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Sammanfattning  
 

Primavera och Johanna eller Homo adopticus, föddes inte i Sverige. De lämnades för adoption i Syd och upptogs som Homo aequalis 
egna barn i Nord. Adoptionsorganisationerna är de som förmedlar adoptioner av Homo adopticus till Homo aequalis, i denna essä. Ur ett 
socialantropologiskt perspektiv kan adoptionsprocessen, som en del av en kulturellt konstituerad och konstruerad verksamhet, vara av 
intresse att analysera. Detta med anledning av att adoptionsverksamheten kan ses som ett uttryck för 1) relationen mellan Nord-Syd 2) 
som en representation för ett utbyte av barn 3) ett reflekterande av Homo aequalis kulturella värderingssystem 4) en ritualiserad process 
vilken transformerar social konflikt till harmoni för ofrivilligt barnlösa Homo aequalis 5) ett upprätthållande av Homo aequalis kulturella 
habitus 6) ett försök att efterlikna släktskapssolidariteten i Syd; adoptionsverksamheten, i likhet med exempelvis FN, EU och Nato kan 
betraktas som släktskapande institutioner och 7) ett reproducerande av Homo aequalis kultur. Det är min upplevelse att dessa aspekter 
har fallit mellan raderna i adoptionsdiskursen. Om adoptionsverksamheten kan betraktas som ett utbyte av barn i första rummet, ser jag 
ett rum fyllt av obeskrivna upplevelser, aktörer, strukturer och kontexter. Jag får en statisk bild presenterad av en dynamisk integration på 
olika aspekter och dimensioner av samtalet i rummet där kommunikationen, utbytet av meningar, sker inom ramen för Sandras, Klaras 
och Amandas vardag. Denna isolerande verklighet stämmer inte överens med min bild av verkligheten. Jag trodde att barn var aktiva 
deltagare i en familjestruktur, vilken existerade inom en kultur som samverkade med andra kulturella system i en vidare global kontext, 
inom vilken adoptionsverksamheten är utformad. Kanske var det en illusion eller kanske kan anledningen till att Magnus, Biankas och 
Vanessas perspektiv har undgåtts vara den att dessa aspekter inte har satts i sin vida kontext de utgör delar av. Vad vet jag? 
Antropologerna Esther Goody och Caroline Bledsoe har argumenterat: ”Fosterplaceringspraktiker kan inte endast betraktas i termer av 
barnens mikrokosmos utan måste betraktas i termer av reproduktion av kulturen” (ref. i Modell i Franklin och Ragoné 1998:169).  
 
Jag argumenterar för att Homo aequalis adoptionsverksamhet kan studeras som en del av ett kulturellt system av prestationer och 
motprestationer vilka följer reciprocitetsprincipen och uttrycker maktrelationer och exploaterande praktiker. Homo adopticus 
representerar, i denna essä, ett interface för relationen Nord-Syd. Däremot får jag endast tillfälle att undersöka några få aktörer, av de 
många som är inblandade, som är representerade på mottagarsidan av det interface Homo adopticus reflekterar (i Nord). Det tydliggörs 
att släktskap intrinsikalt och släktskapande som ett instrument, är av stor betydelse för att förstå den underliggande praktik av 
kunskapssystemet som Homo aequalis orienterar sig inom och efter. Homo aequalis, genom bl.a. adoptionsverksamheten i Nord, utfäster 
ett löfte om att säkerställa ’barnens bästa’. Denna intresseföreställning är inskriven i Förenta Nationernas konventioner om de mänskliga 
rättigheterna. Dessa konventioner tudelar världen i dikotomierna: Nord-Syd, bäst-icke-bäst, rik-fattig. 
 
Grundstenarna i Homo aequalis kultur är frihet, rättvisa och jämlikhet. Policy ’för barnens bästa’ är en förnimmelse som baseras på 
Homo aequalis livskvalitetmätningar, vilka utförs för att producera och reproducera tillfredställande försvar för förnimbara förhållanden, 
exempelvis genom att ställa ekonomisk fattigdom i relation till ekonomisk rikedom vilket utgör en av förutsättningarna för att uppnå 
kunskapen att formulera adoptionsverksamhetens ideologiska policy ’för barnens bästa’ som i slutändan uttrycker Homo aequalis 
kulturella habitusföreställningar. Då ’barn’ i Nord inte betraktas som sociala och kulturella individer utgör de en naturlig kategori. 
Affinalitetsbandet som skapas genom att Homo aequalis försöker uppfylla målet ’för barnens bästa’ transformerar ’barn’ som naturliga 
ting till kulturella varelser. 
 
På grunder av att släktskapande, med Marshall Sahlins ord: är en social reciprocitetsrelation, manifesteras skuldens belastning, vilken 
uttrycks i generositet  (Nord tar hand om Syds barn) och försätter Syd (mottagaren av generositeten/biståndet) i en varsam och 
respondent relation till Nord (givaren av generositeten/biståndet) under den tid som utbytet (generositeten/biståndet) är oåtergäldat. Den 
ekonomiska relationen mellan givare-mottagare är ekvivalent med den politiska relationen: Ledare-följeslagare. Detta är 
reciprocitetsprincipens beskaffenhet. Mer precist, det är dess operativa ideologi (Sahlins 1978:191), enligt denna teori, vilket 
representeras av det kulturella system av prestationer och motprestationer som adoptionsverksamheten är en del av och döljer 
maktrelationer och exploaterande praktiker. 
 
Strukturen för utbytesformerna utgörs av en hierarki av integrationsnivåer. Från insidan och utifrån mitten manifesteras hierarkin med 
generaliserad reciprocitet i mitten, sedan balanserad reciprocitet och slutligen negativ reciprocitet som en följd av koncentriska cirklar 
(ibid. 1978:198). När välgörenhetscirkeln reduceras, expanderar den negativa reciprocitetscirkeln (ibid. 1978:214). Mer eller mindre 
explicit illustrerar detta hur Homo aequalis genom den institutionaliserade adoptionsverksamheten, bland andra institutioner, å ena sidan, 
upprätthåller Homo aequalis kulturella habitusbild som en frihetens, rättvisans och jämlikhetens Homo sapiens och, å andra sidan, 
motverkar den negativa reciprociteten vilken om den utbredde sig skulle kunna underminera Homo aequalis upplysta moral (Horkheimer 
och Adorno 1997) och strävan att uppnå det demokratiska idealet av ett samhälle: Av folket, för folket och med folket. ”Bandet av 
ömsesidiga moraliska förpliktelser skapas av närhet, medan det försvagas med tilltagande avstånd” (Hylland Eriksen och O. Hessen 
2000:146).  
 
Det som är betydelsefullt i min essä, ur ett analytiskt perspektiv, med en analys av ’för barnens bästa’ som ett uttryck av Homo aequalis 
kulturella habitus/moral, är inte huruvida policy är bra utan huruvida exempelvis Homo adopticus upplever/bedömer den och hur några 
av Homo adopticus upplevelser av verkligheten illustrerar detta i den bästa av världar. I första hand är detta en essä som syftar till att 
utjämna relationen Vi-Dom. I andra hand en inbjudan till diskussion; inte en punkt för diskussionen… 
 

Keywords: Homo adopticus, Nord-Syd, internationell adoption, policy, diskurs 
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DEL I 

 

Introduktion 

 

”Välkommen till adoptionsvärlden” står det på mappen med information om adoption som jag håller i 

handen, sittandes på fjärde raden i Z-salen i ABF-huset en torsdagkväll i slutet av mars, där 

Familjeföreningen för Internationella Adoptioner (FFIA) har anordnat en informationsträff för 

blivande adoptionsföräldrar1.  

     Varför är jag här? Vad betyder ’adoption’2? Vem adopterar3 och adopteras4? Av vilken/vilka 

anledningar? I en skrift från Adoptionscentrum (AC) ”Till dig som funderar på adoption” står följande: 

”Adoptionscentrums arbete utgår från de värderingar som kommer till uttryck i FN:s konvention om 

barnets rättigheter och Haagkonventionen om internationella adoptioner. I båda sägs: För att kunna 

uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör varje barn växa upp i en 

familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Med andra ord: Barn har rätt till en 

familj!” Detta kan inter alia analyseras och omformuleras på ett enklare sätt: Barn som inte växer upp 

i en familjemiljö av lycka kommer växa upp emotionellt labilt. Första steget i analysen av vad barn 

’bör’ är att identifiera resultatet av konventionen och pröva den deskriptiva utsagan att något enligt 

konventionen är ett nödvändigt villkor för att uppnå konventionens utsaga (Woodhead i ed. James och 

Prout 2001:67). Hur kommer det sig att denna konvention har formulerats? Denna fråga utgör ett 

centralt tema under denna essä5. Nu kommer jag ge en möjlig förklaring till formuleringen av 

konventionen. 

      I Bonniers Svenska Ordbok definieras ett ’barn’: ”Son el. dotter; inte vuxen person [...] en produkt 

av, ett b. av (sin tid)” (BSO 2002:53). Som det verkar enligt denna definition, ses barn som ofullvuxna 

individer eller betraktas metaforiskt som produkter av sin tid; som föremål. Det kan ses att definitionen 
                                                 
 
1 Vidare står där: ”Tack för att ni visat intresse för vår information och varmt välkommen in i adoptionsvärlden. Väljer ni 
adoptionsvärlden så kommer den bli spännande och kanske mer annorlunda än vad ni förväntar er. Denna nya värld innebär 
också att ert liv berikas med ett barn att älska, ett andra hemland i familjen, nya vänner och erfarenheter. De viktigaste 
syftena med FFIA:s medlemsverksamhet är att behålla och utveckla kontakten mellan adoptivfamiljerna, att ta tillvara på 
de gemensamma intressen som finns för barnens ursprung och kulturella arv, och att bevaka adopterades rättigheter i 
samhället” (Informationsblad, FFIA, ADOPTION). 
2 Adoptera: ”Uppta som eget barn med tillstånd av domstol; (bildl.) göra till sin egen” (BSO 2002:16). 
3 Adoptivföräldrar: ”Föräldrar till adoptivbarn” (BSO 2002:16). Notera att även ensamstående adopterar, varför denna 
ordboksdefinition kan behöva utvidgas något. 
4 Adoptivbarn: ”Barn som ngn har adopterat” (BSO 2002:16). 
5 Essän kan betraktas som en analys av Homo aequalis kulturella ’habitus’ (Bourdieu 2004). Det vi (socialantropologiska 
Homo academicus), kallar kultur, detta komplex av meningsskapande, är både socialt och individuellt varierat och 
föränderligt. Enligt Norman har vi (människor) inte en kultur utan vi är kulturella. Socialt liv formas inte bara av 
människors föreställningar, utan det handlar lika mycket om konkreta materiella och politiska realiteter: Produktion, 
konsumtion, försörjning, politiskt styre och maktförhållanden. Poängen med det antropologiska perspektivet är att dessa 
skilda aspekter i grunden inte är åtskilda även om sambanden mellan dessa är mångdimensionella och svårdefinierade 
(Norman 1996:225). 
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av barn förmedlar en kunskap om ett slags dominanssystem som ’barn’ lever och agerar inom till dess 

att ”dessa föremål” omvandlas till vuxna. Det förefaller att existera en maktrelation mellan barn-

vuxna. Detta skulle Bourdieu kanske benämna ett slags symboliskt våld, varigenom olika 

maktrelationer återskapas från en tid till en annan, från en generation till en annan (Bourdieu 1996:20). 

Det symboliska våldet manifesterar sig i att ’barn’ fråntas sin agens. De ’barn’ vars sociala verklighet 

jag beskriver i denna essä är Homo adopticus. Homo adopticus är ett analytiskt begrepp som jag 

konstruerat därför att det saknas ett analytiskt begrepp för sociala och kulturella aktörer vilka lämnats 

för adoption nationellt, interkulturellt och internationellt. I denna essä analyserar jag aktörer som 

lämnats för adoption internationellt. Med mina skor som enda medel att ta mig fram inleds nu 

vandringsfärden mot förståelsen av Homo adopticus sociala verkligheter. 

 

Homo adopticus är en mondain som alla andra! 

 

Homo adopticus är den ena aktör av de två sociala kategorier av Homo sapiens som läsaren kommer 

möta. Den andra är Homo aequalis, som hämtats från Dumonts (1966) analytiska klassificering av 

’västerlänningar’. Båda dessa analytiska kategorier av aktörer är givetvis Homo sapiens i första hand; 

varelser som skapar mening (Hannerz 1992:vii). Homo aequalis ska i likhet med Homo adopticus 

betraktas som metaforer för att beskriva existerande handlande agenter som, i denna essä, befinner sig 

i Sverige. 

     Jag kommer även använda Nord-Syd begreppen som dessa tillämpas på fattigdoms- eller 

globaliseringsdiskursens arena. Enligt Vera-Zavala, en av globaliseringsdiskursens kritiker, har 

globaliseringen ”varit under utveckling allt sedan kolonialismens början av det som kommit att kallas 

Syd eller Tredjevärlden; Afrika, Asien och Latinamerika” (Vera-Zavala 2003:15). Syds binära motsats 

är Nord, eller i-länderna; Nordamerika, Europa, Australien och i viss mån även Ryssland, åtminstone 

inom globaliseringsdiskursen. 

     Magnus, en av de Homo adopticus som jag har intervjuat, reagerar starkt på min tillsynes 

reifierande klassificering. ”Vi betraktas som ett nytt folk: de Adopterade. Alla drar i oss och vill skapa 

och styra oss på olika sätt. Vi betraktas som allmänhetens barn...”.  Jag vill kraftigt betona att alla 

begrepp jag använder utgör metaforer för att representera sociala verkligheter. De binära 

oppositionerna Homo adopticus-Homo aequalis och Syd-Nord innehåller en dynamik; de är inte 

reifikationer av individer eller länder, i olika världsdelar. Varför behövs då begreppen om exempelvis 

Homo adopticus är en mondain (Bourdieu 1984); en världsmedborgare eller en medskapare av världen, 

som alla andra? Utgör inte Homo adopticus likaväl en Homo aequalis? Anledningen till att 

kategorisera informanterna ligger i att jag vill möjliggöra ett konsensusskapande av informanternas 
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egna organiserande av verkligheten som de upplever den. Detta kan ge en förståelse för ett antal 

individer i Sverige som kommit hit av olika skäl. Beskrivningen av dessa individer kan möjligen bidra 

med en förståelse för svenska idéer om: Barndom, familj, släktskap, vänskap och etnisk 

tillhörighet/självidentifikation, vilka behandlas i denna essä. 

     Homo adopticus anländer till Sverige från en mångfald av länder 6. År 2005, fanns det lite färre än 

19 000 Homo adopticus i Sverige 7. Svenskan är det lingua franca Homo adopticus, i min studie, 

verbaliserar, argumenterar, analyserar och kommunicerar med. Homo adopticus utgör en homogen 

grupp i några avseenden. Magnus och övriga Homo adopticus har 1) genomgått en eller flera 

separationer 2) oftast upplevt en institutionsvistelse på exempelvis barn- eller fosterhem innan de 

lämnats för adoption och 3) upplevt en förändring av hela sin livssituation. 

    Homo adopticus utgör givetvis en heterogen grupp ur andra avseenden. Johanna, Sandra och Klara 

har lämnats för adoption från Sydkorea, i likhet med Magnus och Vanessa. Däremot lämnades de för 

adoption vid olika åldrar i livet och av olika orsaker (se social matris i appendix A). Amanda och 

Primavera kommer från samma kontinent dvs, Sydamerika men från olika länder, Bolivia respektive 

Chile. Mariana och Bianka kommer från Iran respektive Sri Lanka. De båda har i likhet med övriga 

informanter växt upp på olika orter i ett visst bostadsområde i Sverige. Johanna har dock vuxit upp i 

Norge men bor nu i Sverige. Sammantaget illustrerar detta hur Homo adopticus utgör en homogen-

heterogen grupp i vissa avseenden, varför Homo adopticus som grupp nästan kunde benämnas som en 

diaspora. 

     Enligt antropologen Ulf Björklund kan begreppet diaspora kanske definieras enklast som: ”Den del 

av ett folk som lever utanför sitt hemland. Trots sin enkelhet eller kanske pga. sin enkelhet rymmer 

den uppenbara svårigheter. Vad är exempelvis ett ’folk’; och vad är ett ’hemland’?” (Björklund i 

Hannerz 2001:89). Homo adopticus är inget folkslag och har inte som grupp ett specifikt ”hemland”. 

Ändå kan diasporabegreppet kanske utgöra en slags ram för de aktörer som beskrivs i essän. Denna 

tänkta ram visar hur jag är en medskapare av det kulturella fält och de sociala verkligheter som 

Mariana och övriga Homo adopticus beskriver sig uppleva (Bourdieu 2004; Martinez i ed. Crawford 

och Turton 2003). 

     För att försöka nå en slags förståelse för de sociala verkligheterna som Klara, Bianka och övriga 

informanter orienterar sina handlingar inom har jag läst adoptivfamiljtidningar, informationsbroschyrer 

                                                 
6 I statistiken fram till och med år 2003 benämndes Homo adopticus ”barn som invandrat till Sverige för att senare 
adopteras”. Från och med år 2003 talas det om ”anlända utomnordisk adoptivbarn”. Enligt Myndigheten för Internationella 
Adoptionsfrågor (MIA) ändrades rubriceringen för ”att vara tydligare och skriva enklare, språkmässigt, det gäller precis 
samma grupp av adoptivbarn sedan tidigare” (mailkorr. MIA 2006-05-04). 
7 Enligt MIA:s hemsida (www.mia.eu 2006-06-02) har drygt 45 000 adoptivbarn (med en ökning om 1 000 barn/år) anlänt 
till Sverige som adoptivbarn från andra länder. Enligt Barnombudsmannens Rapport 2004(06):19 fanns det ca. 17 000 
utrikesadopterade i Sverige under sammanställningen av rapporten. Detta ger att det år 2006 torde finnas ca. 19 000 
levande anlända adoptivbarn i Sverige.  

http://www.mia.eu/
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och adoptionslitteratur. Jag har granskat adopterades egna föreningars hemsidor och 

adoptionsförmedlingarnas hemsidor8. Jag har även utfört två deltagande observationer. Den ena vid 

FFIA:s och den andra vid AC:s informationsträff för blivande adoptivföräldrar. 

