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Sammanfattning 
Uppsatsen inleds med en kort inledning och bakgrund, dessa avsnitt visade ämnet över 

tid samt en del fakta och tidigare forskning som fungerat som bakgrund för uppsatsen. 

Syftet och problemformuleringarna presenterades. Metoden presenterades sedan och 

visade hur en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer har använts. Socialpsykologi 

är den teori som har använts och de delar som valts ut var avgörande för slutsatserna 

som drogs. Tre adopterade intervjuades och alla tre har haft en komplex relation till sin 

identitet under livet. Två av dem har haft en relativt problematisk uppväxt, den ena av 

dem stötte i tonåren på både häftig rasism och nazism. Han tedde sig då till invandrare 

och var delvis kriminell under några år och mådde stundtals väldigt dåligt. Den tredje 

personens uppväxt var inte alls så problematisk som de andra tvås men frågor om 

identitet och ursprung var ofta närvarande. Gemensamt för samtliga var att de känt sig 

utanför och annorlunda.  De har samtliga upplevt att frågor från utomstående har påmint 

dem om deras utanförskap. De socialpsykologiska teorierna gick att applicera på 

materialet som framkom genom intervjuerna, en del av informationen gick därmed att 

förstås bättre. Tidigare forskning användes för att visa hur forskare har behandlat ämnet. 

Alla de som medverkade i undersökningen har idag ett mer stabilt förhållande till sin 

identitet även om frågor angående sin identitet fortfarande finns hos samtliga. 
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1. Inledning 
Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest internationellt adopterade.1 

Ungefär 800 utlandsfödda adopteras årligen av svenska föräldrar och detta startade på 

början av 1960-talet.2  

  En del skandinaviska undersökningar visar att många adopterade har ett 

komplicerat förhållande till sin identitet. Adopterade kan uppleva en känsla av att kunna 

identifiera sig med det svenska samhället men samtidigt ser de i vissa fall inte etniskt 

svenska ut.3 Det finns även undersökningar som visar att suicidala tankar tycks infinnas 

mer hos adopterade än andra.4 I jämförelse så finns relativt lite studier i ämnet adoption 

och hur adopterade förhåller sig till sin identitet. Det är något som det sällan talas om. 

Enligt egen erfarenhet genom informella samtal med adopterade så skiljer sig tankarna 

kring identitet väldigt mycket från person till person. Ämnet i sig är komplext och 

bygger på adopterades egna erfarenheter och känslor där många olika faktorer spelar in.  

 Genom egen erfarenhet av att vara adopterad är det vanligt att människor 

ställer frågor om den egna identiteten och ens liv kantas av frågor ibland mycket 

närgångna sådana från andra. Har du sökt upp dina rötter? Känner du din riktiga familj? 

Hur är det att se annorlunda ut? Tänker du ofta på ditt hemland? Detta är frågor som 

borde ses som mycket privata, men att vara adopterad innebär att dessa ofta ställs till en. 

Det beror säkert till stor del av nyfikenhet men eftersom adopterade ofta själva brottas 

med dessa tankar kan det vara överrumplande att få dessa frågor.  

 

1.1 Disposition 
En linjär disposition kommer att användas och följer den logiska uppläggningen 

inledning, frågeställning, metod, teori, resultat och diskussion. Dispositionen är vanligt 

förekommande inom det kvalitativa perspektivet.5 Inledningen ger en bild av vilket 

                                                
1 Sverige unikt som adoptionsland. (elektronisk) 
http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2007K02_TI_02_A05ST0702.pdf (2018-04-20) 
2 Gudmundsson, Grünewald, Lind & Odqvist, 2015:11 
3 Att se annorlunda ut påverkar vem du blir. (elektronisk) https://www.svd.se/att-se-annorlunda-ut-
paverkar-vem-du-blir (2018-04-15) 
4 Sammanställning av forskning avseende adoptivbarn och deras liv efter adoptionen. (elektronisk) 
Regeringen (elektronisk) 
https://www.regeringen.se/49b6b5/contentassets/e8d775f3dc7140749ace6cf362a43ab5/sammanstallning-
av-adoptionsforskning (2018-04-13) 
5 Backman, 2016:69  
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ämne som ska diskuteras och frågeställningen ska tydligt visa vad som ämnas besvaras. 

