv 

efter adoptionen. Adoption till vilket pris? SOU: Sammanställning av forskning. Norstedts: 

Stockholm. 

Dalen, M. (2007). Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn. Kap 5 i Carlberg, 

M. & Nordin Jareno, K. m.fl. (red.). Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger 

forskningen? Förlagshuset Gothia AB: Stockholm. 

Elmund, A. (2007). Overrepresentation of Internationally Adopted Adolescents in Swedish § 

12- institutions. Uppsala universitet.  

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2003). Metodpraktikan. Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Norstedts juridik: Stockholm. 

Feigelman, W. (2000). Child and Adolescent Social Work Journal. Adjustmets of 

Transracially and Inracialley Adopted Young Adults. Vol 17. No 3. pp 165-184. 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2007). Identitet. Vilka är du? Natur och Kultur: Stockholm. 

Holme, I M. & Solvang, K B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Studentlitteratur: Lund. 

Irhammar, M. (1997). Att utforska sitt ursprung. Identitetsformande under adolescensen hos 

utlandsfödda adopterade. Betydelsen av biologiskt och etniskt ursprung. Studentlitteratur: 

Lund. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: 

Lund. 

Landerholm, L. (2003). Adopterad  Lämnad  Vald. Och sen? Alfabeta bokförlag: Stockholm. 

Lange, A. & Westin, C. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. LiberFörlag: 

Stockholm. 

Larsson, S. Lilja, J. Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. 

Studentlitteratur: Lund. 

Lindblad, F. (2004). Adoption. Studentlitteratur: Lund. 

Johansson, T. (2006). Att skapa sin identitet: Ungdom i ett posttraditionellt samhälle. Kap 9 i 

Frisén, A. & Hwang, P. (red.). (2006). Ungdomar och identitet. Natur och kultur: Stockholm. 

Juusela, M. (2010). Adoption. Banden som gör oss till familj. Norstedts: Stockholm. 

Mead, G H. (1976). Medvetandet jaget och samhället. Från socialbehavioristisk ståndpunkt. 

Argos förlag AB: Lund. 

Nordin Jareno, K. (2007). Fakta om internationella adoptioner. Kap 2 i Carlberg, M. & 

Nordin Jareno m.fl. (red). (2007). Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger 

forskningen? Förlagshuset Gothia AB: Stockholm. 

 



34 

 

Phinney, J S. Rotheram, M J. (1987). Childrens ethnic socialization. Pluralism and 

development. Sage Publications Inc: Beverly Hills. 

Trost, J. & Levin, I. (2010). Att förstå vardagen. Med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Studentlitteratur: Lund. 

Vinnerljung, B. & Sundell, K. (2007). Introduktion. Kap 1 i Carlberg, M & Nordin Jareno 

m.fl. (red.). Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen? Förlagshuset Gothia 

AB: Stockholm. 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. 

Wingborg, M. (1999). Invandrarföreningarna och integrationen. Utvärdering av 

föreningarnas verksamhet i Stockholm. Integrationsförvaltningen: Stockholm. 

Ålund, A. (1997). Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Studentlitteratur: Lund. 

  

Elektroniska källor 
http://www.aef-forening.com/  Adopterade etiopiers och eritreaners förening (2011-05-25)   

http://www.akf.nu/ Adopterade koreaners förening (2011-05-25) 

http://www.facebook.com/group.php?gid=46934801426 ChiCoLa (2011-05-25)  

http://www.facebook.com/group.php?gid=91261642626  FFAT (2011-05-25) 

http://www.mia.eu/ (2011-05-25). Ansvarig utgivare Meit Camving 

http://sladopterad.wordpress.com/ SLadopterad (2011-05-25)  

http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b058.htm Utrednings - och statistikkontor (2011-06-05) 

http://www.ne.se/paragraf-12-hem (2011-06-12) 

Muntlig kommunikation 
Muntlig kommunikation med föreningsmedlem från AEF (2011-05-19) 

Muntlig kommunikation med föreningsmedlem från VIA (2011-05-25)  

Intervjuer 
Amanda (2011-05-17)  

Anna (2011-05-04)  

Misha (2011-05-05)  

Niklas (2011-05-03) 

Rikard (2011-05-13)  

Tina (2011-05-19) 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 
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http://www.aef-forening.com/
http://www.akf.nu/
http://www.facebook.com/group.php?gid=46934801426
http://www.facebook.com/group.php?gid=91261642626
http://www.mia.eu/
http://sladopterad.wordpress.com/
http://www.usk.stockholm.se/arsbok/b058.htm
http://www.ne.se/paragraf-12-hem


35 

 

 Hur gammal var du när du adopterades? (Har du några minnen kvar? ) 

 Var har du vuxit upp? Storstad/småstad? 

- Var dina närmaste kompisar när du växte upp etniska svenskar eller hade de 

annat etniskt ursprung? 

- Fanns det folk i din omgivning med samma etniska ursprung som du i t.ex. 

skolan eller i bostadsområdet? 

- Hade det någon betydelse för dig att kunna identifiera dig med andra av 

samma eller liknande ursprung? 

                   -     Har du egen familj? Pojkvän/flickvän/sambo/gift/barn?  

                   -     Har du ditt ursprungsnamn kvar? Har det någon betydelse för dig? 

Frågor kring adoptionsföreningen 

 Varför är du med i föreningen? Hur länge har du varit med? Berätta om vad ni gör? 

 Vad betyder adoptionsföreningen för dig? 

 Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara med i föreningen? 

 Har din självkänsla påverkats av att vara med i en förening? 

Faktorer som påverkar upplevelsen av den etniska identiteten 

 Kommer du ihåg vad som fick dig att börja intressera dig för ditt ursprung?  

 Har dina adoptivföräldrar uppmuntrat dig under uppväxten att engagera dig i ditt 

ursprung? 

- Hur har deras engagemang (eller brist på engagemang) påverkat dig?  

 Har du blivit utsatt för rasism? Hur påverkade det din syn på din etniska identitet? 

Identiteten 

 Hur definierar du dig? Som en blandning av svensk och X, som svensk, som X eller på 

något annat sätt? Vad tror du det beror på att du känner dig mest…? 

- Finns det någon konflikt (något som känns konstigt) för dig att känna dig…? 

- Hur definierade du dig som barn/tonåring?  

- Hur upplever du att andra definierar dig? Vänner och arbetskamrater/ 

främlingar? 

   Kan du känna någon konflikt i att andra personer inte definierar dig som du själv gör? 

 Ursprunget 

 Har du på något sätt anammat några delar av kulturen från ditt ursprungsland i ditt liv?  

 Har du besökt ditt ursprungsland? Om ja, vill du åka tillbaka fler gånger? Varför vill 

du åka tillbaka? Har du sökt efter din biologiska familj? Är det något du skulle vilja 

göra?/ Orsak till att du inte besökt födelselandet. Skulle du vilja besöka det?   

                    -  Vad fick dig att söka efter din biologiska familj? Hur har det påverkat dig? 

                       

 