     Jag har utfört sammanlagt elva semistrukturerade intervjuer som pågått under cirka en timma. Jag 

har haft sex teman9 och en punkt för egna reflektioner som vi diskuterat kring, varför interjvuerna 

borde benämnas samtal. Nio av de elva informanterna har jag klassificerat som Homo adopticus. Det 

är deras upplevelser av den sociala verkligheten som kommer utgöra essäns kärna. Viola och Viran 

kategoriseras som Homo aequalis. Viran är en infödd svensk som jag intervjuat som en privatperson, 

men Viran arbetar vid en adoptionsförmedlare. Viola är en svensk adoptivförälder med två adopterade 

barn. 

 

Teori 

 

Jag tillämpar reciprocitetsprincipsteorin som Mauss, Bourdieu och Sahlins applicerar den i sina 

analyser samt några partikulära antropologiska genrar vilka inspirerats av Foucaults maktteori 10.  

     I essän antas, i likhet med Hannerz (1992:17-8), att det finns verkligheter utanför kulturen vilka 

människor också interagerar med, oavsett om deras uppfattning av dessa genom deras kultur är 

fulländad eller ofullständig; ”allt” är inte socialt konstruerat. Samtidigt, i likhet med Chomsky, inser 

jag att det finns maktrelationer vilka inte kommer försvinna som en följd av att dessa inte granskas 

(Chomsky 1996:89-90). Denna kulturanalys inbjuder läsaren att epistemologiskt ifrågasätta och 

främmandegöra sig från sin kulturella värld (Bourdieu 1984:xiv).  

     Jag kommer argumentera för att Homo aequalis adoptionsverksamhet kan studeras som en del av 

ett kulturellt system av prestationer och motprestationer vilka följer reciprocitetsprincipen och 

uttrycker maktrelationer och exploaterande praktiker. Homo adopticus, i denna essä, utgör och 

representerar ett interface för relationen Nord-Syd.  

     Genom att studera adoptionsverksamheten som ett utbyte mellan Nord och Syd kan detta 

mångdimensionella utbyte ses som ett, vad Mauss kallar, totalt socialt fenomen. Med detta menade han 

ett fenomen som innehåller essensen av hela samhällets övriga värden och instutitioner (Hylland 

Eriksen och O. Hessen 2000:138), exempelvis moralen och religionen. Adoptionsutbytet följer 

reciprocitetsprincipens regler: ”Det är en plikt att ge gåvor, att ta emot gåvor samt att gengälda gåvor” 
                                                 
8 Se länkar på www.mia.eu. Jag har också sett filmerna Bombay Dreams och Susanne Brinks Arirang. Dock kommer jag 
varken analysera hemsidorna eller filmerna, det kanske kan bli ett framtida projekt. 
9 Närmare bestämt: Familj, släktskap, vänskap, tankar om adoption och Sverige samt ’för barnens bästa’. 
10 Jag är medveten om att alla teorier har många brister och att inga av dessa teorier är ’eleganta i sin simplicitet’. Jag avser 
använda teorierna som ett och endast ett instrument för att utföra en traditionell kulturanalys av relationen mellan Nord-
Syd.  
 

http://www.mia.eu/
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(Mauss 1925:9). Principen innebär att mottagarens motprestation måste vara likvärdig givarens 

prestation. Då länder i Syd, enligt Homo aequalis policy ’för barnens bästa’ är ’fattiga’ eller 

oförmögna att uppfylla Homo aequalis estetiska standard som konventionaliserats11, erhåller länderna 

som Homo adopticus lämnats för adoption ifrån störst värde i utbytet, eftersom Homo aequalis ’hjälper 

och räddar’ barn till ”en drägligare tillvaro” (Informationsblad, Barnen Framför Allt – Adoptioner). 

Detta betyder att länder i Syd förlorar prestige, eftersom de inte kan balansera utbytet. Så länge Homo 

aequalis äger rätten att definiera ’för barnens bästa’ kan länder i Syd alltid komma att betraktas 

oförmögna att förse barn med ’det bästa’, vad det än vara månde. Kopplingen mellan adoptionsutbytet 

och den mänskliga moralen ligger i att adoptionsinstitutionen kan ses som en verksamhet vilken 

uppstått med anledning av att Homo aequalis kulturella grundstenar uttrycker: Frihet, jämlikhet och 

rättvisa. Då länder i Syd inte motsvarar dessa intresseföreställningar skapades den internationella 

adoptionsverksamheten. Homo aequalis uppfattning ’för barnens bästa’ gör en tudelning av världen: 

Den bästa (Nord) och den icke-bästa (Syd). Detta innebär att Homo aequalis distanserar sig från Syd 

eftersom Homo sapiens i Syd inte kan ta hand om sina barn i enlighet med Homo aequalis moraliska 

värderingssystems intresseföreställningar. Syd ligger då i ett område utanför Homo aequalis moraliska 

kulturella föreställningar om vad är ’för barnens bästa’. Utanför Homo aequalis område gäller, enligt 

reciprocitetsprincipen, den negativa reciprociteten; där ’allt är tillåtet’. Adoptionsverksamheten, 

genom FN konventionen och policy ’för barnens bästa’, kan då ses som en institution vilken 

omvandlar det naturliga/icke-moraliska till det kulturella/moraliska. Det är av detta skälet jag 

argumenterar för att adoptionsverksamheten, som ett instrument för släktskapande, hanterar konflikten 

natur-kultur. 

     Då Homo aequalis är den aktör vilken har makten att definiera policy ’för barnens bästa’ som en 

regel i Homo sapiens kulturella värld, markerar Homo aequalis vart gränserna dras för det moraliskt 

acceptabla och det moraliskt klandervärda (Norman 1998). Internationella adoptioner kostar pengar. 

Homo aequalis adopterar främst späda och friska barn; ytterst få Homo aeqaulis adopterar exempelvis 

17-åriga ’gatubarn’12 eller ’HIV-barn’ från Afrika. Detta indikerar att efterfrågan styr 

adoptionshandlingen. Mot bakgrund av detta kan arenan på vilken adoptionsutbytet sker ses som en 

marknadsplats. På marknadsplatsen gäller principen om balanserad reciprocitet; ett regelmässigt 

system av prestationer och motprestationer, där man måste göra rätt för sig omedelbart. Detta beror på 

att moralen och moraliska förpliktelser förändras i takt med ökat socialt avstånd. Ett exempel: En mor 

som ger sitt barn en födelsedagspresent förväntar sig inte att barnet ska balansera gåvans värde i 

samma stund som utväxlingen sker. Modern ger gåvan grundat på ett föregivet altruistiskt vis eller av 

                                                 
11 Exempelvis, rättigheten till stimulans, skolgång och familj. 
12 Begreppet ’gatubarn’ är en klassificering utfäst av Homo aequalis, se Bartholdson i (red.) Hannerz (2004). 
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moralisk förpliktelse. Födelsedagsgåvan, i detta fall, ges inom ramen för den generaliserade 

reciprocitetsprincipen vilken gäller bland, i detta fallet, de som modern betraktar som socialt nära. 

Marshall Sahlins har illustrerat hur moralen förändras i takt med ökat avstånd, med ovanstående 

kursiverade begrepp (Sahlins 1978). Genom adoptionsutbytet skapas ett band mellan Homo aequalis 

kulturella sfär och den utanförliggande naturliga sfären. På detta sätt kan alltså adoptionsverksamheten 

ses som en släktskapande institution vilken transformerar det naturliga till det kulturella. Detta uttrycks 

i den skapade relationen. 

     Claude Lévi-Strauss har hävdat att de moraliska förpliktelser som uppstår när någon ger något till 

någon annan utgör samhällets själva grundval; häri ligger moralens, pliktens och normernas ursprung 

(Hylland Eriksen och O. Hessen 2000:143). Under min bestigning av detta konglomerat av meningar13 

kommer jag tillsammans med bland andra Mariana, Amanda och Bianka diskutera betydelsen av 

släktskap i sig och adoptionsverksamhetens roll i Homo aequalis kultur som ett instrument för ett 

släktskapande14. Kanske kan detta tydliggöra hur bandet av ömsesidiga moraliska förpliktelser skapas 

av närhet, medan det försvagas med tilltagande avstånd, såväl socialt som geografiskt. Jag vill återigen 

tydliggöra att detta enbart är en och endast en teori. Jag gör blott ett litet anspråkslöst försök att nå ett 

konsensus av relationen Nord-Syd på ett intellektuellt vis. 

 

DEL II 

 

Globalseringens archi-écriture15 och livskvalitetmätningens konstitution 

 

Här är mitt syfte att utföra en analys av relationen mellan Nord-Syd. För att beskåda arenan vilken 

Homo adopticus orienterar sig på och sätta den i det vida sammanhang den utgör en del av, kommer 

jag här visa hur och varför Homo aequalis adoptionsverksamhet, i likhet med exempelvis 

modeverksamheten (Aspers 2001)16 , uttrycker idealbilder av det ’goda’ samhället i Nord och 

normativa sociala beteendemönster för Homo aequalis livskvalitet som Homo adopticus erbjuds i 

exempelvis Sverige. Detta genom att diskutera  några föreställningar kring globalisering. 

     Enligt Dumont kan Homo aequalis kardinala ideal benämnas: Jämlikhet och frihet. Koncepten 

förutsätter en allmängiltig princip och en värderande representation; föreställningen av den mänskliga 
                                                 
13 Som bilden på essäns framsida är tänkt att illustrera. 
14 De analytiska relationerna mellan exempelvis släktskap-släktskapande kan betraktas som intressanta ur ett utilitaristiskt 
perspektiv då jag i denna essä bl.a. argumenterar för att adoptionsverksamheten kan ses som ett instrument för att hantera 
konflikten natur-kultur. 
15 Archi-écriture refererar till Derrida (1993:9-10). Globaliseringens archi-écriture är en dekonstruktion, av mig, som 
uttrycker en analytisk kritik mot globaliseringen, som en fredsskapande process, vilken enligt denna analytiska 
dekonstruktion inte är önskvärd då den vore detsamma som ett ”absolut våld” (i Derridas mening), i likhet med 
kommunikationsformen ’för barnens bästa’. 
16 Aspers (2001) har dock gjort ett medvetet val att inte diskutera de politiska aspekterna av modeverksamheten. 
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individen: Mänskligheten består av människor, varje människa som förlöses presenterar essensen av 

mänskligheten (Dumont 1966:5; se även FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna). Genom att 

utgå från detta kan det, enligt Dumont, tydliggöras att Homo aequalis förnimmelse av sin självbild inte 

är biolgiskt förankrad utan ett förkroppsligat inlärt beteende (ibid.1966:8). 

     Det finns många kännetecken hos mänsklig kultur vilka kan ses som nästan universella, som: 

Verbalspråk, religion, en eller annan form av släktskap och humor (Hylland Eriksen och O. Hessen 

2000:102). Den erkände filosofen Peter Singer har noterat följande: ”Under det senaste decenniet har 

det gjorts försök till att utarbeta en ’global etikdeklaration’, en samling principer som är universellt 

accepterade i alla kulturer” (Singer 2003:129). ”Även om det är svårt att undertrycka rasism är det 

likväl inte omöjligt, vilket förekomsten av genuint flerrasiga samhällen [med] avsegregeringen av den 

amerikanska södern visar 17” (ibid. 2003:145, min emfas). Singer tycks göra en distinktion mellan 

’fattiga’ och ’rika’ etniska sociala grupper. 

     Singer ställer frågan: ”Finns det ett orsakssamband mellan fattigdom och ekonomisk 

globalisering?” (ibid. 2003:87). Det kan hävdas att fattigdom är ett koncept producerat av Homo 

aequalis och att Homo aequalis är den aktör som aktivt verkar för ekonomisk globalisering samt att 

Världsbanken är den aktör i Nord vilken har monopol på kunskapsproduktionen av 

livskvalitetmätningar, varför Singers filosofiska frågeställning blir ställd i en något etnocentrisk form. 

     Vidare hävdar Singer följande: ”Antingen vi godtar eller förkastar påståendet att ekonomisk 

globalisering är någonting bra kan vi fortfarande fråga oss om det finns sätt på vilka den kan fås att 

fungera bättre, eller åtminstone mindre dåligt” (ibid. 2003:28, min emfasering). Det förefaller som att 

Singer med Vi och Oss syftar på Homo aequalis. Man kunde även ställa frågan: Varför ska 

globaliseringen fungera bättre eller mindre dåligt? 18 

     Enligt Singer är ekvationen enkel: ”Vi kan höja skatter för människor i rika nationer som har höga 

inkomster [det] skulle minska ojämlikheten [i de fattiga nationerna]” (ibid. 2003:154). Denna ekvation 

kan ställas mot reciprocitetsprincipen. Eftersom Syd erhåller störst värde i biståndet, och biståndet 

intrinsikalt implicerar en maktrelation och döljer exploaterande praktiker, förlorar Syd prestige 

eftersom de inte kan balansera reciprociteten. Därför hamnar Syd i en symbolisk skuldrelation till 

Nord. Enligt Gita Sen är ’skuld’ en lysande mekanism, varför den skuldsättande aktören inte behöver 

                                                 
17 Vad gäller koncepten ”ras” och ”ras”-forskning är de säkert politiskt viktig för den som vill stöta ut minoriteter, dämpa 
tendenser till solidaritet med ’fattiga’ människor och återinföra viktorianska hierarkier mellan klasser och etniska grupper 
(Hylland Eriksen och O. Hessen 2000:103). Jag vågar inte uttala mig om huruvida rasbiologerna eller Andra 
evolutionsteoretiker lyckats verifiera förekomsten av raser, där är min kunskap otillbörlig. Personligen tror jag dock inte att 
det finns olika raser av varken Homo sapiens eller djur. 
18 Enligt Gita Sen (i ed. Pettifor 2003:130) uppstår s.k. Primitiv ackumulation varje gång då de girigas ögon betraktar 
resurser i nya regioner av världen, eller när en grupp människor ses som en barriär genom att dessa förhindrar fri tillgång 
till dessa resurser. Enligt Sen kan den koloniala perioden betraktas som en sådan tidpunkt; det var då den Primitiva 
ackumulationen globaliserades. 
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utöva onödigt våld (Sen i ed. Pettifor 2003:130). [...] Nords resurser, Nords kontroll över 

skuldbärarnas livsföringsvanor, äldreomsorg, barnens framtid och Nords överordnade förmåga att ta 

beslut på sina egna utvärderingar av Nords behov och verkligheter kommer skuldsättarna till fördel 

(ibid. 2003:130). Enligt Bourdieu leder den typ av social integration och ömsesidiga förpliktelser som 

skapas genom reciprocitet inte nödvändigtvis till att alla inblandade aktörer gynnas (Hylland Eriksen 

2000:196). Bourdieu ser att en gåva uttrycker en provocerande utmaning med syfte att bli 

ifrågasatt/besvarad (Bourdieu 2004:12). Bourdieu hävdar att agenterna, i utbytesrelationen, är i 

besittning av intervallet mellan det obligatoriska momentet (utbytet, gengäldandet) och kan därför 

agera mot deras opponenter genom att manipulera tidsaspekten i utbytet. Den skicklige strategen kan 

följaktligen omvandla exempelvis bistånd till ett maktinstrument för att reservera kapaciteten för 

mottagaren att balansera utbytet eller avbryta det symboliska bandet (ibid. 2004:15). Vad kan ligga 

bakom denna symboliskt strategiska process? 

     Den kanske viktigaste orsaken till adoptionsverksamhetens ideologiska strävan att uppfylla målet 

med policy19 kan till stor del vara avhängig begreppet ”fattigdom”, varför jag nu fördjupar mig i 

rådande meningar kring livskvalitetsmätningarna. Homo aequalis genom sin kamp ’för barnens bästa’ 

tycks göra en tudelning av världen; den ’rika’, bästa av världar (Nord) och den ’fattiga’, icke-bästa av 

världar (Syd). Jag frågar mig: ’Rikedom’ av vad? Vem har definierat ’fattigdom’? Vad ligger bakom 

rik-fattig dikotomin? 

     Vad är ’fattigdom’? Singer uttrycker följande: Absolut fattigdom har beskrivits som ”ett 

livstillstånd som är så präglat av undernäring, analfabetism, sjukdom, smutsiga omgivningar, hög 

barnadödlighet och kort förväntad livslängd att det understiger varje rimlig definition av mänsklig 

anständighet” (referens hämtad från Robert McNamara i Världsbanken, World Development Report 

1978, World Bank, New York, 1978:iii refererad i Singer 2003:82). 

     Homo sapiens som lever utanför den bästa av världar har färre materiella ägodelar, men detta 

implicerar inte ’fattigdom’. Enligt Sahlins utgörs ’fattigdom’ ”inte av en partikulär mindre summa av 

ägodelar, inte heller en relation mellan medel och mål; framför allt är det en relation mellan Homo 

sapiens. Som sådan är ’fattigdom’ Homo aequalis uppfinning. Denna föreställning har, enligt Sahlins, 

odlats främst [som en skuld/beroenderelation;...] (Sahlins 1978:37-8, min accentuering) i ’den bästa av 

världar’. Med andra ord, Nord har evolverat ”snabbare” och har frodigare intellektuella fält än Syd. 

     Mätresultaten av ’fattigdom’ är beroende av vart man lägger ’fattigdomsgränsen’. Ett stort antal u-

länder ligger i klunga strax ovanför och nedanför gränsen ”en dollar om dagen” 20. Vidare är ett, bland 

andra, av problemen, enligt Hunter Wade, med livskvalitetmätningar att Världsbanken har så gott som 

                                                 
19 Exempelvis, Homo aequalis intresse i att ge barn ’det bästa’, vilket policy ’för barnens bästa’ förvisso undviker att 
precisera. 
20 ”en dollar om dagen” är ett begrepp som inte uttrycker entydighet (se Hunter Wade i ed. Pettifor 2003). 
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monopol på kunskapsproduktionen av global ’fattigdomsstatistik’ (Hunter Wade i ed. Pettifor 

2003:139-140). I slutet av 1990-talet ändrades mätmetoderna och den internationella 

’fattigdomsgränsen’ flyttades några hundradelar. Det innebar för Mellanöstern och Nordafrika en 

halvering av den extrema ’fattigdomen’ från 4 till 2 procent, för Latinamerika en minskning från 24 till 

15 procent och för Afrika söder om Sahara en ökning från 39 till 50 procent. Ändrade mätmetoder och 

ny måttsticka kan alltså drastiskt förändra både uppåt och nedåt – utan motsvarande förändringar i 

verkligheten (ibid. 2003:139-140, min accentuering av fattigdom, fattigdomsgränsen och 

fattigdomsstatistik). 