Metoden presenteras för att visa på vilket sätt detta ska uppnås. Vidare följer teorin som 

kommer att användas för att diskutera och tolka intervjumaterialet. Detta presenteras i 

resultatet och i diskussionsdelen där slutsatser dras genom att applicera teorin på 

informationen som framkom genom intervjuerna samt en kort diskussion angående 

tidigare forskning. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att söka djupare förståelse för hur adopterade 

uppfattar sig själva och sin identitet och att uppmärksamma problematiken gällande 

identitetsformning som kan uppstå för adopterade. Ambivalensen som skapas av att 

ibland uppfattas som svensk och ibland inte är något som kan skapa problem. Att 

identifiera sig som svensk men att inte se svensk ut kan vara komplext. Det innebär att 

de ständigt behöver försvara sin egen syn på sin identitet. 

Frågeställningar som förväntas bli besvarade i undersökningen är följande: 

- Hur talar adopterade om sin egen identitet? 

- På vilket sätt har deras syn på sin identitet förändrats genom livet? 

- Hur uppfattar de adopterade i studien att andra ser på dem? 

 

 

3. Bakgrund 
I en interpellation i första kammaren 1963 väcktes för första gången frågan om statens 

inställning till internationella adoptioner. En ledamot för högerpartiet riktade kritik mot 

hur svenska myndigheter uttalat sig negativt om internationella adoptioner. Denne 

menade att det i Sverige fanns ett ”rastänkande” och att det var mycket olyckligt om 

detta uttalande kunde användas som stöd för ett sådant synsätt. Istället ville hen betona 

det stöd som fanns för u-landshjälp och menade att adoption kunde ses som en form av 

hjälpinsats, som borde underlättas och ses som något positivt. Vidare diskussion blev 

startskottet för det politiska arbetet kring internationella adoptioner i Sverige.6 Vid 

denna tid kom diskussionerna att handla mycket om huruvida den adopterade skulle 

klara av ett ”vanligt familjeliv” och leva så normalt som möjligt efter svenska mått mätt. 

                                                
6 Lindgren, 2006:165 
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Socialstyrelsen lät genomföra en undersökning på 70-talet där Länsstyrelsernas 

barnavårdskonsulenter fick i uppdrag att följa upp barn som adopteras från andra länder 

och speciellt barn ”som på grund av ras företer yttre särdrag”. Fem av hundra menades 

ha stora anpassningssvårigheter. Ett utdrag från rapporten visar följande berättelse: 

 

Första året gick allt bra. Gossen var då själv inte medveten om sin mörka hudfärg- 

Andra människor tyckte han var söt. Han blev uppmärksammad och beundrad. 

Men så en dag blev han medveten om sin olikhet med andra barn. Fostermodern 

hade sett honom stå framför spegeln stelnad och förskräckt. Hon grät, när hon 

tänkte på hur han reagerat. Så småningom började andra barn skrika ”neger” efter 

honom (han har typiska negroida drag) och förfölja honom och slå honom. Han 

kom ofta hem blåslagen. Han blev nervös och rädd och orolig om nätterna. Han 

fick inga lekkamrater.7  

 

Detta speglar det synsätt som fanns i det svenska samhället vid denna tid och idag borde 

saker se annorlunda ut, både för barnen och för andra som de möter. Men hur ser det 

egentligen ut? I denna uppsats undersöks hur tre adopterade talar om sin identitet och 

hur de upplever att andra ser på dem. 