     Vari består det faktum att Syd inte lever i enlighet med Nords mått mätt, i ’den bästa av världar’? 

Amanda säger: ”Här finns ingen andlighet, Sverige är materialistiskt i kontrast till Sydamerika.” 

Sahlins delar Amandas uppfattning och hävdar att: [Homo sapiens i Syd] inte har förtryckt sina 

materialistiska ”impulser”;  de institutionaliserade aldrig dessa impulser som Homo aequalis i Nord. 

Homo aequalis är inskränkt i sitt tänkande att Homo sapiens i Syd är ’fattiga’ för att Dom inte har 

någonting; kanske vore det bättre att tänka att de istället är fria (Sahlins 1978:13-4, min accentuering 

och emfas). 

 

DEL III 

 

’för barnens bästa’ 

 

I del I illustrerades hur barn föreföll vara inkorporerade inom ett dominanssystem. Det verkar som att 

’vi är barn av vår tid’. En skrämmande aspekt som uppstår när det teoretiseras kring barn är den 

kvistiga frågan: Är barnet mänskligt?21 FN:s allmänna förklaring av de mänsklig rättigheterna från år 

1948 uttalar sig bara om individer som fötts till mänskligt liv: Alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter (URL 6, SOU 2005(90):48, min emfasering av mänskligt). Föddes både Amanda 

och Viola fria och lika i värde? När lämnade Klara det betwixt-och-between-tillstånd som hon i likhet 

med Mariana befann sig i när hon invandrade till Sverige som ett utomnordiskt barn (ålder 0-10) för att 

senare adopteras? När transformeras det naturliga till det sociokulturella? Blev Sandra, Bianka och 

Vanessa människor när de i enlighet med den ritualiserade kristna processen bestänktes med heligt 

vatten i Homo aequalis kyrka? Blev Magnus en människa vid hans första hårfrisering? 

     I litteraturen jag har studerat sades det att nittonhundratalet hade sagts vara ”barnets århundrade” 

(ed. James och Prout 2001:1). När det gäller barn, särskilt mindre barn, finns nog en utbredd 

                                                 
21 Se exempelvis McMahan 1981 Problems of Population Theory i Ethics samt URL 1-9 där ‘barn’ tenderar att 
representeras som ‘barn av sin tid’. 
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uppfattning i vårt samhälle att deras liv präglas av deras känslor. På det sättet framstår barn som mer 

naturliga än vuxna. Eftersom det som uppfattas som naturligt förknippas med det som antas vara 

universellt för människan omvandlas ’barn’ till en naturlig kategori (Norman 1996:94). Som det verkar 

är all vår kunskap om barn och barndom centrerad kring vuxnas erfarenheter; de som skapar det 

konceptuella ramverket och forskningsmetoderna (Boh och Sadav 1992:10 refererad i ed. James och 

Prout 2001:89), detta förefaller vara fallet med adoptionslitteraturen som är skriven av adoptivföräldrar 

och/eller för adoptivföräldrar eller kring adoptivbarns återresor till ursprungsländerna (se exempelvis 

Kats 1992; Yngvesson 2006). 

     Antropologisk forskning har förmodligen bidragit mest till analysen av ålder som en samhällelig 

struktureringsprincip genom att demonstrera hur uppfattningar om ålder och mognad varierar i deras 

innebörd och betydelse både under olika tider och tvärkulturellt (se tex. Bernardi 1985 och La Fontaine 

1979, referenshänvisning i ed. James och Prout 2001:235). Philippe Aries (1962, refererad i ed. James 

och Prout 2001) ifrågasättande av denna föreställning låg i förslaget att ’barndom’ uppstod mellan 

1400- och 1800-talet (ibid. 2001:16). Detta ifrågasättande var en slags analytisk kritik mot forskningen 

kring barn som tenderar att vara evolutionsteoretisk och inbunden i Homo aequalis partikulära 

kunskapssystem. När jag exempelvis diskuterade Sandras och Primaveras upplevelser av ’släktskap’, 

’familj’ och ’vänskap’ uppenbarades för mig att deras aktiviteter, föreställningar, värderingar och 

åsikter synnerligen är involverade i både reproduktionen och transformationen av dessa kulturella 

processer. Enligt detta som kan ses som ett nytt paradigm tar barn en egen aktiv del i skapandet och 

organiseringen av sin omgivning, beslutsfattande, har egna perspektiv, intressen, färdigheter och 

förmågor. De har inte bara behov som måste tillfredsställas av vuxna (Theis i ed. Schwartzman 

2001:100). Detta kan synliggöra hur kulturell kunskap förvärvas, hur mening konstrueras och hur 

Homo adopticus konstruerar sin förståelse22 av vem Homo adopticus är och vilka Andra är 23.  Jag 

kommer illustrera det när jag möter upp Amanda och Johanna vid en passage längre fram. 

     Innan detta var mig presenterat trodde jag att Homo adopticus var ett anlänt utomnordiskt barn rätt 

och slätt. Detta emfaserar jag för att påvisa att samhällsvetenskaperna inte är neutrala förespråkare av 

barn och barndomskoncepten utan aktiva bidragsgivare i dess konstruktion och rekonstruktion (ed. 

                                                 
22 Se Baumans studie (2000) med Southallians vilket exemplifierar detta. 
23 Det sägs vara en  etablerad kunskap att även det späda barnet är en aktiv agent (SOU 2005(73):166), samtidigt är det så, 
enligt SOU 2005(73):168 ”[att adoptivbarn har] särskilt stora behov av att knyta an [varför det blir extra viktigt med 
anknytning till föräldrarna så snart de får barnet i sin vård].” Detta tycks implicera 1) en distiktion av barn födda i Nord och 
Homo adopticus 2) att anknytning för Homo adopticus blir nödvändig först när adoptivföräldrarna får Homo adopticus och 
3) att institutioner vilka har monopol på kulturella produktioner av kunskap kan tendera att skapa kunskap vilken genererar 
en aningens generaliserad bild av sociala verkligheter som kan kräva vidare forskning. Dessa tre aspekter illustrerar en bild 
av en social verklighet som exempelvis inte fäster avseende vid maktrelationen av adoptionsutbytet mellan de biologiska 
föräldrarna och adoptivföräldrarna och adoptionsutbytet som en exploaterande praktik genom kommodifieringen av Homo 
adopticus. 
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James och Prout 2001:29). Enligt Gerard Delanty måste vetenskapen betraktas som ett partikulärt 

kunskapssystem och en social institution (Delanty 2000:x). Detta kan vara värt att ha i åtanke då 

adoptionsverksamheten i denna essä observeras som en social institution inom vilken aktörer strävar 

efter att ge barn det ’bästa’. Denna strävan är en inskriven praktik i adoptionsverksamheten som 

exemplifierar Foucaults begrepp regime of truth (ed. James och Prout 2001:23). Jag skådar framför 

mig en analytisk passage av Homo aequalis adoptionsverksamhet vilken kan betraktas som en 

släktskapande institution som söker uppfylla målet med policy. 

     Homo aequalis adoptionsverksamhet kan betraktas som existerande inom ett socialt fält, i 

Bourdieus mening (Bourdieu 1996:23). Detta fält existerar när exempelvis en avgränsad grupp 

människor (Homo aequalis) och institutioner (adoptionsorganisationer) strider om något som är 

gemensamt för dessa; uppfylla målet att förse barnen med ’det bästa’. Det kan vara så att anledningen 

till denna kamp ’för barnens bästa’ reflekterar bilden av Homo aequalis habitus, vilket jag ska 

illustrera inom kort. 

     Johanna var 1 år och en månad när hon lämnades för adoption. Året var 1976, hon var ännu odöpt 

och hade inte hårfriserats. Nu är Johanna en filosofiekandiderande kvinna i trettioårsåldern med 

inriktning på Media och Kommunikation. Johanna, vill du dela med dig av din upplevelse: Om du 

betraktar ditt liv som en helhet, hur lycklig (eller nöjd) skulle du säga att du är?24 ”Jag känner mig 

kluven”. Johanna är stolt och lycklig över att var en del av Homo aequalis kultur, men hon känner sig 

aldrig tillhörandes en nationell gemenskap helt och hållet. Märkligt, Johanna har ju vuxit upp i Norge 

under hela sin barndom. Norge är ett av världens ekonomiskt rikaste länder. Där torde det ha varit 

’bäst’ att växa upp i en ’familj’. 

    Enligt FN konventionen har barn rätt till en familj! Hur upplever du den rättigheten? Frågar jag 

Magnus. Magnus lägger huvudet på sned och ser rätt ut genom fönstret, varpå han säger: ”...rätta mig 

om jag har fel, men jag känner mig som ett fosterbarn.” Magnus upplever sig vara föräldralös. ”Jag 

menar inte att man inte skulle kunna älska sina ’föräldrar’ för det, men i grunden är jag föräldralös och 

släktskapslös. Det är min upplevelse att jag är inkorporerad i en svensk familj.” 

     FN konventionen ger inget svar vid vilket stadium i livet Magnus omvandlades från ett barn till en 

människa. Magnus lämnades dock för adoption till den bästa av världar, i vilken han blev döpt och 

växte upp under sju lyckliga år i den kristna idealbilden av kärnfamiljen, tills föräldrarna skildes. Det 

kan ses att denna bild av kärnfamiljen utgör en norm i Homo aequalis kultur och att ej ännu mänskliga 

                                                 
24 Under de senaste årtiondena har ny forskning emergerat från psykologer och sociologer som använt 
undersökningsmetoder för att utforska och mäta Homo sapiens subjektiva upplevelser av lycka (eller subjektiva välmåga). 
Dessa undersökningar är relativt okända för ekonomer och policymakare, enligt Marks. Responsen på denna art av 
formulerade frågor, som nu ställts till Johanna, åsyftar många aspekter, 1) fysisk observation av lycka som när man ler 
(gladhet) 2) till elektrisk aktivitet i delar av hjärnan och såväl 3) till andras uppfattningar av respondentens lycka (Marks i 
ed. Pettifor 2003:133). Den som vill se en statistisk bild på en livskvalitetmätning kan finna den i ed. Pettifor (2003:133). 
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individer, enligt Homo aequalis, har en rätt att växa upp inom en sådan struktur. Detta verkar 

exemplifiera en viktig strävan i kampen ’för barnens bästa’ som tycks utgöra en grund för det 

värdesystem som adoptionsverksamheten förfäktar. Det kunde betraktas som en kamp om vad som kan 

kallas god uppväxtmiljö, trygghet och förståelse bland de Homo aequalis som av 

adoptionsverksamheten anses vara goda vårdnadshavare. Det kan tänkas att det som står på spel skulle 

kunna vara estetisk smak, erkännande och rätten att bedömma (Bourdieu 1996:23). Detta påstående 

vill jag nu undersöka genom att förankra ’barnens bästa’ i socialantropologin. 

     Enligt antropologerna Chris Shore och Susan Wright kategoriseras indivdier genom policy och 

tillskrivs status och roller (ed. Shore och Wright 2005:4), som exempelvis policy ’för barnens bästa’. 

Studiet av policy leder rakt in i hjärtat av antropologin: Normer och institutioner, ideologi och 

medvetande, kunskap och makt, retorik och diskurs, mening och tolkning samt det globala och det 

lokala, för att nämna några (ibid. 2005:12). Shore och Wright föreslår att ’policyspråket och diskursen’ 

bistår med en nyckel till analysen av den moderna maktrelationens arkitektur (ibid. 2005:12). 

Betoningen i studiet av policy ligger på ”vem som har makten att definiera” (ibid. 2005:18). 

    Den ospecificerade definitionen av ’för barnens bästa’ belyser globalt de områden över vilka ’barn’ 

lokalt inte lever under de ’bästa’ förhållanden. Vilka områden och förhållanden kan betraktas som 

mindre bra att leva och agera under som ”produkter av sin tid” och därför positivt att adopteras från? 

Jag frågar Johanna som vandrat in från Sydkorea, som svarar: ”Det kan vara positivt om ’HIV-barn’ 

från Afrika adopteras utomlands eftersom deras födelseländer inte har varken nog vuxna eller 

ekonomiska resurser till att ta hand om alla barn i nöd. Jag är inte emot all internationell adoption, men 

jag ser att det finns många etiska frågetecken, exempelvis vad gäller adoptioner från Sydkorea som är 

ett rikt land.” Antropologen Raymond Apthorpe delar Johannas upplevelser och menar att glappen 

mellan teori (’för barnens bästa’) och praktik (internationell adoption) är fyllda av moraliska 

intresseföreställningar och ’biases’ ”utan vilka livet och policy vore omöjligt att skriva/konstruera” 

(Apthorpe i ed. Shore och Wright 2005:55). 

     Jag fortsätter min vandring och träffar Vanessa och ställer frågan vilka tankar Vanessa har om 

’barnens bästa’. Vanessa har många tankar om detta25. Vidare tänker Vanessa att det på strukturnivå 

finns en vision om att internationell adoption inte ska bli en permanent lösning; 

”adoptionsverksamheten stöttar en utveckling som syftar till att barn ska vara kvar i hemlandet och att 

adoption är möjlig först efter att man prövat alla möjligheter i hemlandet. Samtidigt som det finns en 

risk att ursprungsländerna inte utvecklar en egen strategi att ta hand om barnen.” 

                                                 
25 Vanessa: ”Det handlar om att det är ordentligt utrett att barnet är tillgängligt för adoption och att det är utrett att familjen 
är lämplig. Utöver dessa grundläggande krav ska familjen vara väl förberedd och adoptivfamiljen ska ges stöd om det 
behövs efter adoptionen. Det är grundförutsättningarna för att en adoption ska bli till barnets bästa.” 
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     Viola som är adoptivförälder tänker att ”man inte kan veta vad som är för barnets bästa, men att 

man kan se till att barnet får så bra förutsättningar som möjligt.” Viola, i likhet med Shore och Wright, 

menar att ”det också är en fråga om vem som definierar policy; det kan inte vara fel att ha barnens 

bästa för ögonen, däremot kan det vara fel på dom som bedömmer vad som är ’för barnens bästa’. En 

del kan tycka att ’bra’ för barnen innebär att ge barnen det bra ekonomiskt, andra att barnen ska växa 

upp på landet...”. 

     Det verkar råda delade meningar i Homo aeqalis kultur om vad som är ’för barnens bästa’. Jag har 

nu satt mig ner för att läsa en rapport från Socialmyndigheten i Sverige. Innan jag öppnar rapporten 

väcks en fråga som jag implicit har och kommer diskutera och analysera under hela bestigningen av 

Homo aequalis kontesterade konglomerat av meningar: Varför vill Homo aequalis barnens bästa? 

     Ett möjligt svar på denna fråga kan vara det att Homo aequalis reproducerar sitt kulturella habitus 

genom denna strävan. ’för barnens bästa’ uttrycker en ideologisk strävan som är konstituerad av Homo 

aequalis demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till en familj. Jag 

har nu nått sidan 116 i denna kioskvältande rapport där Billy Thorstenson, en sakkuning Homo 

aequalis i ett särkskilt yttrande konstaterar:  

 

”Att ge alla människor möjligheter att leva ett fullvärdigt liv måste vara varje samhälles viktigaste uppgift. Vi 
har i Sverige kommit långt i denna strävan. Barn ger livet innehåll. Att vissa människor inte kan få barn är 
ofta en tragedi. Samhället har ett ansvar även i förhållande till denna grupp. Detta ansvar bör sträcka sig 
längre än till att enbart ersätta adoptivföräldrar för de merkostnader de åsamkas genom statliga avgifter och de 
fördyringar som följer av den statliga styrningen av adoptionsverksamheten” (Ds S 1987(1):116). 

 

     Jag funderar en stund, i globaliseringens skugga vilken avges från policy ’för barnens bästa’-statyn 

framför adoptionsverksamhetens murar av jämlikhet och frihet, och tänker: Bör ansvar även sträckas ut 

till de som inte kan ta hand om sina barn pga. att de lever utanför samhället? Denna fråga ger mig 

ingen ro varför jag frågar Johanna om hon kan räta ut min böjelse att uppnå förståelse för 

frågeställningen. Johanna säger att diskussionen kring adoptionsverksamhetens vara eller inte är en 

lyxdiskussion; en diskussion för priviligerade i-länder. ”Adoptivföräldrar har det så gott ställt att de 

kan köpa ett barn. Mina adoptivföräldrar gjorde allt rätt inom lagens ramar, men det blev fel för mig.” 

Johanna upplever inte att adoptivföräldrar är onda, utan att problemet är de som gör pengar på detta. 

”Barnen blir handelsvaror.” 

     Föreningen Barnen Framför Allt – Adoptioner bildades i mitten av 1970-talet som en 

biståndsförening. [...]. Föreningen drevs som en bistånds- och intresseförening för adoptivfamiljer 

fram till år 1979, då lagen ändrades i Sverige och det blev möjligt för ideella organisationer att söka 

auktorisation för att förmedla internationella adoptioner (Informationsblad, BFA – A). Huvudsyftet 

och grundtanken med biståndsverksamheten är att försöka hjälpa fattiga och sjuka barn, i de länder 
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BFA – A arbetar, till en drägligare tillvaro (Informationsblad, BFA – A). Adoptionsförmedlingen och 

biståndsverksamheten bedrivs dock separat. Enligt Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 

(MIA) är det viktigt att hålla isär adoption och bistånd då det finns en risk att biståndet kan locka 

länder att lämna barn för adoption som kanske skulle kunna vara kvar i sitt födelseland. 

”Biståndsverksamheten får inte hota adoptionsverksamhetens integritet; barnets rätt i 

adoptionsprocessen får inte åsidosättas av ekonomiska intressen” (mailkorr. MIA 2006-05-08). Enligt 

MIA är detta dock en komplex fråga eftersom många ursprungsländer vill att de länder som adopterar 

ska bidra med exempelvis ekonomiskt stöd till de barn som blir kvar på barnhemmen 26. 

     Johanna uttrycker också hon komplexiteten i bistånd-adoption frågan. ”Pengar från adoption skapar 

ett beroende. För att kunna bygga upp välfärd krävs pengar. När Korea ville stoppa adoptioner till 

USA hotade USA med att sanktionera handelsrelationerna mellan USA-Korea” (se Sarri, Baik, och 

Bombyk 1998).  

     Nu förstår jag ingenting; adoption, bistånd, mutor och sanktionerade handelsrelationer, vad hände 

med de odöpta barnen? BFA – A arbetar efter tolv värdegrunder, bland andra 1) tar de ALLTID 

tillvara det som är bäst för barnet ifråga 2) förmedlar adoptioner från många länder vilket gör BFA – A 

mindre sårbara om något skulle hända i ett land och 3) förmedlar BFA – A:s humanitära värden dvs, 

berättar om bistånds- och fadderbarnsverksamheten samt det etiska värdet i samband med 

adoptionsförmedling och i det humanitära arbetet (BFA – A Nr 3-4 2005:7). Jag frågar mig: Hur 

bedrivs adoptions- och biståndsverksamhet inom en organisation separat från varandra? 

     Jag åminner mig ett samtal jag hade med Primavera för ett tag sedan inom den akademiska 

citadellen. Primaveras bästa tillvaratogs när hon adopterades till Sverige, jag frågar henne hur hon 

upplever det. ”För mig har det varit en positiv upplevelse. Mina adoptivföräldrar har alltid 

uppmärksammat mitt ursprung. Jag har alltid blivit accepterad som en ’Svensson’.” Primavera tror att 

andra som inte får ursprunget accepterat kanske alienerar sig själva från sin familj. 

     Enligt BFA – A finns det bra och dåliga barnhem men inte ens de bästa är en bra ersättning för den 

ursprungliga familjen (BFA – A nr 3-4 2005:10). Jag frågar Amanda som lämnades för adoption vid 

fyraårsåldern vilken upplevelse hon har av barnhemmet i Bolivia? ”De första tre åren har varit 

avgörande för mitt framtida liv, utan dessa minnen hade jag aldrig stått ut.” Amanda trivdes på 

barnhemmet. ”Jag och de andra barnen levde där som i ett kollektiv.” Amanda kände sig värdefull. 

”Den svenska familjen som drev barnhemmet behandlade sina biologiska barn och oss andra lika27 .” 

                                                 
26 För den som vill fördjupa sig i komplexiteten kring ämnet mutor har sociologen Joakim Thelander (2006) skrivit en 
avhandling ”Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption” ; (se även Wästerberg (2004). 
 
27 Amanda: ”Jag kommer ihåg hur herdarna som vallade fåren brukade stanna vid barnhemmet. Det enda jag ägde var en 
liten väska som skänkts av någon indian till barnhemmet. I denna väska låg en kam. Ett av de biologiska barnen tog 
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Amanda säger att hon hade föredragit att stanna. ”Jag tycker att man ska skapa bra barnhem istället för 

adoptionsverksamheten.”  

     BFA – A menar att det åtminstone finns två positiva aspekter med att adoptera från Röda Korsets 

barnhem i Thailand. Den första är att Röda Korsets barnhem är ett mindre barnhem där personalen 

engagerar sig varmt för barnen. Enligt BFA – A har den allmänna bedömningen varit att barnen under 

samarbetsåren varit väl omskötta och stimulerade. Det andra positiva är att adoptionskostnaden är 

förhållandevis låg (informationsblad BFA – A, Att adoptera). 

     Nu börjar jag skönja en slags förståelse för sambandet mellan barn, barnhem, adoption. Men vad är 

det här med barn, bistånd28, adoption? Homo aequalis definierade barn som en ”inte vuxen” eller 

”produkt av sin tid”. BFA – A har nyligen utvidgat sitt biståndsengagemang och är engagerade i ett 

fosterhemsprojekt för funktionshindrade barn i Kina. Vadan detta? BFA – A tycks göra en distinktion 

av barn och barn. I relation till BFA – A:s livskvalitetmätningar förefaller det som att fosterhem är ’det 

bästa’ för barn som har funktionshinder och av denna anledning inte adopteras i lika stor omfattning. 

     Även Familjeföreningen för Internationella Adoptioner, en bland de fem auktoriserade 

adoptionsförmedlarna, bedriver biståndsverksamhet. FFIA har bland annat följande mål för sin 

biståndsverksamhet: ”Förvalta biståndsverksamhet på ett sätt som tillfredställer medlemmarna och som 

bidrar till att öka engagemanget i frågor som rör barnens rättigheter.” Jag frågar Magnus, som hittades 

på ett sakta rullandes tåg, mot världens ände, i en Sydkoreansk provins under 70-talets intågande i 

samtiden, hur han upplever att adoptionsförmedlingarna har engagerat sig i frågor som rör hans 

rättigheter, exempelvis rätten till en familj? ”Ja, mina adoptivföräldrar skildes när jag var sju år. Nu 

har dom nya respektive med barn från tidigare förhållanden.” Är inte det ’det bästa’? Nu har du ju 3 

mammor, 3 pappor och ännu fler syskon. Magnus tänker ett rättmätigt slag innan han svarar: ”Man kan 

säga att jag växte upp med en ensamstående mamma. I Sverige har kvinnorörelsen kämpat för 

kvinnans rätt. Om kvinnan tröttnar på gubben, så får hon lämna honom och ta barnen med sig.” 

Magnus övergavs troligtvis pga. ’fattigdom’ men han upplever att han indirekt har fått det som det 

skulle ha varit Sydkorea; ”plus-minus noll ekonomiskt sett.” 

     Adoptionsorganisationernas ideologier för biståndsverksamheten uttrycker Homo aequalis 

habitus/värderingssystem, i form av betoningen på ’standard’ och ’barns rättigheter’ som kan härledas 

till FN-konventionerna. I en homogen värld kan dessa distinktioner förefalla irrelevanta, men när 

referenspunkten är ett kulturellt diversifierat samfund som FN representerar, är generaliseringar om 

standard och rättigheter mer problematiska. ”Det naturliga är sammanblandat med det kulturella” 

                                                                                                                                                                       
kammen och kastade den i fårens avföring. Jag berättade detta för föreståndaren som skällde ut sitt barn ordentligt. Vi 
behandlades lika.” 
28 För en fördjupad diskussion kring barn och bistånd se Hart (1997). Betrakta dock denna diskussion med ett vaksamt öga 
då den tenderar att innehålla Homo aequalis värderingar och evolutionsteoretiska resonemang. 
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(Woodhead i ed. James och Prout 2001:75). ”’Barns rättigheter’ är, i likhet med ’behov’, ett 

västerländskt sätt att konstruera barn-vuxenrelationer” (ibid. 2001:80). 

 

Den moraliska dimensionen av ’för barnens bästa’ 

 

Homo aequalis, genom adoptionsverksamheten, som kan betraktas som en löftesgivande institution i 

Nord, utfäster ett löfte om att säkerställa barnens bästa. En funktion av en moralisk princip är att 

vägleda handlingar: Policy är föreskrivande, preskriptiv (Narvesson 1976:161). Policy ’för barnens 

bästa’ är en moralisk värdering som är kopplad till Nords kulturella värderingssystem. Det är Homo 

aequalis intresseföreställningar vilka utgör logiken som policy uttrycker. 

     Amanda, berätta med dina ord varför det i allsin dar kan vara värt att ifrågasätta en ideologisk 

strävan att förse barnen med ’det bästa’: ”Svenskar är förblindade av sin godhet; dom är ytliga. Denna 

ytlighet och föreställningen att de handlar i god tro finns hos många kristna. Det är uppfattningen att 

dom ’hjälper och räddar’ Oss, som gör att dom ser Oss som saker.” Vidare säger Amanda att 

föreställningen om sig själv som en god människa är farlig; ”det är inte ett tecken på kärlek!” Det här 

låter väldigt pessimistiskt, undrar om Sandra håller med? 

     Sandra vandrade in till Sverige vid sexårsålder. Hon upplever att hon har levt ett bättre liv i Sverige, 

de tjugoen år hon bott här, i jämförelse med de sex åren i Sydkorea. Sandras bioföräldrar29 ”fick” 

henne precis efter att de tagit studenten i Sydkorea. Sandra säger: ”Det var för tidigt i deras liv att få 

mig.” Vid skilsmässor i Sydkorea går vårdnaden över till pappan. Sandra, i likhet med sina 

bioföräldrar, vill skapa förutsättningar för ett normalt och tryggt liv, exempelvis genom att studera. Jag 

frågar Sandra lite försiktigt om hon vill definiera godheten i att adopteras, för att sätta den förklaringen 

i relation till Amandas uppfattning att godhet är ett farligt imperativ för handling. Sandra menar att 

”godheten består i att kunna välja, att få möjligheter att göra mycket, växa upp i en trygg miljö, med 

trygga föräldrar, att kunna se saker som jag inte har kunnat göra om jag levt i Sydkorea. I Korea skulle 

jag ha haft andra behov. Nu tycker jag att det har varit en fördel att leva i Sverige. Jag ser många 

brister i det koreanska samhället. Det koreanska samhället är annorlunda och kanske inte helt ok.” 

Sandra dricker ur det sista i koppen med det avsvalnande chai-teet och konstaterar reflexivt: ”Jag 

tänker västerländskt.” 

                                                 
29 Bioföräldrar är ett begrepp jag applicerar som förkortning för ’biologiska föräldrar’ vilket refererar till genitor och 
genetrix. Sedan Malinowskis studie bland de australiensiska aborginerna har antropologer gjort en urskiljning mellan två 
typer av fäder: genitor och pater (Holy 1996:16). Begreppet genitor används idag av antropologer för att definiera den 
biologiska fadern och pater används för att definiera den sociala fadern. Med social fader menas att han inte är den 
biologiska fadern utan att han har en tillskriven fadersroll, som tex. fadern till ett adopterat barn. Begreppet genetrix och 
mater tillämpas för biologisk respektive social moder. 
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     Amanda, det här måste du väl ändå kunna ta till dig? Godhet är inte alltid av ondo, det finns 

lyckliga Homo adopticus. Amanda lägger sin ödmjukhetens hand för sin veckade panna samtidigt som 

hon vänder bort blicken från mig ut i tomma intet, och säger: ”De lyckliga adopterade?! Ja, 

adoptionsverksamheten är som ett lotteri. Vissa vinner, andra drar nitlotter...”. Amanda, dina ord ger 

oss en tankeställare: ’för barnens bästa’ kan vara baserat på Homo aequalis intresseföreställningar 

kring de kulturella grundstenarna rättvisa och solidaritet. 

     Klara kanske har några tankar kring detta, då jag fortfarande har svårt att ens se nödvändigheten i 

att konventionalisera en policy för barnens ’bästa’. Klara, som är en politisk magister i statsvetenskap 

och vidare har en master i development studies, frågar jag: Varur kan policy härledas? ”Jag tror att 

många adoptioner på 70-talet var relaterat till och baserat på en solidaritetskänsla.” Ok, jag tror att jag 

börjar nå någon slags förståelse. Jag läste i en artikel skriven av sociologen Jo Boyden att det i Nord är 

en vedertagen uppfattning att utbildning är en fundamental mänsklig rättighet; ett mål som varje 

samhälle strävar efter. Universell läs- och skrivkunskap samt räknekunskaper betraktas som vitala för 

den ekonomiska utvecklingen och välfärdssamhället (Boyden i ed. James och Prout 2001:201, se även 

FN och Haagkonventionerna). 

     BFA – A:s värdegrund värdesätter skolgång men beslutsfattarna av policy noterar sällan ironin i att 

skolgång resulterar i och ökar barnarbete därför att barnen måste köpa uniformer och skolmaterial för 

att kunna gå i skolan (ibid. 2001:212). Det ska tilläggas att en del av adoptionsorganisationernas 

bistånd går till att möjliggöra inköp av uniformer och skolmaterial men, enligt Boyden är det den 

dåliga kvaliteten på utbildningen och avsaknaden av möjligheter till kvalificerade arbeten som, i 

många länder, utgör en bidragande orsak till att föräldrar ofta är negativt inställda till att barnen ska gå 

i skolan 30 (ibid. 2001:212). Språket på vilket skolundervisningen sker i Syd är ofta kolonisatörernas 

modersmål. Föräldrarna till barnen kan ofta inte prata kolonialspråket (ibid. 2001:213). Av dessa 

anledningar verkar utbildning/skolgång för många barn, varken som en kanal för social mobilitet eller 

som ett instrument för social och personlig utveckling [samtidigt som det kan] underminera den direkta 

överföringen av kulturella praktiker (ibid. 2001:213; se även Kulick 1992:175-180). Så om det finns 

ett samband mellan policy och solidaritetskänslan manifesteras denna i formuleringen och strävan som 

vägleder denna intresseföreställning, exempelvis värdet i skolgången i både Nord och Syd. 

     Hjälp mig Klara att förstå, hur förenas adoption och solidaritet? Det är vackra ord jag aldrig förstått. 

”Daniel, jag tror att det bygger på hur man känner inför solidaritetstanken. Adoptionsbegreppet bygger 

                                                 
30 Detta är ett generaliserat påstående som kräver vidare forskning. När jag var på Sri Lanka var skolsystemet uppdelat i 
privata och offentliga skolor. De offentliga skolorna var mindre prestigefyllda enligt de ungdomar jag umgicks med. I de 
privata skolorna går de ungdomar som har det bra ställt socioekonomiskt. Boydens konstaterande kan dock vara giltigt i 
mindre byar på landsbygden. 
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på en rättvisetanke. Jag har vänner som ingår i de så kallade regnbågsfamiljerna31. Dessa kanske inte 

alltid byggde på en verklig längtan att få barn utan på en rättvisetanke.” Ok, så i vissa fall kan det 

kanske ses som att adoptioner grundas i beslutet om att man vill vara solidarisk och samtidigt anser att 

det ska vara rättvist, med i åtanken att det är så många barn i Syd som inte får en grundskoleutbildning. 

Klaras blick speglar min osäkra slutsats av hennes förklaring vilken visar sig i följande paradoxalt 

stumma gestikuleringar: Det finns bara ett ’för barnens bästa’? 

     Det explicita målet för specialister på området ”barnens rättigheter” har varit att kristallisera ut ett 

universellt system av barns rättigheter i internationell rätt, baserat på Homo aequalis normativa 

föreställningar om barndom. Den nuvarande FN konventionen om barnens rättigheter är närmare detta 

mål än något annat tidigare internationellt instrument 32 (ibid. 2001:197). Men vad slags globalisering 

är konventionen tänkt att skapa? 

     Å ena sidan uttrycker den preskriptiva policy ’för barnens bästa’ till sin beskaffenhet ett genitum 

consensus; ”alla” kan hålla med om att det är rationellt och rimligt att söka eftersträva målet. Å andra 

sidan undviker ’för barnens bästa’ att beskriva vad som de facto är för barnens bästa (Schaffer 1990:6 

refererad i Woodhead i ed. James and Prout 2001:80). ”’för barnens bästa’ är en preskription som är 

öppen för kulturell tolkning och som i högsta grad är kontextspecifik och med stor sannolikhet kan 

variera bland de som antar att de är i besittning av visdomen att forma ’barnens’ framtid”33 (ibid. 

2001:80). Antropologen Sally Prize (1989) skulle kanske hävda att detta implicerade att 

policymakarna tenderar att vara de som tagit sig an ansvaret att, å ena sidan utforma en policy och 

sätta det finansiella värdet samt bedöma barnets potentiella livsvärde. Å andra sidan, att definiera vilka 

individer (tex. späda och friska barn) som ska adopteras dels genom att adoptionsorganisationerna 

endast samarbetar med ’demokratiska’ länder och dels genom att biståndet investeras i utvalda 

barnhem vilka reflekterar Homo aequalis estetiska preferenser. Å en tredje sida, att marknadsföra 

tillgängliga barn och bestämma barnets framtida liv (deltagande observation vid FFIA:s 

informationsträff, informationsbroschyrer från AC, FFIA och MIA). 

     Efter det att andra alternativ enligt FN konventionen prövats; placering inom landet, är det rätt att 

adoptera internationellt, vilket tydligt uttrycktes under FFIA:s informationsträff: ”Barn har rätt till en 

                                                 
31 Homo adopticus som ingår i familjekonstellationer där adoptivföräldrarna har biologiska barn också kan benämnas som 
regnbågsfamiljer, vilka Klara refererar till. Samtidigt kan en regnbågsfamilj utgöras av endast adoptivbarn, men med olika 
’färger’; från olika länder. Jag är osäker på om det finns någon som vågat sig på att definiera begreppet i klartext. 
32 Varken USA eller Singapore hade dock undertecknat eller ratificerat konventionen t.o.m. år 1995 (ed. Stephens 
1995:36). Enligt en artikel (URL 9) i DN av Henrik Berggren har alla länder i världen utom Somalia och USA undertecknat 
FN:s barnkonvention, åtminstone fram till och med år 2006. 
33 ”Både den konventionella moraliska uppfattningen och uppfattningen enligt folkrätten är att när väl en regering har 
erkänts som legitim medför automatiskt den legitimiteten rätten att driva handel med landets tillgångar. Den skenbara 
rimligheten i detta vilar på påståendet att den regering som bedriver handeln är ’legitim’. Det låter som ett begrepp som 
uttrycker ett moraliskt omdöme om en regerings rätt att inneha makten” (Singer 2003:95, min emfas). Se även Vike i ed. 
Shore och Wright (2005) för en diskussion kring s.k. kunskapsfetischism vilken får kunskap att framstå som något i 
kompetenta individers ägo (2005:214-5). 
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familj, att växa upp på en institution kan aldrig vara ett alternativ”. Enligt informationsbroschyrer från 

exempelvis FFIA blir kvinnor stigmatiserade34 som får utomäktenskapliga barn. Detta kan tänkas vara 

en utsaga vilken kräver vidare empirisk forskning. Hur vet man att barnen blir övergivna på grunder av 

social stigmatisering eller pga. ’fattigdom’? I dokumentationen om barnens förflutna står oftast endast 

att de har blivit övergivna. Av detta dras slutsatsen att social stigmatisering eller ’fattigdom’ är orsaken 

(informationsbroschyr, FFIA 2006:11). Jag frågar Johanna vad som står i hennes legaliserade 

adoptionshandlingar? ”Det står ’hittad på gatan’ men jag har alltid burit en känsla av att något var fel. 

Efter att jag träffat mina biologiska föräldrar visade det sig att farmor hade kidnappat mig och min bror 

utan bioföräldrarnas vetskap.” 