 

3.1 Tidigare forskning 
En bok som har varit intressant för valet av ämnet för denna uppsats är Adoption – 

banden som gör oss till familj skriven av journalisten Mary Juusela. Den beskriver 

adopterades förhållande till sin familj och familjens förhållande till den adopterade med 

en mängd olika historier. Denna bok belyser hur mycket alla adopterades historier, 

tankar och känslor skiljer sig åt. Även boken Adoption med förhinder: samtal med 

adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet av Tobias 

Hübinette och Carina Tigervall lästes och resultatet blev det samma, det blev tydligt att 

fallen skilde sig åt otroligt mycket. Olika internetsidor, bloggar och forum besöktes för 

att på så sätt granska ämnet. En mängd litteratur söktes upp på Stadsbiblioteket i 

Stockholm och valdes ut för att användas. Mycket tidigare forskning visar ämnet 

adoption utifrån adoptivförälderns perspektiv och detta kan ha att göra med att det är 

först på senare tid många vuxna adopterade finns då internationella adoptioner inleddes 

under 1960-talet och ökade de nästkommande decennierna. En vetenskaplig artikel som 

                                                
7 Lindgren, 2006:168-169 
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blev användbar i arbetet med denna uppsats var Transracial adoptees bridging 

eremitage and national cultures: Parental socialisation, ethnic identity and self-esteem. 

Artikeln belyser den unika integrationssituation som adopterade befinner sig i.8 

Forskningen i denna artikel visar adopterade som en minoritetsgrupp där de delvis delar 

andra minoritetsgruppers integrationsprocess. Adoption and Identity Experiences 

Among Adult Transnational Adoptees: A Qualitative Study var intressant att titta på, den 

behandlar frågan om identitet men fokuserar en del på adoptivföräldrars roll och hur de 

påverkar den adopterades förhållande till sin egen identitet. De talar i denna forskning 

mycket om stolthet till sin etniska identitet.9 Forskningen The development of racial 

identity in transracially adopted people väljer att ställa frågan om internationella 

(transrasiala) adoptioner leder till något bra för den adopterade när det kommer till 

dennes identitet. Forskningen i den studien menar att den adopterade direkt innehar en 

ställning i underläge men menar att dennes känsla angående sin egen identitet är högst 

påverkad av sin omgivning.10 En annan artikel som lästes var Identity, Race, Religion 

and Adoption: The Public and Legal View.11 Denna artikel väckte intresse för att 

studera den religiösa aspekten mer vilket inte var möjligt i denna uppsats då de tre som 

intervjuades inte ansåg sig vara religiösa i någon större utsträckning. 

 

 

4. Metod 
Här beskrivs metoden som använts i arbetet med denna uppsats.  

 

4.1 Den kvalitativa metoden 
Kvalitativa ostrukturerade intervjuer kommer att användas som underlag för denna 

undersökning. Både det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet är inriktade på att 

ge en bättre förståelse av samhället och hur enskilda människor, grupper och 

institutioner agerar och således påverkar varandra. Skillnaden metoderna emellan 

framträder i att den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och 

mängder som sedan ligger till grund för statistiska analyser. Inom den kvalitativa 

forskningen är det forskarens uppgift att tolka och uppfatta det som berörs.12 Då 

                                                
8 Ferrari et.al. 2015:413-421 
9 Darnell et.al 2017:155-166 
10 Tien et.al. 2012:73-84 
11 Patel et.al. 2004:6-15 
12 Holme & Solvang, 2012:76 
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intervjuer här används med ett fåtal respondenter är den kvalitativa metoden bäst 

lämpad. Längre intervjuer hålls där samtalen lämnas öppna för respondentens egna 

tankar. De kvalitativa metoderna innebär ett försök att överskrida det subjekt-objekt-

förhållande som karakteriserar naturvetenskapen. Forskarens ambition ska vara att sätta 

sig in i den undersöktes situation och på så sätt se världen utifrån hens  

perspektiv.13 Valet av fokus hänger samman med syftet och vem uppsatsen vänder sig 

till. Ämnet innefattar en avgränsad deskriptiv aspekt i undersökningen, en mer generell 

nivå är argumentnivån där innehållet centreras kring ett eller flera påståenden. Den 

högre nivån på undersökningen är den tematiska nivån där generella begrepp och teorier 

används för att visa fram erhållen information och resultat.14 I den kvalitativa metoden 

sker den distinkta problemformuleringen ofta samtidigt och fortlöpande under 

datainsamlingen.15 Analysen innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar 

form så att observationsutfallet kan relateras till den ursprungliga problemställningen.16 