     Det verkar som att adoptionsdokumentationen i Johannas sociala verklighet tenderar att innehålla 

något missvisande information. Jag ställer mig frågan om glappet mellan de ”socioekonomiska 

aspekterna” och ”de påtvingande normernas inflytande” kan kräva utförligare logisk analys och 

empirisk forskning? Om det är så att hänsyn inte tas till den fysiska tiden då exempelvis Johanna 

”skapades” och genom att det förefaller som att typologisk35 tid används för att determinera Johannas 

historiska kontext, kan man tänka sig att Homo aequalis distanserar sig från Andra Homo sapiens och 

kulturer som är samtida med Homo Aequalis. Å ena sidan skulle anonymiteten och tidlösheten av 

Homo adopticus, enligt denna analys, kunna utgöra ett uttryck för en maktrelation och en 

manifestation av Homo aequalis överordnade ställning gentemot Syd. Samtidigt som det, å andra 

sidan, faktiskt finns barn, eller sociala och kulturella aktörer som jag kategoriserar dessa individer, 

upplever en problematisk social verklighet. 

     Jag har samlat några av Homo adopticus för att samtala. Mariana, hur känns det att ha ett eget barn? 

”Det var en stor grej, jag undrade om mitt barn skulle vara likt mig. Jag har varit avundsjuk på dom 

som har riktiga syskon för att de är lika varandra.” Sandra har inga egna barn men säger att hon själv 

skulle kunna adoptera för att adoption är nödvändigt ”då det finns så många barn som är i behov av 

adoption.” Klara instämmer och kan också tänka sig att adoptera. Klara tror att det idag skapats en 

förståelse för de problem som kan uppstå vid adoptioner. Detta kan, enligt Klara, kanske förbereda 

adoptivföräldrar på ett bättre sätt än tidigare. Primavera deltar i samtalet genom att säga att hon också 

kan tänka sig att adoptera men att hon helst vill ha egna barn. Det känns viktigt för henne. Primavera 

är medveten om att det låter ambivalent; ”blodsbandet spelar ingen roll men det vore kul att se att 

någon är lik mig. Samtidigt beror det ju också på vad min partner vill.” 

                                                 
34 Se Goffman (2005) för utförlig diskussion om stigma. 
35 Med typologisk tid menas att man exempelvis kontrasterar traditionella ’fattiga’ samhällen med ’rika’ moderna 
samhällen, underförstått att samhällen vilka är rika har kommit längre i utvecklingen och är bättre än traditionella 
samhällen. 
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     Intresset att ha barn verkar vara stort bland informanterna men jag tänker mig att Homo aequalis 

policy ’för barnens bästa’ tenderar att möjliggöra en homogeniserande kategorisering av barn som 

Homo aequalis inte har någon relation till. Det kan vara så att policy omvandlar oklassificerade 

”ofullvuxna produkter” till individer och kommodifierar dessa och samtidigt i viss mån transformerar 

den sociala konflikt (ofrivillig barnlöshet) som försätter Homo aequalis i ett anomalt socialt tillstånd, 

till harmoni. Jag berättar att jag under en deltagande observation på AC:s informationsträff för 

blivande adoptivföräldrar kom över följande information: ”Adoptivföräldrar är berättigade till ett 

statligt adoptionsbidrag när adoptionen är genomförd i Sverige. Bidraget är 40 000 kr för varje barn. 

Adopteras ett syskonpar/tvillingar vid samma tillfälle är summan således den dubbla. Efter sedvanlig 

kreditprövning kan [adoptivföräldrar] låna upp till hela adoptionsbeloppet utan säkerhet. 

Avbetalningstiden är 10 år och räntan dagsaktuell.”  Vidare säger AC:s representant att ”det är viktigt 

att barnet kan få allt som behövs på hotellet ni bor på; ni ska inte åka dit som backpackers. Vi har 

hotell som vi rekommenderar i givarländerna.” 

     Jag upplyser min publik om att jag även kom att ta del av huru man går tillväga om man vill 

’barnens bästa’: ”Först gör ni, blivande adoptivföräldrar, en inbetalning á 10 000 SEK. Sedan betalas 

halva adoptionsavgiften minus de redan inbetalda 10 000 SEK. Därefter, efter barnbeskedet, betalar 

adoptivföräldrarna resten av kostnaden för barnet. När det är dags att hämta barnet rekommenderar vi 

på AC en resebyrå som vi har anlitat sedan länge. Detta för att de kan ändra biljetterna kostnadsfritt. 

De är specialiserade på adoptionsresor.” 

     Amanda som hållit sig tyst under diskussionen brister ut: ”Väst har en arrogant människosyn som är 

anmärkningsvärd.” Under Amandas, av Homo aequalis konstruerade, uppväxttid, har vissa Homo 

aequalis tilltalat henne: - Va’ glad du måste vara att få komma till Sverige!? Amanda förnimmer att 

den föreställda känslan av tacksamhet som Homo adopticus förväntas känna uttrycks i dylika 

tilltalanden och håller en på plats. Amanda säger sig uppleva att hon ”behandlas som ett föremål eller 

ett tröstedjur” för Homo aequalis. 

 

DEL IV 

 

Homo adopticus – visuella verkligheter av familj, 

 

Upplevelseantropologin undersöker hur individer faktiskt upplever sin kultur; hur händelser mottas av 

medvetandet (ed. Bruner 1986:5). Svårigheten med upplevelser är att individer endast kan uppleva sina 

egna liv som mottas genom sitt medvetande (ed. Bruner 1986:5). Hur konstruerar Homo adopticus sin 

förståelse av exempelvis ’familj’? 
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     När jag frågar Vanessa om hennes upplevelse av ’familj’ tänker hon några nanosekunder för att 

sedan ställa motfrågan: ”Tänker du hur jag ser min relation till dom eller vilka dom är?” Jag har svårt 

att förstå denna motfråga. Har jag inte ställt en enkel fråga till Vanessa? När jag pratade med Viran, 

som är född i Sverige svarade hon koncist: ”Släkt är kusiner, familj är syskon och föräldrar.” För Viran 

var detta en enkel fråga, men inte för Vanessa, så jag förtydligar min fråga till Vanessa: Jag vill förstå 

vad som händer i dig när du tänker på ’familj’. Vanessa svarar: ”I traditionell bemärkelse har jag en 

biologisk familj, men de jag mer känner som min familj är adoptivföräldrarna. Jag har två egna barn 

som jag lever med i dag som jag ser som min familj.” 

     Familjebegreppet tycks vara problematisk, varför jag nu vill förstå hur Homo aequalis definierar 

förälderbegreppet: ”En förälder är enligt lagen den som är biologisk förälder till barnet eller den som 

har adopterat barnet” (Stenholm och Strömberg 2004:229).  

     Det finns mycket skrivet om föräldrar, familj och kulturella idealbilder av ’familjen’ men väldigt 

lite om Homo adopticus upplevelser av ’familj’ (se exempelvis Berger och Pihlgren 1986; Bohman 

1973; Halldén 1981; Kats 1992). Detta är även ett faktum i annan litteratur kring forskning av barn (se 

exempelvis ed. Schepar-Hughes och Sargent 1998, refererad i Chins artikel i ed. Schwartzman 

2001:132). 

     Vad är en familj? Enligt den norska antropologen Signe Howell kan adoption sägas bekräfta 

doxiska (oreflekterade) idéer och värderingar om barn, släkt och kontinuitet. I alla kulturer synliggörs 

doxiska förståelser om vem man är och bör vara, vad det ’goda’ livet består av och indirekt genom 

idéer i förbindelser med prokreationsprocessen (Howell 2001:76). Prokreationsprocessen symboliserar 

en performativ och transformatorisk ritual. Den kan ses som ett uttryck för ett statusförhöjande och en 

transformation av en social konflikt till harmoni (Turner 1997). 

     Jag förstår att familjebegreppet är problematiskt. Då Homo aequalis kristna ideal av kärnfamiljen 

tenderar att utesluta homosexuella vill jag granska hur det kan vara att vara förälder i ”homovärlden”36, 

som Sara Stenholm och Cecilia Strömberg uttrycker det37. Enligt det homosexuella paret Pether och 

Mario finns det ”ett utanförskap i att vara bög och att ha barn” (Stenholm och Strömberg 2004:173). 

     Primavera har funderat mycket kring debatten om homosexuellas rättigheter att bli prövade för att 

adoptera internationellt. Primavera tvivlar inte på att homosexuella inte kan ge den villkorslösa 

kärleken för barnens bästa. Bianka instämmer och menar att problemet ligger i tankesättet att det skulle 

vara ett problem med att homosexuella ska få adoptera. 

                                                 
36 År 2003 efter Kristi födelse tilläts homosexuella att få möjlighten att prövas för att bli adoptivföräldrar (URL 8, 
Pressmeddelande från Justitiedepartementet 2002-10-24). Enligt Homosexuellas Ombudsman finns det inga sakliga 
grunder för att kränka homosexuella aktörers rättigheter, i adoptionssammanhang (URL 9, 
http://www.homo.se/o.o.i.s/1275) 
 
37 Det är Stenholm och Strömberg som intervjuat Pether, Mario, Sören, Eva och Alexandra. 

http://www.homo.se/o.o.i.s/1275
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     Sören Andersson vid RFSL håller öppet för att RFSL skulle kunna starta en egen 

adoptivorganisation, även om han värjer sig för tanken, eftersom det redan finns [fem] 

adoptionsorganisationer som får skattemedel (Stenholm och Strömberg 2004:210). 

     Alexandra och Eva är homosexuella adoptivföräldrar. De har ljugit för adoptionsförmedlaren för att 

få adoptera. Alexandra får frågan: Vad ska ni säga till barnen om att ni har ljugit? ”När man har två 

barn som älskar en blir frågan helt absurd. De är ju så lyckliga över att ha oss.” Eva fyller i: ”Svaret 

finns ju där, vi ljög för att få er, för att vi älskar er” (Stenholm och Strömberg 2004:91). Eva och 

Alexandra får frågan: Hur motiverar ni att ni har ljugit för Kina, som ju inte vill att kinesiska barn ska 

komma till homosexuella familjer? Alexandra tycker att ”det är värt det för att det finns så många barn 

som lider där.” Eva säger att hon ser barnen som ”ingens barn” (nästan i likhet med 

världsmedborgaren Magnus reaktion på sidan 2 i denna essä). För henne är dessa själar som har 

kommit till världen och som behöver ett hem (Stenholm och Strömberg 2004:88). Eva har sett på TV 

hur barn på ett barnhem stängdes in i sina skrubbar och inte fick mat (Stenholm och Strömberg 

2004:84, min emfas). Hon upplever att hon inte skulle vilja leva på ett barnhem. Eva säger: ”Jag skulle 

vilja ha någon som var min, en mamma eller en pappa” (Stenholm och Strömberg 2004:91). Detta kan 

kontrasteras mot Amanda som hade föredragit att stanna kvar på barnhemmet. 

     Enligt Signe Howell, som även är adoptivförälder, kan familjen betraktas viktig av följande skäl: [I 

Nord baserar Homo aequalis ’familjen’38 på det kristna] ”idealet om kärnfamiljen – en enhet som bor i 

ett eget hus och som engagerar sig i familjefokuserade aktiviteter” (Howell 2001:74). Howell menar 

att detta inte bara är kulturellt förankrat, högt profilerat och prioriterat i dagens Norge utan även ett 

politiskt viktigt socialt faktum 39.  

     Enligt Howell kan exempelvis kvinnor som väljer att förbli barnlösa beskyllas för att vara 

egoistiska i form av att de exempelvis kan betraktas som självupptagna karriärkvinnor (Howell 

2001:83). Detta visar hur pass viktigt idealet om kärnfamiljen tenderar att vara i Norge. Om Homo 

aequalis inte motsvarar normen kan Homo aequalis följaktligen bli utsatt för social kontroll. 

     Amanda som inte har någon kontakt med sina adoptivföräldrar har känt av den enorma kraften i 

Homo aequalis kulturellt konstruerade familjekoncept. Amanda säger att hon blev nonchalerad i 

                                                 
38 I statistik från SCB ges följande definition av den traditionella kärnfamiljen: ”Familj vars samtliga hemmaboende barn är 
parets gemensamma biologiska eller adoptivbarn” (URL 3, Demografiska rapporter 2005(2):123). 
39 Här är en annan definition av kärnfamiljen: ”När alla medlemmar i idealfamiljen har kommit till världen består familjen 
av en barnaskara på fyra barn eller mera. Alla barn är helsyskon, det är inga sammanförda dina barn, mina barn och våra 
barn. Alla barn har i stället samma föräldrar och föräldrarna har hållit ihop hela tiden” (Martensen-Larsen och Sorrig 
1994:75). Som kuriosa kan även nämnas att: ”Ombildade familjer dvs, familjer där mamma eller pappa bildat familj med 
ny partner, spricker oftare än traditionella kärnfamiljer” (URL 3, Demografiska rapporter 2005(2):123). Signe Howell 
hävdar att det finns statistik (se även Botvar (1994) ref. i Howell (2001) som förtäljer att adoptivföräldrar skiljer sig, 
statistiskt sett, i mindre utsträckning än andra familjer, då adoptivföräldrar skulle ha en vidare skyldighet/förpliktelse 
gentemot barnet att vara gift (Howell 2001:84). Dock tenderar rådande statistik att vara heteronormativ (se URL 2-4). 
Exempelvis kan ensamstående heterosexuella eller homosexuella adoptivföräldrar som Eva eller Alexandra inte skiljas i 
juridisk bemärkelse eftersom de är klassificerade som ensamstående föräldrar. 
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bemötandet av psykiatrin. Amanda upplevde att hon inte blev tagen på allvar när hon sade: ”Jag tror 

inte att mina föräldrar älskar mig…”, varpå psykologen slog näven i bordet och sa: ”Det gör dom visst 

det!” Amanda upplevde att psykologen ställde sig på adoptivföräldrarnas sida och att det inte fanns 

något intresse hos psykologen att förstå Amanda. Detta tycks uttrycka ett partikulärt fall där en Homo 

aequalis hade svårt att förstå varför någon som lever i den, enligt Homo aequalis, bästa av världar kan 

uppleva andra tankar om exempelvis kärnfamiljsidealet. Foucault skulle kanske hävda att det är helt 

naturligt inom en regime of truth som Homo aequalis kultur kan betraktas som. 

     Adoptivföräldrars sociala prokreationsprocess domineras, enligt Howell, fullständigt av 

vaktläggningen om den sociala kvaliteten (Howell 2001:83). Under denna period arbetar 

adoptivföräldrarna med att omvandla barnet som en naturlig kategori. Barnet har förflyttats från den 

negativa reciprocitetscirkeln till den generaliserade, varför denna process kan sköjna konflikten mellan 

natur och kultur. 

     När Homo adopticus blir ”förlöst” på flygplatsen i Homo aequalis kultur eller när Amanda 

tilldelades sina adoptivföräldrar började följaktligen processen för hennes adoptivföräldrar att omskapa 

henne till en fullvärdig medlem av sin ’släkt’. Enligt Howell har föräldrarna strävat hårt och länge med 

att bli en familj, varför de satsar mycket på att realisera idealet (Howell 2001:84). I språkforskaren 

Birgitta Henes intervjuundersökning av vuxna utlandsadopterade redogörs följande vad gäller Homo 

adopticus relation till familjen: ”Det förefaller överhuvudtaget som om de flesta har en god och nära 

relation till sina adoptivföräldrar, även om inte alla formulerar det så tydligt som i citaten ovan” (det 

gäller citaten i Hene 1987:57 b).  

     Enligt Howell hanterar adoptivföräldrar konflikten mellan det biologiska och sociala på ett 

synnerligen tillfredsställande vis (Howell 2001:86) men denna essä sätter Homo adopticus upplevelser 

i fokus, för att väga upp den rådande intellektuella bias (Bourdieu 1990:385) i studiet av de 

utomnordiska barnen som vandrat in till Sverige för att sedan adopteras. I Primaveras familj förefaller 

föräldrarna ha lyckats hantera konflikten natur-kultur synnerligen väl. I Amandas familj lyckades de på 

ett tillsynes tillfredsställande vis. 

     Alexandra, som klassificeras homoadoptivförälder av Stenholm och Strömberg, får avrunda 

diskussionen kring idealet om kärnfamiljen genom att besvara frågan om hon rekommenderar andra, 

som funderar på att skaffa barn, att adoptera genom att föreställa vara ensamstående heterosexuell. 

Alexandra svarar: ”Jag skulle rekommendera det hundra gånger mer än att inseminera på klinik” 

(Stenholm och Strömberg 2004:92). Jag frågar Amanda: Betraktar du dig som en människa med ett 

mål i sig eller kan det vara så att du är (ett) ”ingens barn” som föddes för att utgöra ett minst hundra 

gånger bättre alternativ för att Homo aequalis skulle slippa insemineras på klinik? Amandas stela 
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ansiktsuttryck och kalla blick svarar mig. Alexandra sätter punkt för diskussionen när hon säger: 

”[adoptionsprocessen] var mycket lättare än jag trodde” (Stenholm och Strömberg 2004:92). 

 

släktskap, 

 

Vanessa, vad har du för upplevelser om släktskap? ”Släktskap… menar du öppet eller specifikt? Under 

min uppväxttid så… Jag var ett typiskt ’solskensbarn’ av 70-talet. Det är i den bilden jag levt fram till 

vuxenperiod, då jag kände en inre oro…”. 

     Viran kanske kan ge mig en förståelse ur ett ”svenskt” perspektiv, hur släktskap upplevs? ”Mina 

syskon är mina närmsta. Deras respektive killar ’kommer i andra hand’.” Ok, men om vi diskuterade 

påståendet ”blod är tjockare än vatten” vad är din upplevelse Viran? ”Det är miljön som påverkar. De 

som man växer upp tillsammans med får man ett band till. Exempelvis har jag ett starkt band till min 

brors kompis som jag ’växt upp med’. Vi är inte släkt men han är en person som ’man kan göra allt 

för’.” Även Viola delar denna uppfattning. ”Närheten är mycket viktigare än släktskapet. Det är 

viktigare med relationen.” Jag funderar lite flyktigt kring påståendet att bandet av ömsesidiga 

förpliktelser skapas av närhet, medan det försvagas med tilltagande avstånd. 

     Studiet av släktskap har genom åren gått igenom många förändringar (Holy 1996:3). Lévi-Strauss 

har argumenterat för att den elementära släktskapsformen inte var kärnfamiljen utan svågerskapet, dvs: 

”En man, hans fru, deras son och fruns/moderns bror” (Holy 1996:35-6). Lévi-Strauss hävdade att 

”[...] den första sociala handlingen ägde rum när en man gav bort sin syster till en annan man. Därmed 

uppstod äktenskapet och svågerskapet, två centrala sociala institutioner […]” (Hylland Eriksen och O. 

Hessen 2000:143).  

     Internationell adoption kan ses som ett släktskapande. Howell hävdar att släktskap och familjeliv 

har en central plats i de flestas uppfattning av det ’goda’ livet och individens identitet. Meningsfulla 

relationer uttrycks ofta i ett släktskapsidiom (Howell 2001:95). Man ska inte underskatta en vilja att ha 

barn. Barn fyller ett tomt rum i föräldrarnas kunskapsrymd. ”Barnen representerar nyckelsymboler” 

(ibid. 2001:91).  

     Idiomet för att lyckas kan, enligt Howell, sägas vara släktförankringen (ibid. 2001:84). Holy 

föreslår att släktskap bör tolkas som: ”En kulturellt specifik uppfattning av förbindelser som härleds 

från kroppsligt delade och/eller andliga substanser och dess överföring” (Holy 1996:171)40. När det 

gäller Homo adopticus upplevelser av släktskap kan denna tolkning tendera att bli något vag och 

behöva uppdateras. 

                                                 
40 Enligt Mario I. Aguilar behöver ’släktskap’ som Holy föreslår det kompletteras med andra sociala och individuella 
relationer, inklusive vänskapsrelationer inom partikulära samhällen (Aguilar i ed. Bell och Coleman 1999:170). 



28(34) 

 
     Magnus och Vanessa gavs av sydkoreanska staten för att adopteras till Sverige. De gavs inte bort av 

en man för giftermål. Samtidigt uppstod inget svågerskap eftersom det i enlighet med Homo aequalis 

lagstiftning är legaliseringen av adoptionen som determinerar Homo adopticus arvsrätt. Det förefaller 

som att när adoptionen legaliseras kan det tänkas att det generaliserade reciprocitetsbandet bryts, 

mellan Homo aequalis och de biologiska föräldrarna i Syd, och övergår till negativ reciprocitet. 

     För Magnus och Vanessas partikulära adoptioner kanske Lévi-Strauss affinalitetskoncept tenderar 

att vara något missvisande. Förvisso är det viktiga att affinalitet är relaterat till en bland andra sociala 

institutioner som inte bygger på gemensam härstamning eller blodsband. Jag får en vision att 

affinalitet, i Magnus och Vanessas konstruerade släktskapsband kunde uttryckas med termen: 

Etnolinjär41. 

     På senare tid har många antropologer påvisat relationen mellan släktskap och andra domän såsom 

etnicitet, social klass, samlevnad och genus etc. Nuförtiden fokuseras analysen på processer av 

reproduktion, genus och sexualitet eller på ”self” och ”personhood”. Släktskapet diskuteras i kontexten 

av dessa processer (Holy 1996:6). Hur ska släktskap definieras utifrån ett adoptionsperspektiv? Vem 

betraktas som släkting och varför? Folks egna förklaringar till varför de ser sig själva i närmare 

relation till vissa individer varierar från samhälle till samhälle, men generellt är de, enligt Holy, 

baserade på uppfattningen om ’consubstantiality’ dvs, det att man delar samma substans. I olika 

samhällen betraktar folk sig själva relaterade därför att de [exempelvis delar samma blod eller 

sädesvätska] (ibid. 1996:9). Detta är släktskapsrelationer uttryckta i det genealogiska idiomet. 

     Sandra säger: ”Jag har förträngt mycket av mina tidigare upplevelser av biosläkten42.” Sandra har 

kontakt med biofamiljen på biopappans sida. ”Släkt på biomammas sida har jag ingen kontakt med.” 

Sandras biomamma har egna barn som idag är ungefär 20 år. Sandra säger att hon inte vill träffa sin 

biomamma eftersom det skulle vara problematiskt. ”Jag vill inte utsätta henne för en sådan situation. 

Kulturen är sådan. På min biopappas sida känner jag släktskapsband och till mina biologiska syskon43 

som jag bryr mig om. Till min (bio)faster och min (bio)farbror44 har jag distans både känslomässigt 

och geografiskt. Det var  min farbror som lämnade mig till barnhemmet.” Sandra upplever ett 

biologiskt släktskap i Sydkorea och ett släktskap i Sverige. ”Med min syster som också är adopterad 

upplever jag inte specifikt att hon är adopterad, hon är min syster45. Mina (adoptiv)föräldrar är mycket 

                                                 
41 Etnolinjär använder jag för att beteckna Homo adopticus etniska ursprung. Termerna matrilinjär och patrilinjär tenderar 
att vara otillbörliga i Magnus och Vanessas livshistorier som kan ses konstruerade av Homo aequalis släktskapande 
adoptionsinstitution. 
42 Biosläkten är en förkortning av biologisk släkt. Jag använder denna förkortning då det saknas ett antropologiskt begrepp 
för att härleda Homo adopticus släktskapsband. 
43 Det vill säga, i ursprungslandet. Inte de biologiska barnen i adoptivfamiljen som juridiskt sett är Sandras syskon. 
44 Eventuellt kunde Sandras farbröder definieras bioavunculat och socioavunculat, om dessa termer ska få någon 
meningsfull innebörd i Homo adopticus sociala verklighet.  
45 Här saknas ett antropologiskt begrepp för att definiera relationen inom en biofamilj som har adopterat barn och även har 
biologiska barn. 
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öppna med att jag är adopterad, det är inga problem 46. ” Samtidigt som det också kan vara 

problematiskt. Amanda upplever ett främlingskap inför adoptivsläkten i Sverige (pga. vissa 

omständigheter). 

     I kontrast till existerande forskning, adoptionslitteratur och statliga rapporter (se källförteckning) 

visar dessa etnografiska beskrivningar av Homo adopticus att upplevelser av släktskap kan vara 

varierande och beroende av många faktorer.  

 

vänskap, 

 

Vanessa säger att hon har både ’svenska’47 och adopterade vänner. Jag frågar henne, vad är din 

upplevelse av dessa vänskapsband? ”För mig är det viktigt att få ihop mina sociala världar. Vissa 

adopterade håller isär dom.” Jag ställer mig frågande återigen, vadan denna distinktion? Jag trodde att 

Homo adopticus vänskapande var ekvivalent med Homo aequalis. 

     Vänskapsbegreppet, i likhet med släktskapsbegreppet, är mycket omdiskuterat. Generellt sett ser 

Homo aequalis vänskap som relationer ur vilka man förväntas kunna härleda emotionellt stöd, råd och 

materiell hjälp i nödsituationer (ed. Bell och Coleman 1999:1). Men vänskap är inte bara en relation 

mellan människor, det är en relation baserad på spontan och ej påtvingad känsla och omtänksamhet 

(Carrier i ed. Bell och Coleman 1999:21). 

     Jag frågar Amanda som har vuxit upp i ett litet samhälle i södra Sverige hur hennes 

vänskapsrelationer ser ut. ”Jag har ’svenska’ kompisar som inte har fötts i Sverige, men vuxit upp här, 

samt adopterade vänner.” Johanna som växt upp under andra förhållanden i Norge, där internationellt 

adopterade är vanliga, beskriver en annan bild av verkligheten: ”Alltid under min uppväxt såg jag 

många adopterade... Jag fick dock inte kontakt med adopterade från Sydkorea, dom ville assimilera 

med samhället, inte med andra adopterade.”  När Johanna var 13-14 år åkte hon på ett adoptionsläger 

som anordnades i Norge, det var där Johanna hittade en gemenskap. ”Jag vill gärna ha tillbaka känslan 

av att vara en del av något större.” 

     Mariana umgicks med svenska vänner innan gymnasiet. ”I gymnasiet fick jag kontakt med personer 

från mitt ursprungsland... Försökte känna mig som en iranier, men lyckades aldrig.” Idag har Mariana 

                                                 
46 Tyvärr finns det inga analytiska begrepp för att beskriva exempelvis Sandras upplevelser av släktskapen varför jag en 
dag hoppas kunna använda denna uppsats som ett instrument för att utveckla en ny inriktning; det antropologiska studiet av 
adoptionspraktiker som kan tillämpas för Homo adopticus eller för andra komplexa släktskapade sociala relationer i Homo 
aequalis kontext, exempelvis IVF och s.k. provrörsbarn. Den teknologi som möjliggjort denna institutionalisering av 
släktskapande kan i likhet med adoptionsverksamheten ses som ett reproducerande av Homo aequalis kultur. Därmed inte 
sagt att dessa praktiker genererar helt homogena-heterogena upplevelser i relation till Homo adopticus. Det kräver givetvis 
vidare forskning. 
47 Syftet i detta fallet (eller för denna essä) är inte att definiera vem som kategoriseras som ’svensk’, utan att belysa en 
komplexitet i Homo adopticus organiserande av sin/sina sociala vänskapskrets(ar). 
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kompisar från flera olika länder, inga adopterade dock. ”Jag tycker att det är ganska jobbigt att träffa 

andra adopterade och att prata om adoption med svenskar.” 

     Sandra har växt upp i en del av Stockholm, där hon var ensam adopterad. Sandra har ”’dragit sig 

lite för’ att umgås med andra adopterade. Man söker sig inte direkt till dom. Inte när man var yngre 

men nu när man är äldre är det kul att träffa andra adopterade.” 

    Magnus berättar hur hans vänskapsrelationer ser ut. ”När jag var yngre umgicks jag mest med 

svenskar. Idag umgås jag främst med adopterade från Sydkorea, men även från andra länder. Man kan 

säga att jag har gjort ett politiskt val.” Magnus upplever att det är enklare att umgås med adopterade 

eftersom de befinner sig i samma situation. 

     Jag börjar förstå Karin Normans argument att ”mening symboliseras i och genom människors 

sociala relationer [men] att relationer har många bottnar och innebörder som ofta är komplexa och 

mångtydiga och därmed blir svårtolkade” (Norman 1996:225). 

     När jag frågar Viola hur hennes vänskapsrelationer ser ut berättar hon att hennes familj är nära med 

en annan som har adoptivbarn. Viola säger lite barskt: ”Vissa adoptivföräldrar vill att vi ska ha någon 

slags klubb, bara för att vi är adoptivföräldrar. Jag tycker att den enda likheten mellan adoptivföräldrar 

är att vi inte har hemmagjorda barn.” Viola tycker att familjer och barnen ska växa upp så lika andra 

som möjligt. ”Man ska inte överdriva det här med adoption…”. 

     Jag blir inte klok, det verkar som att vänskapande formas och begränsas av sociala, ekonomiska, 

politiska och historiska faktorer vilka är relaterade till de geografiska arenor där vänskapandet utförs 

och ifrågasätts. Jag lägger mig ner i det mjuka gräset för att begrunda detta konglomerat av meningar 

innan jag ska fortsätta min vandring mot någon slags förståelse för Homo adopticus upplevelser av 

etnicitet och identitet. Innan jag omfamnas av underlagets mjukhet och faller in i en rymd av 

slumrande slår mig frågan likt en blixt från klar himmel: Är det möjligt att förstå Homo adopticus 

självidentifikation? 

 

Sverige, 

 

Viran, du som är född i Sverige av svenska föräldrar, vad har du för tankar om Sverige? Viran dricker 

lite från sin cafélatte och säger med ett leende: ”Det är ett bra land att bo i, vad ska man ha för tankar?” 

Mariana säger att hon för några år sedan kände sig svensk inombords men som en svartskalle utåt. Just 

nu, idag, känner sig Mariana ”jättesvensk”. Hon känner sig hemma här. 

     Klara, å sin sida, har mer ambivalenta tankar om Sverige. Klara tänker innan hon säger: ”För mig är 

Sverige inte ’hemma’ längre.” Klara upplever att hon inte kände sig hemma efter sin hemkomst till 

Stockholm efter en utlandsvistelse. ”Däremot har jag min familj här, vilket gör att Sverige känns som 
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hemma, när jag hälsar på min familj som bor i Norrland.” Klaras tankar tycks, likt virvel som rörs i 

cafélatten, bli djupare och djupare. 

     Det antropologiska studiet av etnicitet har förändrats under årens lopp. Skiftet från ett statiskt till ett 

processuellt tillvägagångssätt möjliggjordes genom Fredrik Barths differentiering av 

etnicitetsbegreppet från kulturbegreppet (ed. Vermeulen och Govers 1994:2). Barth hävdade att det är 

individernas gemensamma upplevelser av kollektiva gränser vilken skapas i relation till ’den andre’, 

som ger upphov till en gemensam identitet och skiljer en etnisk grupp från en annan. ”Etniska 

identiteter kan ses som produkter av klassifikationer, tillskrivningar och självidentifikationer med 

härkomstideologier [...] ur detta perspektiv är etnicitet en del av kulturen” (Roosen i ed. Vermeulen 

och Govers 1994:85). Primavera säger med sin vårvarma röst att hon upplever sig vara en del av 

Sverige och svenskheten. Hennes adoptivföräldrar kommer från Danmark. Hon upplever det som 

viktigt att hon kommer från Chile och har en fot i Danmark. Primavera säger: ”Jag ser ingen konflikt i 

att ha tre identiteter.” Enligt Primavera måste koncepten ’svensk’ och ’svenskhet’ utvidgas och 

innefatta adopterade och invandrare. ”Jag har alltid sett mig som en del av Sverige. Invandrare och 

adopterade är svenskar.” 

     Magnus säger sig känna att han blivit insläppt i samhället knappt mer än invandrare. Han känner sig 

som en gäst här. Enligt Magnus är det endast de adopterade som har besökt sitt ursprungsland som kan 

säga om de trivs här. ”Jag har kommit till den motbjudande slutsatsen att jag inte trivs i Sverige eller i 

Korea, samtidigt som jag indirekt inte trivs med invandrare.” 

     En tanke brister ut i mitt huvud, fyllt av Homo adopticus heterogent differentierade upplevelser: 

Det här med självidentifikation kanske inte är en diskussion som bara går att vifta bort? Ordföranden 

och kanslichefen för FFIA, Lars-Erik Ek respektive Britt-Marie Nygren hävdar dock i FFIA:s tidning 

för adoptivfamiljer att: ”Samhället blir alltmer mångkulturellt. Vi har så många invandrare från olika 

länder som gifter sig och raser blandas. Vi svenskar ser ut på en väldig massa olika sätt! Därför 

kommer man inte längre att kunna avgöra om någon är adopterad eller inte. Vårt ursprung kommer 

inte att vara så betydelsefullt längre, sett ur samhällets synvinkel. De adopterade kommer inte att sticka 

ut lika tydligt” (FFIA nr 1 2005:14, min emfasering). 

     Enligt Hylland Eriksen är modern etnicitet och nationalism ingenting annat än det moderna 

samhällets försök att i gigantisk skala efterlikna släktskapssolidariteten. Det speciella med Homo 

aequalis statssamhällen är att de försöker bygga moralen på andra principer än släktskap, lokal 

tillhörighet och religion (Hylland Eriksen och O. Hessen 2000:147). Några exempel på detta: FN, Nato 

och EU. Dessa föreningar kan tänkas uttrycka ett försök att skapa en släktskapssolidaritet. Kanske kan 

även adoptionsverksamheten ses som en släktskapande institution som reproducerar Homo aequalis 

kultur. 
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och ’för barnens bästa’ ur Homo adopticus perspektiv 

 

Nu har informanterna och jag nått den punkt av berget där läsaren kan blicka ut mot horisonten i den 

bästa av världar. Medan jag läser en artikel i Sveriges största tidning, vilken har fler än en miljon 

läsare av ”världens viktigaste nyheter”48, berättar Viola en historia som hon fick höra från ett av sina 

barn: ”Det är mycket bättre i England, för där är dom trevliga i affärerna. Butikspersonal är otrevlig 

här.” Viola kommer ihåg hur chockad hon blev och sa: ”Va?! Men så kan det väl inte vara?” Varpå 

Violas barn sa: ”Du vet ingenting!” Violas barn bor idag i England. Som förälder upplever Viola det så 

otroligt sårande när hennes barn inte blir bra behandlade. ”I England annonserar man ut adoptivbarn på 

TV och i tidningar. I England gäller principen: Svarta får endast adoptera svarta. Vita får endast 

adoptera vita. Färgade får endast adoptera färgade. Det låter egendomligt. Samtidigt kan det också 

kanske fungera bättre...” (se Perry (1998) för fördjupad diskussion). Enligt Viola är det ingen enkel 

ekvation och jag är ingen matematiker, varför jag fortsätter att läsa. 

     Enligt Metro är sex av tio adopterade barn i Sverige flickor. Margret Josefsson, 

informationsansvarig på Adoptionscentrum säger: ”De som har önskemål om kön vill oftast ha en 

flicka. De som adopterar från länder där människor är kortare väljer också hellre en flicka, eftersom 

det anses lättare för en kvinna att vara kort.” Amanda, du är en enligt svensk längdstandard kort 

kvinna, vad genereras för tankar i dig när du presenteras för ”världens viktigaste nyheter” av denna 

karaktär? ”Jag tycker att man ser till adoptivföräldrarnas intressen.” 

     Mariana som lyssnat till detta ger sin upplevelse ur hennes perspektiv: ”Mamma har berättat att jag 

förmodligen skulle ha blivit städare (dvs, ett lågstatusyrke) i Iran. I nuläget har jag inga tankar om 

adoption, nu är jag mer fokuserad på min ADHD-diagnos som jag fick nyligen.” Mariana har studerat 

forskningen kring ADHD som inte förefaller ha kommit så långt i förklaringen till varför vissa 

individer ”får” ADHD. Det råder delade meningar kring orsaken. En orsak kan vara att man föds för 

tidigt. Mariana spekulerar lite i varför hon fått ADHD-diagnosen. ”Om jag föddes för tidigt tror jag att 

adoptionen kan vara en bidragande faktor som spädde på ADHD:n. Många adopterade har ADHD.” 