 

4.2 Urval 
Urvalet för undersökningen består av adopterade som nu är vuxna och adopterades i 

början och slutet av 1980-talet. De som medverkade i intervjuer är två män och en 

kvinna. Statistisk generalisering och representativet är inget centralt syfte i kvalitativa 

metoder. Men urvalet av undersökningspersoner blir ändå en avgörande del av 

undersökningen. Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om fenomenet som 

studeras.17 De tre individer som intervjuades är alla adopterade från Sydamerika men 

det var inte planerat från början. Som utgångspunkt fanns endast en strävan om att 

intervjua adopterade, land eller del av världen var då ej av vikt. Då en del av uppsatsen 

fokuserar på hur de adopterade känner att andra ser på dem är det betydande vilken del 

av världen de kommer från i förhållande till hur andra ser på dem. En fjärde person 

tillfrågades men hade inte tid att bli intervjuad inom tidsramen för arbetet. De tre som 

tillfrågades är bekanta sedan tidigare och en viss vetskap om att deras historier skiljer 

sig åt fanns med i beräkningen vid urvalet. 

 

                                                
13 Holme & Solvang, 2012:92 
14 Backman, 2016:67 
15 Backman, 2016:60 
16 Backman, 2016:33 
17 Holme & Solvang, 2012:101 
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4.3 Avgränsningar 
Fler intervjuer hade kunnat bidra till ett bredare och djupare resultat. Det finns mycket 

material som inte används direkt i uppsatsen men som har varit avgörande för tolkning 

av respondenternas svar. Det är vanligt att forskarens värderingar påverkar delar av 

forskningsprocessen, vilka empiriska frågor som forskaren försöker besvara bland alla 

ämnen och frågor som kunde ha valts. Oavsett om dessa värderingar är tydligt uttalade 

eller inte så är det vanligt att de värderingarna som ingår i forskarens referensram 

kommer att påverka hur problemställningen utformas och hur resultaten tolkas.18 Trots 

detta finns en stark strävan om att uppnå ett så objektivt resultat som möjligt. 

Tolkningsmomentet avser att ge mening och innebörd av observationerna, i detta fall 

intervjuerna och kräver kunskap, insikt och sensitivitet.19 Tolkningsfasen är den fas där 

oenighet ofta råder forskare emellan, samma data kan tolkas helt olika beroende på 

paradigmtillhörighet men också för forskare inom samma paradigm. Med detta kan 

sägas att data egentligen ”aldrig talar för sig själva”. 

 

4.3.1 Egen positionering 
Tolkningen av kvalitativ data i denna undersökning handlade om att tolka det som 

framkom vid de informella intervjuerna. Detta utifrån påståendets emotionella kvaliteter 

och den sociala situation som det ingick i, intervjusituationen. En utmaning blev att få 

fram respondenternas verklighetsuppfattning. Forskaren tvingades göra tolkningar som 

respondenten kunde känna igen sig i. Genom att vidare binda samman det som tolkats 

med en teoretisk utgångspunkt blev det möjligt att förmedla överskridande kunskaper. 

Forskaren i denna studie är själv adopterad och detta kan ha medfört en viss subjektiv 

tolkning av den kvalitativa informationen. 