     Bianka hör diskussionen och undrar om vi talar för eller emot adoptioner? Jag förklarar att jag 

gärna tar del av Biankas tankar oavsett inställning. Bianka lutar sig då tillbaka och säger: ”Det har 

ändrats mycket sedan jag började forska i adoption, privat och akademiskt.” Bianka tror att 

upplevelsen om adoption beror på hur föräldrarna uppfattar verkligheten; ”det finns bra och dåliga 

                                                 
48 Se även Hübinette (2005) för Homo adopticus representation i sydkoreansk populärkultur samt Saids (2004) kritiska 
granskning av Homo aequalis skrifter och representation av Dom. 
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föräldrar. En alkoholist kan vända och bli en bra förälder, en bra förälder kan bli alkoholist.” Bianka 

tror inte att det finns någon socialutredning i hela världen som kan utreda föräldrarnas lämplighet. 

     För mig låter allt det här pratet om adoption jättekomplicerat. När jag läste Henes studie 

redogjordes följande: ”Även om flera själva har haft många dåliga erfarenheter är det ingen som tar 

avstånd från internationella adoptioner. De allra flesta tycker att det är bra eller övervägande positivt” 

(Hene 1987:127, min emfasering). Henes etnografi tenderar att producera en ensidig bild av det 

komplexa konglomerat av meningar som finns.  

     Det börjar nu närma sig kvällen. Vi har tänt en lägereld, över vilken vi nu kokar kornig gröt medan 

vi beundrar och begrundar adoptionsverksamhetens fasta och massiva murar över vilka den upplysta 

statyn av ’barnens bästa’ målar himlen med en kosmetisk rodnad för att övergå till ett nyanserat aurora 

borealis. 

     Primaveras ord ger himlen orangetonade glimmande strimmor mellan de interstellära nebulosorna, 

när hon säger: ”Att ge barn villkorslös trygghet och kärlek, att barn får bli accepterade och älskade för 

de individer de är, det tycker jag är för barnens bästa.” Bianka har knutit skornas ena skosnören, 

medan Primaveras ord befruktade himlen. Bianka, medan hon knyter den andra skons snören, säger: 

”Mår barnen bättre här så kanske det är ’för barnens bästa’.” Bianka berättar att hon har astma som har 

utvecklats här i Sverige. Bianka säger: ”I u-länderna strävar man efter att få mat och kroppen kämpar 

mot farliga sjukdomar medan vi här i Nord går och tänker: Hur ska jag analysera det här SMS:et49? 

Det går inte att jämföra så komplexa världar.” Bianka tycker inte att man ska förutsätta vad som är 

barnets bästa, ”det ska barnet själv få svara på.” 

     Magnus, som i likhet med oss andra, uppslukats av den superlativt vackra och solidariska himlen, 

bryter den seansliknande tystnaden, säger: ”Jag tror att det är etiskt omöjligt att säga vad är ’för 

barnens bästa’.” Magnus tror dock att hjälp på plats i ursprungsländerna är bra. Hur menar du Magnus? 

”Efter tsunamin (år 2004) var det många som ville hämta hem... Ja, man pratar så”, säger Magnus med 

ett ursäktande lakoniskt janusansiktes leende och fortsätter, ”...hit menar jag, men det valdes i länderna 

att man skulle hitta släktingar till de föräldrarlösa barnen.” Menar Magnus att barn i Syd har släktingar 

som de möjligen kunde adopteras till? Jag drabbas av en vansinnig50 surrealistisk tanke: Om 

adoptionsinstitutionen kan ses som en del av ett kulturellt system som konstruerats av Homo aequalis 

med ett implicit syfte att tämja det otämjda, hur handlade Homo sapiens i Syd innan Homo aequalis 

institutionaliserade och inkorporerade Homo adopticus i ett system av prestationer och motprestationer 

som kommodifierar Homo adopticus och sålunda döljer maktrelationer och exploaterande praktiker? 

                                                 
49 SMS (Short Message Service) är en förkortning för ett textmeddelande vilket sänts från en mobiltelefon till en annan. 
50 I Foucaults mening (Foucault 2001). 
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    Antropologen Judith Modell beskriver hur Debra (Modells informant) hade förberett sig för att gå 

till domstolen för att få vårdnaden om en nära släktings barn. Debra jämrade sig över allt 

pappersarbete som krävdes för domstolshearingen. Debra förklarade för Modell: ”In the old days there 

was no need for papers. We just ’hanai’ the child” (Modell i ed. Franklin och Ragoné 1998:164). 

’Hanai’ refererar till den informella adoptionspraktikern – en person ger ett barn till en annan utan 

nödvändigheten i att gå till rättsväsendet. Hanai representerar en kontinuitet från en generation till en 

annan som inte är avhängig genealogi utan generositet; inte på biologisk grund utan tillhörighet (ibid. 

1998:159). Denna partikulära prekoloniala adoptionspraktik förefaller ha fungerat traditionellt på 

Hawaii, men huru partikulära informella adoptionspraktiker i Andra länder existerar, har utformats 

eller praktiseras fortfarande kräver givetvis vidare empirisk forskning.  

     I vilket fall som helst förefaller det råda en ambivalent föreställning kring institutioner i Homo 

aequalis kultur, statliga som offentliga. Enligt FFIA:s information under den deltagande observationen 

jag utförde kunde det aldrig vara ett alternativ att växa upp på en institution, men Homo aequalis 

lämnar dagligen sina barn på dagisinstitutionen i Nord utan en tanke på att denna institution kan vara 

av ondo.  

     Magnus, jag förstår ingenting, i Nord är det inte fel att placera barn på dagisinstitutionen, men i Syd 

verkar det vara fullkomligt fel 51 (Informationsblad AC, FFIA, BFA – A). Magnus, hur kommer det 

sig? ”Haken med ’för barnens bästa’ är den att vi i Väst definierar lycka i enlighet med materiella ting; 

lyckomätningarnas variabler är BNP, bilar, radioapparater etc. Detta jämförande kan relateras till tex. 

dåliga förhållanden i förorten, där har inte alla det bra materiellt sett, ska vi adoptera dom också?” 

     Himlen, bländverksamhetens sken, hypnotiserar oss och vi faller in i en djup hyperrealistisk sömn. 

Några medvetandeakter senare vaknar jag ur den paralyserande hypnosens slummer av att Amanda 

vänder och vrider på sig, fortfarande klarvaken. Jag säger till henne: Amanda din upplevelse av ’den 

bästa av världar’ har inte varit idealisk. Detta kom mig att tänka på en erkänd Homo aequalis vid namn 

Derrida som emellertid inte vill hävda att någon kommunikationsform är mera ”sann” än någon annan 

men skulle kanske se kommunikationsformen ’för barnens bästa’ som ett uttryck för en fundamental 

teckenaktivitet, vilken han kallar ur-skrivningen, archi-écriture. För Derrida utgör denna Urskrivning 

den djupaste driften i den mänskliga existensen. Den skapar skillnaderna och motsättningarna mellan 

tingen och mellan tecknen, samtidigt som den är själva den process som försenar och uppskjuter 

(Kemp 1990:16), exempelvis människans oundvikliga mål; livets fulländning. Men, Amanda, jag vill 

veta vilken är din djupaste drift som driver dig, håller du med Derrida? ”Jag minns från min tidiga 

barndom att jag satt på mammas rygg, såg himlen, solen och stjärnorna. Jag känner mig bunden till 

                                                 
51 Johanna som har besökt SOS Barnbyn i Seoul säger: ”Tekniskt sett är det institutioner, men de är byggda för att likna 
vanliga familjebostäder. Syskon får stanna ihop. Barnen går i lokala skolor och har vänner ’utanför’. Husmammorna viger 
sitt liv åt detta. Det är inte så annorlunda som adopterade lever” (i Nord). 
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himlen. Buddhisterna kallar det för jag-löshet; kontakten med kosmos. Det ger en känsla av att det 

finns en mening. Livet har ingen början och inget slut. Existensen upphör inte. Därför ska man ta itu 

med problemen här och nu, det finns ingenstans att fly. Man är fången i sig själv. Istället får man 

försöka att hitta vad som är sant om livet, existensen och det som är viktigast för en själv.” Amanda 

försöker använda buddhismen till hjälp, inte för att uppnå lycka, utan frid.  

 

     Denna punkt avrundar min vandring över det monolitiska paradisiska kulturella konglomeratet av 

meningar i Nord som jag bestigit. Mina skor har blivit allt för utslitna varför mina fötter nu verkar som 

mitt enda medel att fortsätta min vandringsfärd mot nya horisonter. 
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APPENDIX A 
 
Aldrig kan jag återgälda det som Ni alla informanter har givit mig. Essän är en blygsam motprestation. 
Paolo, tack för dina insiktsfulla, konstruktiva kommentarer och ditt aldrig sinande engagemang i att 
vägleda mig att bestiga detta berg av meningar och för din allestädes närvarande erfarenhet av att välja 
vägar vid stunder av kollaps och framsteg. Du är botemedlet mot babylonsjukan! Till alla som 
möjliggjort denna vandringsfärd: Likt solens strålar lyser upp tillvaron i solsystemet, må Er visdom 
fortsätta täcka universum! 
 
Reflexivitet och social matris 
 
Jag vandrade, enligt statistiken, in till Homo aequalis kultur som ett utomnordiskt barn (ålder 0-10) för 
att senare adopteras (www.mia.eu). Jag upptogs som mina adoptivföräldrars egen med tillstånd från 
domstol. Jag är en produkt av min tid vars bästa ifråga tagits tillvara i en dekadent och askgrå förort 15 
minuter från konglomeratet av meningar. Jag är uppväxt i ett förtynande område i Sollentuna kallat 
”negerbyn”, där jag i likhet med Candide (Voltaire 1759) levde i den bästa av världar och strålade 
färger från den bleka men symboliskt färgglada regnbågsfamilj som skapades i och med att min 
adoptivsyster en dag bestämde sig för att vandra in från Sydkorea (ålder 0-10) till Homo aequalis 
kultur för att sedan adopteras av de som Homo aequalis benämner kärnfamiljen. Under min uppväxt 
noterade jag i statistiken att Homo aequalis kultur hade bäst läsförmåga, låg spädbarnsdödlighet52, bra 
hälsa53, rent vatten, elektricitet, längst livslängd och livskvalitet som mättes i BNP per capita och-så-
vidare. Jag har investerat mitt kulturella kapital i akademin för att bygga en identitet som Homo 
academicus54. Nu är jag en magisterstudent som bor i en av förorterna till Scientific City (Bourdieu 
1990:389). Jag bor alltså i periferin av centret 15 minuter med tåg från konglomeratet av meningar. 
 
För att det ska vara meningsfullt att studera andra människors sociala liv och kulturella föreställningar 
kan man, enligt Norman, aldrig stå helt utanför. Det vore att ställa sig i den oåtkomliga observatörens 
roll, vilken motsäger antropologins väsen som bygger på kunskap genom interaktion, reflektion och 
empati (Norman 1996:226-7). Det handlar samtidigt om att reflektera över det egna samhällets sätt att 
skapa distinktioner och de egna kulturella föreställningarna om exempelvis barn (Norman 1996:228). 
 
Här presenteras några fördelar med att studera Homo adopticus som en del av den sociala kategorin 
Homo adopticus: 1) jag kan förstå de bakomliggande orsakerna till vad informanterna säger eftersom 
jag upplevt de flesta situationerna själv under de 26 åren jag befunnit mig här i Homo aequalis kultur 
2) det kan vara lättare att prata med någon som befinner sig i samma sociala och kulturella position, 
även om vi har helt skilda upplevelser av verkligheten 3) de teman som valts för samtalen med 
informanterna saknas helt eller är mycket bristfälliga i rådande forskning och litteratur 4) jag 
personligen upplever Sverige från åtminstone tre perspektiv när jag orienterar mig i sociala 
verkligheter A) från min egen självidentifikation B) från den roll andra tillskriver mig dvs, invandrare, 
adopterad, svensk, förortsbo, arbetarklass etc. C) jag hör aldrig helt till någon grupp och identifierar 
mig inte med någon grupp, i någon situation, vid något tillfälle. Jag upplever mig alienerad från det 
sociala och kulturella i Homo aequalis kultur vilket möjliggör ett distanserande från exempelvis Homo 
aequalis orientation inom den regime of truth Homo aequalis lever, agerar, rättfärdigar och 
reproducerar sin kulturella verklighet. Samtidigt är jag givetvis inte helt alienerad alltid vilket gör att 

                                                 
52 Spädbarnsdödlighet används ofta som ett mått på ett lands välfärd. [...] Sverige har internationellt sett mycket låg 
spädbarnsdödlighet. År 2002 hade Sverige lägst spädbarnsdödlighet i EU (BR 2004(6):135).  
53 Ur ett internationellt perspektiv är hälsan hos barn och ungdomar i Sverige mycket god, till och med bland den bästa i 
världen (BR 2004(6):119). Se BR 2004:06 för vidare statistik om Homo aequalis superlativa kultur. 
54 Homo academicus refererar till Bourdieus definition (Bourdieu 1990, 1996). En person som blir betald för att leka seriöst 
[…] Han eller hon försätter sig själv med problem som “riktiga” människor ignorerar – aktivt eller passivt (Bourdieu 
1990:381). 
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jag kan gå in i de roller som tillskrivs mig och den roll som jag kan tillskriva mig här och nu, då och 
där, i den situationen och vid det tillfället. Egentligen kunde denna essä betraktas som ett famlande 
försök att i ett mörkt rum nå en upplyst konsensus av det som av andra benämns verkligheten, livet, 
existensens nödvändighet, kunskap och mening. Kort sagt, ett försök att förstå varför och vad i hela 
friden jag gör här, som en ”meningsskapande varelse” (vad det än må betyda) inom en corpus av 
komplexa stimuli-responssystem bland sändare och mottagare. Vad gäller nackdelarna kanske de kan 
ses sammanblandade med fördelarna. 
 
Här nedan presenteras en social matris med delar av informanternas sociala organisation. 
Informanterna har jag kommit i kontakt med genom att skicka en förfrågan till alla personer som står 
inskrivna i min emailadresslista, frågat bekanta och obekanta om de känner någon som är adopterad 
och tryckt upp s.k. flyers, som jag delat ut på bussar, tåg och andra allmänna platser. Inför alla 
intervjuer har jag förklarat att 1) mitt projekt syftar till att jämföra bilder av verkligheten (Banks 2001) 
2) jag inte har varit ute efter något konkret; endast att ta del av informanternas bilder av verkligheten 
vad gäller de teman som jag valt 3) jag inte kommer fördjupa eller analysera deras bilder av 
verkligheten då jag hoppas att informanternas bilder kan utgöra en grund för vidare forskning av andra 
studenter/forskare, förhoppningsvis även andra än adopterade och adoptivföräldrar samt 4) att 
informanterna kommer få en kopia av intervjun för att kommentera, ändra, göra tillägg eller dra bort 
något; detta för att jag kan ha missat något eller inte hunnit med att teckna ned. På detta sätt har jag 
strävat efter att göra informanterna mer delaktiga i processen, samtidigt som jag även skickat 
informanterna preliminära utkast för att de har kunnat kommentera hur de upplever att de blir 
representerade och anonymiserade. Under varje intervju har jag utlovat fika och ersättning i form av ett 
trevligt samtal, som tack för att informanterna delat med sig av verkligheten som de upplever den. 
 
Social matris: sammanställning av informanternas sociala organisation. Med tanke på informanternas 
integritet är namnen fiktiva och konstruerade av mig. Informanternas åldrar varierar. Mariana, Sandra, 
Primavera, Viran, Johanna och Klara är i 25-30 årsåldern. Magnus, Vanessa och Amanda är ungefär 
mellan 30-40 årsåldern. Viola är inte yngst med 61 år, medan Bianka med 23 år inte är äldst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38(34) 

 
Namn  Amanda Johanna Mariana Sandra Magnus Klara Primavera Bianka Vanessa Viola Viran 
             
Homo 
adopticus 

 X X X X X X X X X - - 

Homo aequalis  - - - - - - - - - X X 

Biosyskon  X X ? X ? ? ? X ? X X 

Halvbiosyskon    X     X  - X 

Adoptivsyskon  X - X X X X - - X -  

Halvadoptiv 
syskon 

        X    

Sociobiologi 
ska syskon 

 - - - X - - X - -   

Halvsociobio 
logiska syskon 

     X  X X    

Egna barn    X      X   

(adoptiv)Föräld
rar gifta 

 X X X X - X - - X  - 

             

Besökt 
ursprungsland 

 X X - X X - X X X   

Träffat 
biofamiljemed 
lemmar/bioför 
äldrar 

 X X - X - - - X -   

             

Nuvarande 
sysselsättning 

 Sjukskriven Bl.a. 
författare 

Arbetar i 
specialförskola 

Boråd 
givare 

Univ. lärare Handlägg
are 

Student Student Handläggare Finans 
chef 

Landassistent 

Utbildning  Grund 
läggande 
konstnär 
lig utb. 

B.A. i media 
och 
kommunika 
tion 

Barnskötare Civil 
Eko 
nom 

Fil. Dr. Pol. Mag. 
Statsvet. 
och M.A. 
Develop 
ment 
studies 

Fil.Kand. 
Statsveten 
skap 

Sista term. 
Förvaltnings 
programmet 

Socionom Fil. 
Kand. 
Ekonom 

Mag. Ex. i 
offentlig 
administra 
tion 

             

Adopterades 
privat el. 
genom 
adoptionsför 
medlare 

 Privat AF AF AF Stat-Stat AF AF AF Stat-Stat   

Ankomst till 
adoptivland 

Å
r 

1972 1977 1978 1985 1972 1977 1980 1982 1973   

 Å
l
d
e
r 

4 år, 2 mån. 1 år, 6 mån. 1 år, 1 mån. 6 år. Ca. 1 år 3 mån. 5 v. 3 mån. 1 år, 6 mån.   