 

4.4 Etiska riktlinjer 
Belmontrapporten visar tre grundprinciper för etik rörande forskning med människor.20 

Skyldighet att göra gott. Forskning ska göra gott och inte skada. Den fråga 

som forskaren vill ha besvarad ska vara relevant, inte vara besvarad tidigare och vara till 

nytta för vetenskapen eller samhället. Forskningen ska vara upplagd så att den ger 

                                                
18 Halvorsen, 2009:16 
19 Backman, 2016:61 
20 Etiska principer styr hur forskningen går till (elektronisk). https://www.forskning.se/2013/11/27/vilka-

etiska-principer-finns-for-forskning/ (2018-05-01) 
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tillförlitliga svar. Obehag och risk ska minimeras för deltagaren, en avvägning mellan 

risk och nytta ska därför göras av forskaren. 

Rättvis behandling. Rättvisa gäller främst valet av försökspersoner. Dessa 

ska ej väljas ur sårbara och underprivilegierade grupper om det inte är just deras villkor 

som studeras. Så länge urvalsgruppen anses relevant för forskningen ska den minst 

utsatta gruppen väljas.  

Respekt för individen. Detta innebär att alla individers autonomi 

respekteras. Därför ska deltagaren i en forskningsstudie ge informerat samtycke. Det 

vill säga att information om vad studien innebär ska ha förmedlats till deltagaren och 

denne ska sedan ha bejakat deltagandet.  

Ibland är anonymisering av uppgifter en förutsättning för att etikprövningsnämnder ska 

godkänna en studie. Det kan till exempel handla om att personuppgifter eller namn på 

insända enkätsvar tas bort så att det blir svårt eller i praktiken omöjligt att binda ett visst 

svar till en bestämd individ. I vissa studier är de enskilda individernas identitet inte 

intressanta och i sådana situationer kan forskare utlova anonymitet. Konfidentialitet är 

en allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter forskaren erhållit i förtroende och innebär 

skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna.21 

Samtliga medverkande har fått ta del av det som skrivits i denna uppsats 

för att på så sätt kunna påverka hur materialet presenterats. 

 

4.5 Den kvalitativa intervjun 
I denna uppsats användes ostrukturerade intervjuer, detta för att lämna plats för 

respondenters egna tankar. Detta är en muntlig metod där intervjuaren styr samtalet så 

lite som möjligt. Denna metod är användbar när forskningen är intresserad av fenomen 

som är av den privata karaktären. Det är också givande då forskaren inte säkert vet vilka 

specificerade frågor som kan vara gynnsamma för resultatet.22 Ostrukturerade intervjuer 

är informella och de sker inte på ett standardiserat sätt där forskaren innan intervjun 

utarbetat frågorna, de träder istället fram under intervjuns gång. Teman ställs upp för att 

sedan hålla samtalet kring dessa, styrkan med informella intervjuer ligger i att 

respondenterna inte tvingas in i bestämda tankesätt utan kan istället uttrycka och 

fördjupa sina åsikter på ett fritt sätt.23 

                                                
21 Vetenskapsrådet (2017).  
22 Halvorsen, 2009:85 
23 Halvorsen, 2009:86 
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 Intervjuerna ägde rum hemma hos två av respondenterna och den tredje på ett café. 

Alla intervjuerna tog ungefär en timme var. De spelades in och i uppsatsen kommer en 

sammanfattning att visas och en bilaga av frågorna som ställdes kommer att finnas med.  

 

4.6 Analysmetod 
Vid användandet av kvalitativa intervjuer är det forskarens uppgift att efter insamling av 

information strukturera denna. De inspelade intervjuerna transkriberades för att kunna 

användas. I denna uppsats väljs en helhetsanalys där meningsinnehållet och i den 

kontext sådana förekommer tas fram. Det kan vara viktigt att citera från transkriberad 

data för att tydliggöra meningsinnehållet och i vilken kontext dessa förekom.24  

 Helhetsanalysen kan delas in i tre faser. Den första fasen består av val av 

tema eller problemområde. Detta innebär ett mer eller mindre systematiskt och styrt 

urval. Det kan vara så att forskaren tvingas jämföra de teoretiska uppfattningarna med 