Orsak till 
adoption 

 Skills 
mässa, 
biomammas 
nya man 
accepterade 
inte Amanda 

Kidnappad Vet ej Bioför 
äldrarna 
tyckte att 
de var för 
unga för 
att ha 
barn. De 
ville tex. 
studera 
medan de 
var unga 

Hittades på 
ett tåg som 
rullade i 
ursprungsland
et 

Vet ej Född i ett  
utomäktenskap 
ligt förhållande 

Ekonomiska 
orsaker. 
Biopappa 
åkte iväg 
innan jag 
föddes. 
Biomammas 
nya man 
accepterade 
hennes 
tidigare barn, 
men då var 
jag 
bortadopterad 

Ingen mer 
info. än att 
det står i 
papprena att 
jag blev 
övergiven. 
Det var 
många 
hittebarn från 
Sydkorea 
då... Kan inte 
vara riktigt 
säker 

  

 
Förklaringar av symboler: 
X: ja. 
- : Nej. 
?: Vet ej. 
  : Ej frågat. 
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APPENDIX B 
 
Antropologi/Utilitarism 
 
Här kommer jag redogöra för vad utilitarism är och att den inte står i motsättning eller är oförenlig 
med socialantropologin: Utilitarismen som en teori utgör en del av socialantropologin. Det jag 
presenterar här är inget nytt, endast en synkronisering av kunskap som existerar på skilda håll. Jag är 
medveten om att utilitarismen är en västerländsk konstituerad moralfilosofi. Men även 
socialantropologin föddes i Homo aequalis kultur.  
 
Som en intellektuell disciplin kan socialantropologin härledas tillbaka till år 1860 (Kuper 1997:x). En 
genealogisk illustration av den moderna antropologin kan härledas till dess relation med en 
kärnuppsättning av föreställningar relaterat till reproduktion, eller ”the facts of life” (ed. Franklin och 
Ragoné 1998:2). Antropologin har strävat efter att sätta det Moderna samhället i ett perspektiv som, i 
relation till Traditionella samhällen, kan bidra till Vår allmänbildning (Dumont 1966:2). Antropologins 
historia utgör en del av Nords kolonialhistoriska förflutna. Boas banbrytande perspektiv 
rekonstituerade antropologin till en icke-[diskriminerande] 55 , icke-hierarkisk och relativistisk 
kulturvetenskap (Rabinow i ed. Haan 1983:54). Boas är främst välkänd för sin historiska partikularism 
(ibid. 1983:4); emfasen på varje enskild kulturs etnografiska föreställningsvärld eller studiet av 
kulturer sui generis (Mcgee & Warms 2004:135). Från det ena till detsamma. 
 
Ändamålsnyttighetsprincipen eller utilitarismen är en moralteori. Vad är en moralteori? Detta 
definierar en moralteori: En teori som klargör skälen till betraktelsen av något som god, ond, rätt, fel 
etc. (Narvesson 1967:62).  Utilitarismen, vilken är en teleologisk moralteori, hävdar att moraliska 
värderingar av handlingar är avhängiga handlingens konsekvenser (Narvesson 1967:70). 
 
Vad är en handling? Den specifika handlingen som agenten kan sägas ha utfört determineras av 
agentens bakomliggande (broader) intentioner. Följaktligen är konsekvenser vanligtvis begränsade till 
utföranden som inte endast orsakades av handlingen ifråga. Omständigheter, slutligen, utgör delar av 
handlingens bakomliggande aspekter, på det viset att dessa är rådande förhållanden i utförandets 
bakgård (Narvesson 1967:97). Om en fattig person stjäl från en miljonär, är detta fel? Detta är delvis 
avhängigt huruvida systemet, inom vilket den fattige är fattig och miljonären miljonär, är rättfärdigat. 
Om det inte är det, kan stölden betraktas som rättmätig. Det kan vara så att miljonären är den faktiske 
tjuven […]. Detta kanske är huvudorsaken till svårigheten i socialfilosofiska frågor; institutioners 
rättfärdighet måste vägas mot individers utförda handlingar i relation till anledningen att institutionen 
existerar/har kommit att bli en institution (Narvesson 1967:185). Självfallet finns det ingen anledning 
att diskutera hur en partikulär mängd av enheter/varor ska distribueras om aktören vilken distribuerar 
enheterna inte skulle vara rättfärdigad att göra det från första början (Narvesson 1967:207). 
 
Om jag tilltalar någon med ord i syfte att förändra dennes beteende, använder jag en metod som endast 
fungerar om agenten som tilltalas är rationell/kapabel att förstå vad jag menar. Det finns ingen 
nytta/mening med att klandra ett berg, av det skälet att berget inte begriper termer av klander (eller 
vilka andra termer som helst, för den delen). Det finns en sorts ”klandrande” som kan praktiseras och 
uppfattas av hundar och hästar, men inte av myggor (Narvesson 1967:115). Med utilitaritetsprincipen 
kan analytiska utvärderingar utföras och tillämpas för att analysera rationella aktörers handlingar; 
aktörer som vet vad de gör (Narvesson 1967:115). 
 

                                                 
55 Jag har bytt ut termen rasistisk till diskriminerande.  
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Narvesson emfaserar att det inte existerar något sådant som ”en utilitaristisk livsföring” varken mer, 
varken mindre än ”den demokratiska livsföringen”. Att kategorisera dessa ”livsföringar” är att resa 
onödvändiga hinder. Dessa distinktioner behandlar vägar att tillfredsställa ”allmänviljan” dvs, vägar 
mot att förbättra allas liv i enlighet med den enskildes egna tillfredsställelser/njutningar. Huruvida en 
policy, ett system eller en praktik uppnår detta eller inte, är i princip, synligt genom observation 
(Narvesson 1967:244). Kort sagt, utilitarismen kan användas som ett instrument för att exempelvis 
analysera resulterande nytta/njutningar för berörda aktörer i likhet med antropologiska studier av 
mening/betydelser för aktörer. 
 
Utilitaristen – och för den delen andra moralteoretiker – måste, enligt Narvesson, ha en metod för att 
gradera olika handlingar; att en handling är att föredra istället för en annan [...]. Det är lycka/nyttan 
vilken utgör kvantiteten, för utilitaristen, eller det vilket individer fäster värde vid. [...]. Mill definierar 
’kvalitet’: Ett index för njutningsbedömningen (handlingens preferens eller önskvärdhet). Kvalitet är 
av en ’sort’ (inte av en grad) (Narvesson 1967:81-82). Det är av dessa anledningar som det generellt 
kan antas att vad en individ gillar, föredrar, njuter av, vill ha, önskar eller tillfredställer denne etc. är 
nyttomätningar (Narvesson 1967:90). Frid, kan exempelvis ses som ett index för bedömning av 
njutning som Amanda söker uppnå; något som Amanda värdesätter. 
 
Individens lycka hittas nödvändigtvis inom individen, andra individer kan endast upptäcka huruvida 
lyckan förkroppsligats/är förkroppsligad genom att observera, konversera och interagera med 
individen vars lycka ska undersökas. [...]. Det finns inga andra metoder att ”mäta” lycka än dessa 
metoder. Utilitarister har ingen skyldighet/förpliktelse att göra andra lyckliga, däremot en skyldighet 
att undvika skada för andra. (Narvesson 1967:213). 
 
Det är observationen av handlingar och deras konsekvenser som ger oss vidare kriterier för att väga 
handlingars nytta (Narvesson 1967:90). Detta implicerar, enligt mig, en maktaspekt; det är 
observatören vilken observerar handlingen som innehar makten att väga handlingens nytta för den 
observerade. Utilitaritetsprincipen är endast förmögen att utvärdera bedömningar av handlingar, inte 
bedömningar av rättvisa (Narvesson 1967:151). Detta är en stark brist i utilitarismen, dock förefaller 
utilitarismen vara ett bättre verktyg att bedöma handlingar med än den, i Homo aequalis kultur, 
rådande, neoliberalistiska eller hedonistisk-egoistiska, analytiska bedömningen. Utilitarism ger en 
utvärderande vägledning vilken maximerar nyttan för så många som möjligt, inklusive ego, för så lång 
tid framöver som möjligt, och undviker det motsatta. Bedömningar av rättvisa och orättvisa måste 
rättfärdigas i referens till individers intresseföreställningar/preferenser för att vara meningsfullt och 
meningsfyllda  (Narvesson 1967:152). 
 
Vad är rättvisa? Den fundamentala föreställningen om rättvisa är tveklöst frågan om jämlik behandling 
av olika slag, essensen av den utilitaristiska positionen är att andra ska betraktas som jämlikar i 
relation till oss själva i bemärkelsen att deras intressen tillfredställs (Narvesson 1967:223). Utan 
intressen kan det inte existera moraliska intressen (Narvesson 1967:256). 
 
Grundstenarna i Homo aequalis kultur är frihet, rättvisa och jämlikhet. Vad är det? Hur ska dessa 
principer uppfylla och tillfredsställa Homo aequalis självbild? Min essä tog Homo adopticus som 
utgångspunkt för att förstå dessa ideal, genom Homo aequalis policy ’för barnens bästa’. Moraliska 
principer bör ge informativa vägledningar. Om policy endast utfärdar att det som är bäst ska utföras, är 
det inte informativt förrän och tills dess att ’det bästa’ är preciserat (Narvesson 1967:69). 
 
Hur preciseras något? Ett exempel. När jag ser en fågel sittandes i ett träd vet jag att det sitter en fågel i 
trädet där [men] detta föregår distinktionen mellan kunskap och förnimbara förhållanden som är (i 
relevanta fall) dess förutsättning. Att se är att förnimma, inte att veta; det är förutsättningen för att veta 
[...]. Att veta är att vara förmögen att producera ett tillfredsställande försvar för det du tror (Narvesson 
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1967:259). Policy ’för barnens bästa’ är en förnimmelse som baseras på Homo aequalis 
livskvalitetmätningar, som utförs för att producera och reproducera tillfredställande försvar för 
förnimbara förhållanden exempelvis genom att ställa ekonomisk fattigdom i relation till ekonomisk 
rikedom vilket utgör en av förutsättningarna för att uppnå kunskapen att formulera policy ’för barnens 
bästa’. 
 
Det har inte varit min ambition att analysera det intrinsikala värdet av ’för barnens bästa’ som sådant; 
en rätt-fel analys. Enligt Narvesson skulle det vara att begå ett misstag att inflika att 
’värde’/värderingar är subjektiva. Perspektivet Narvesson advocerar implicerar inte någon form av 
’värdeteori’ alls. Det kan följaktligen tillåtas konstateranden att intrinsikala värderingar är objektiva, 
vad det än må betyda. Narvesson föreställer sig att om två aktörer är av olika uppfattningar om det 
intrinsikala värdet av någonting, har åtminstone någon av dessa fel (Narvesson 1967:69, min emfas). 
Det som har varit betydelsefullt i min essä, ur ett analytiskt perspektiv, med en analys av ’för barnens 
bästa’ som ett uttryck av Homo aequalis kulturella habitus/moral, är inte huruvida policy är bra utan 
huruvida exempelvis Homo adopticus upplever/bedömer den och hur några av Homo adopticus 
upplevelser av verkligheten illustrerar detta i den bästa av världar. 
 
Eftersom att Homo sapiens är moralisk, gör distinktioner och utför handlingar baserat på 
intressepreferenser kommer det alltid att vara nödvändigt att analytiskt utvärdera handlingar.  
”När vi förstår beskaffenheten av det essentiella performativa etiska språket å ena sidan och dess 
koppling till förnuftet å andra sidan, befinner vi oss i en position att förstå hur utilitarismen inte endast 
är inskränkt att redogöra för ’objektiva’ bemärkelser av etiska termer, kan vi faktiskt notera varför det 
är missvisande att betänka det ’objektiva’ och det ’subjektiva’ som essentiellt skilda meningar eller ord 
av etisk karakär […]. Så snart vi gjort denna distinktion står det snabbt klart varför agenters 
intentioner, motiv, informationsnivå, psykologiska press etc. blir relevanta i ett utilitaristiskt 
perspektiv” (Narvesson 1967:119) i likhet med socialantropologiska perspektiv. 
 
Fortsättningsvis kommer det vara nödvändigt att göra det vi föreställer oss att vi bör göra, nämligen, 
att tänka innan vi handlar. Det måste stå klart att alla relevanta fakta som kan tänkas vara nödvändiga 
att veta har övervägts noggrant. Skälet till detta är att det är den handlande individens hela lycka dvs, 
livskvaliteten av hela individens liv utifrån individens perspektiv, som står på spel, inte bara inför 
morgondagen eller de kommande fem minuterna (Narvesson 1967:160). 
 
Ett exempel. Vad skulle hända om alla par i alla länder skulle få adoptera barn som föddes av 
individer/föräldrar som inte varit gifta i minst 5 år, hade en stadig ekonomi, ett felfritt brottsregister 
och god hälsa? (Informationsbroschyrer från AC, FFIA, BFA-A och BV). Om alla av summan y vill 
göra/skulle göra x, kan man ignorera de av summan z som inte gör/vill göra x, och sedan utforma en 
fruktbar metod för att lösa problemet; med andra ord: ”Sätt ingen regel, hitta en metod för att lösa 
problemet” (Narvesson 1967:130) till att barn behöver adopteras. 
 
Maximering av nyttan för mig måste ställas i relation till andras nytta. Om resultatet är negativt är 
handlingen inte konsistent med utilitarismen, som är en vägledning för vårt handlande (Narvesson 
1967:166). Det finns ingen mening med att kritisera en lavin, däremot att analytiskt utvärdera 
mänskliga handlingar (Narvesson 1967:167). 
 
Narvesson definierar utilitarismen: Ett alternativ som innehåller mer objektivt moraliskt värde än ett 
annat om och endast om det producerar en större nettosumma av vad som bedöms värdefullt hos de 
som handlingen berör än en annan handlings produktion av nytta (Narvesson 1967:91). 
 
Då världen är ett komplext och heterogent konstituerat konglomerat av meningar kan det vara 
intressant och relevant att analysera homogena och universaliserande policypraktiker. Ahmed och 
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Shore tror att nya teoretiska tillvägagångssätt kommer emergera nästan av sig självt från utmaningen 
att konfrontera nya domän av policy och praktik. Hindret för antropologen är att identifiera dessa 
domän mot vilka antropologen önskar vända sin erfarenhet (ed. Ahmed och Shore 1995:28). 
Utmaningen ligger inte i att undandra sig för att utveckla perspektiv på exempelvis adoptionspraktiker 
partikulärt utan att erkänna pluraliteten av vägar till adaption inom perspektiven. 
 
Antropologin har enorma potentialer för att förstå, precisera och utjämna relationer. Det explicita 
syftet med denna essä har inte varit att deklarera ett nytt paradigm utan att sätta samman några av de 
element som skulle kunna utgöra grunden för det. ”Utan den moraliska dimensionen reduceras 
antropologin till att varken vara en vetenskap eller en del av mänskligheten” (ed. Ahmed och Shore 
1995:33). 
 
Emergerande ur ovanstående kommer förhoppningsvis ett genuint antropologiskt studium av 
adoptionspraktiker: ”Komparativa policystudier med [ett kontextualiserat perspektiv på] sociala 
policypraktiker vid policyformulering, inverkan och utvärdering, tillsammans med de ideologiska 
grundstenarna (Homo sapiens) av dessa processer” (Donnan och McFarlane i ed. Shore och Wright 
2005:263). 
 
Uppgiften ligger i att göra framtidens antropologi relevant för publiken (Homo sapiens) såväl som för 
dess utövare (Homo sapiens) (ed. Ahmed och Shore 1995:40). Enkelt förklarat, antropologin är en 
disciplin som är kapabel att göra något ändamålsnyttigt (ed. Ahmed och Shore 1995:33). 
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Otryckta källor 
 
Deltagande observation vid FFIA:s informationsträff för blivande adoptivföräldrar. Längd: 18:00 – 22:00. Plats: ABF-huset 
Sveavägen 41 i Z-salen. Datum: 2006-03-23. 
Deltagande observation vid AC:s informationsträff för blivande adoptivföräldrar. Längd: 18:00 – 19:30. Plats: 
Adoptionscentrums kansli, Hornsbergsvägen 17  4tr. Datum: 2006-04-19. 
 
Intervju med Amanda. Längd: 1 tim 30 min. Plats: Café i Stockholm. Datum 2006-03-09. 
Intervju med Johanna. Längd: 1 tim 30 min Plats: Restaurang i Stockholm. Datum: 2006-03-14. 
Intervju med Mariana. Längd: 1 tim Plats: hemma hos mig. Datum:2006-03-17. 
Intervju med Sandra. Längd: 1 tim 25 min. Plats: Café i Stockholm. Datum: 2006-03-21. 
Intervju med Magnus. Längd: 45 min. Plats: Informants kontor. Datum: 2006-03-24. 
Intervju med Klara. Längd: 1 tim 15 min. Plats: Café i Stockholm. Datum: 2006-03-24. 
Intervju med Primavera. Längd: 50 min. Plats: Klassrum vid SU. Datum: 2006-03-27. 
Intervju med Bianka. Längd: 45 min. Plats: Klassrum vid SU. Datum: 2006-03-31. 
Intervju med Viran. Längd: 1 tim. Plats: Café i Stockholm. Datum: 2006-04-06. 
Intervju med Viola. Längd: 1 tim. Plats: Hemma hos informant. Datum: 2006-04-14. 
Intervju med Vanessa. Längd: 50 min. Plats: Informants kontor. Datum: 2006-04-24. 
 
Mailkorrespondens med MIA 2006-05-04. Angående språkmässig ändring på MIA:s hemsida. 
Mailkorrespondens med MIA 2006-05-08. Angående anledningen till att biståndsverksamhet och adoptionsverksamhet 
bedrivs separat inom adoptionsorganisationerna/förmedlarna. 
 
Vidare läsning 
 
http://www.metro.se/site/metro/discuss/?entry_type=kolumn&archive_author_id=2544&entry_id=10996 Denna länk går 
till artikeln: Det finns lyckliga adoptivbarn också. Av Lena Sundström, där man också kan läsa reaktioner på artikeln. 
Publicerad i Metro 2000-05-04. 
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=15201 En annan artikel: Mer skånsk än utlandsadopterad. 
Av Lena Sundström. Publicerad 2002-04-04 i DN. 
 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6235879.asp 
En artikel: ”Vad betyder blodet”? Ingenting! med bl.a. Astrid Trotzig. Publicerad i SvD 2003-09-28. 
 
http://www.transracialabductees.org/ 
En länk till en hemsida skapad av adopterade vilka målar upp en mörk bild av adoption. 
 
http://www.childrenshomeadopt.org/20Jan2005.html 
En länk till artikeln: The Korean Drop. Ger en mörk bild av verkligheten skriven av en adopterad korean. 
 
www.mia.eu  
Här finns länkar till adopterades egna föreningar och adoptionsorganisationerna. 
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