det empiriska material som samlats in och får antingen den teoretiska uppfattningen 

bekräftad eller tvingas omformulera den. Den andra fasen består i att formulera 

frågeställningar som ska leda och utveckla undersökningen. Detta gjordes genom att 

konkretisera problemområden som valts ut. Den tredje fasen i helhetsanalysen är den 

systematiska analysen av intervjuerna utifrån frågorna som ställdes upp. Materialet som 

samlats in granskades närmare för att på så sätt kunna analysera de delar som var 

relevanta för problemområdena som valdes ut som de mest intressanta. Metodiskt lästes 

varje enskild intervju och viktiga punkter i innehållet noterades.25 Forskaren måste hela 

tiden under analysfasen kritiskt värdera den insamlade informationen.26 I analysarbetet 

blev det tydligt att underrubriker behövdes till de huvudrubriker som tidigare satts upp. 

Primärt under analysen söktes delar som bidrog till att skapa en fördjupad förståelse av 

ämnet. Citat som var insiktsfulla och originella och som gynnade syftet och 

problemformuleringarna valdes ut.27 

 

 

5. Teori 
Nedan presenteras de teorier som används för att undersöka hur individerna ser på sig 

själva samt hur de uppfattar att andra ser på dem. 
                                                
24 Halvorsen, 2009:131 
25 Holme & Solvang, 2012:141-142 
26 Halvorsen, 2009:133 
27 Holme & Solvang, 2012:142 
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5.1 Socialpsykologi 
Människan är en gemenskapsvarelse. Människoblivande sker tillsammans med andra 

människor. Behovet av gemenskap kan tillfredsställas på olika sätt under olika skeden i 

livet. Men bestående är att gemenskapsbehovet är oerhört viktigt för människan. Att 

inte kunna tillgodose detta behov kan påverka någon starkt.28 Men bara gemenskap är 

inte lämpligt, även självutveckling är ytterst viktigt. En viktig sida i självuttrycket är 

makt, makt över sin egen situation. Att känna är en annan viktig del, att en individ 

känner sig speciell och att hen har betydelse för andra människor.  

Individer tänker, känner och handlar och därför måste socialpsykologi vara 

inriktad på individer. Men psykologi får inte ta över helt utan ”social” står också för 

något viktigt. Fokus läggs på hur tankar och handlingar påverkas av sociala faktorer och 

vice versa. Det är inte enstaka människor som socialpsykologin vill beskriva och förstå 

utan det är flera människor. Generella tendenser snarare än specifika eftersträvas trots 

att socialpsykologin ska kunna tillämpas på enskilda individer, men då på hur det 

generella påverkar det specifika.29 Vidare kan sägas att den grundläggande 

socialpsykologiska principen för mänskligt socialt beteende är att ömsesidiga 

förväntningar och tolkningar möts i samspelet. Det är just ömsesidigheten som är 

kärnan i socialt arbete, förmågan att reagera och utvecklas i samspelet. Allt som 

kännetecknar socialt beteende består av handlingar som befinner sig i samspel där 

andras förväntningar måste tas hänsyn till. Genom samspelet byggs kunskapen upp om 

andras roller och sociala strukturer och hur dessa ska förhållas till. Samhället möter inte 

människan direkt, utan människan möter det genom andra människor. Med detta synsätt 

studerar socialpsykologin i vid bemärkelse socialt beteende, socialt tänkande och 

sociala relationer. Då utgångspunkten är att socialpsykologin studerar tänkande, 

känslor, beteende och relationer kan sammanfattningen göras att socialpsykologins 

område är social påverkan mellan människor och mellan individ och samhälle.30 En 

vanlig och heltäckande definition för socialpsykologi gjorde personlighetspsykologen 

Gordon Allport (1897-1967): ”Socialpsykologi handlar om hur personers tankar, 

känslor och handlingar påverkas av den faktiska eller inbillade närvaron av andra”.31 

                                                
28 Olofsson & Sjöström, 1993:21 
29 Nilsson, 1996:71 
30 Nilsson, 1996:75-76 
31 Nilsson, 1996:76 
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 Det finns inga tydliga gränser mellan socialpsykologi och andra 

vetenskaper om människan, på så vis träder socialpsykologin fram som en vetenskap 

som befinner sig i ett gränsland mellan psykologi och sociologi. Psykologi är 

vetenskapen som beskriver och förklarar människors mentala liv och biologiska grund 

medan sociologin förklarar och beskriver sociala strukturer och sociala förändringar. 

Här finns alltså socialpsykologin någonstans mittemellan. Människan ses som en 

enskild individ men även som medlem av grupper och ett samhälle som utgör en stor 

del av dennes sociala natur.32 

 

5.1.1 Självet och identiteten 
Identitet är ett viktigt begrepp för att förstå hur upplevelser hos individer påverkas av 

tankar, känslor, och minnesbilder. Hur individer väljer att kategorisera saker som bra 

eller dåliga, tilltalande eller frånstötande. Identiteten kan menas vara den funktion i 

psyket som bidrar eller skapar upplevelsen av ett sammanhållet själv, närmare sett att en 

individ kan minnas olika saker som har ägt rum i livet och veta att hen varit närvarande 

i dessa situationer och även att en individ ser sig själv som den samme trots att mycket 

har förändrats med en själv.33  

Identitet innebär att en individ vet att hen finns och att denne har en någorlunda 

korrekt bild av sig själv. Då någon tittar i spegeln ser hen samma person som igår, för 

fem år sedan och för tjugo år sedan. Individen upplever sig själv som en kontinuerlig 

helhet som sällan förändras trots att mycket annat förändras under tid.34  

 Självet, vad är det? Självet kan ses som en del av en individs agens, en 

individs verksamma kraft eller handlingsförmåga och fungerar som ett viktigt tema 

inom socialpsykologin genom att självet styr en individs tänkande och tolkningar av 

omvärlden och individens sociala beteende. Självet kan betraktas ur två aspekter, den 

ena är individualistisk och är det som kallas personlig identitet, denna aspekt grundar 

sig i personligheten och i de nära relationerna, känslan av att vara unik som individ. Den 

andra aspekten visar det som ses som den sociala identiteten, individens syn på sig själv 

påverkas av de grupper man är en del av, självet eller identiteten rymmer på så vis en 

social och en kulturell komponent.35  

                                                
32 Nilsson, 1996:76-77 
33 Nilsson, 2015:24 
34 Nilsson, 2015:24-25 
35 Nilsson, 2015:25 
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 Människan skiljer sig från djur på sättet att mänskliga varelser har en 

medvetenhet och en förmåga till reflexivt tänkande. Ett slags metatänkande där tankar 

om det egna tänkandet finns och således även tankar på existentiella frågor. De flesta 

människor har någon form av svar på sina frågor även om de inte är sanna så är de 

subjektivt fungerande för den enskilde individen.36 George Herbert Mead (1863-1931) 

valde att kategorisera jaget som ett subjektjag, det upplevande jaget och ett objektsjag, 

det som upplevs. Han menade att det inte handlar om hur andra uppfattar en individ 

utan hur denne föreställer sig hur andra uppfattar hen.37  

 Om en person växer upp i ett stabilt samhälle och en stabil familj/social 

grupp blir frågan om vem man är inte lika viktig, en individ vet på sätt och vis redan 

detta då hen kommer att göra och vara detsamma som ens föräldrar gjort och har varit. 

Rollen i samhället är entydig och valen inför framtiden få och enkla och existentiella 

frågor behöver inte ta särskilt stor plats hos den enskilde individen. I motsats om en 

individ lever i ett stort och illa ordnat samhälle där denne ofta möter främlingar, ofta 

flyttar och inte riktigt vet vem som är bestämmande i samhället och finner många 

motstridiga budskap om hur en individ bör vara, vilka värderingar som är rätt och vilken 

livsväg som är den rätta – då kan det vara svårt att finna sin plats om vem man som 

individ är och var man passar in.38 

 Självkänsla är hur en individ värderar sitt själv och sin självbild. Alla 

människor har ett fundamentalt behov av att vara värda något i andras ögon. Under 

uppväxten utvecklas självkänslan genom uppskattning, konsekvens och gränssättning 

från de vuxna och vidare i vuxen ålder genom feedback från andra. Detta är väldigt 

starka känslor och de flesta är beredda att göra mycket för att behålla sin självkänsla och 

självbild. Att ha en positiv självbild ger en individ en ökad säkerhet i samspelet med 

omgivningen, ofta hänger detta samman med högre ambitioner och ett bättre psykiskt 

mående. En bättre självkänsla leder till att individen tolkar och uppfattar andra 

människor mer positivt, blir mindre avisande mot andra och där med också mer 

accepterande mot andra. Uppfattningen om det en individ själv åtar sig framställs också 

mer positivt och det blir lättare att stå emot grupptryck eller negativ social påverkan.39 

Att för en individ ha negativ självkänsla leder till en viss ängslighet i sociala 

sammanhang, relationer kan uppfattas hotande, kritik kan ses som sårande, en förväntan 

                                                
36 Nilsson, 2015:25 
37 Nilsson, 2015:25-26 
38 Nilsson, 2015:26 
39 Nilsson, 2015:30 
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om att andra ska ta avstånd upplevs, tilltron till sin egen förmåga saknas och ett allmänt 

sämre psykiskt mående går att se dessa individer. Dålig självkänsla leder till en ökad 

mottaglighet för propaganda och blir lättare både påverkad och övertalad av andra. 

Självkänsla bör ändå ses som föränderligt hos de allra flesta individer, ibland är den bra 

och ibland sämre.  

 

5.1.2 Social påverkan och social identitet 
Konformitet innebär att en individ i större eller mindre utsträckning anpassar sig efter 

andra individers eller en grupps normer och förväntningar. Det kan därför finnas en 

skillnad eller en konflikt mellan vad gruppen anser och vad individen själv anser. 

Konformitet kan vissa gånger ha en negativ klang och innebära att en individ anses 

alltför följsam för vad gruppen anser vara rätt. Vidare innebär konformitet även att en 

individ handlar på ett sätt som denne inte skulle göra om hen var ensam. Alltså en 

förändring av en individs beteende eller åsikter för att de ska stämma bättre överens 

med andras eller gruppens beteende och åsikter. När identiteten blir väl förankrad hos 

individer efter barndom och ungdom, har de flesta en klar uppfattning om vem hen är 

och frågor kring detta tar inte särskilt stor plats i vardagen.40  

 Howard Gardner och Marilynn Brewer menade istället att självet rymmer 

tre olika aspekter till skillnad från två som tidigare presenterat. De ser ett individuellt 

själv, ett relationssjälv och ett kollektivt själv. Om den personliga identiteten är svag, 

hotad eller ifrågasatt så tenderar gruppens åsikter och värde att övervärderas och på så 

sätt stärks den sociala identiteten vilket stärker hela identiteten, så även den 

personliga.41  

 Etniciteten kan ses ha dubbla gränser; de inre gränser och grunden för 

identifikation som gruppen själv använder och de gränser och egenskaper som den 

tillskrivs utifrån, i relationer med andra grupper och i samspelet människor emellan. För 

många som bildar majoriteten i sitt land sammanfallet etnicitet och nationalitet som 

sociala identiteter. Många i Sverige är svenskar både i nationell och etnisk bemärkelse. 

Många invandrare däremot har fått svensk nationalitet genom att ansöka om 

medborgarskap men betraktas inte som svenskar. Samer och andra inhemska minoriteter 

har alltid haft svensk nationalitet men tillskriver sig själva och av andra en annan etnisk 

                                                
40 Nilsson, 2015:82-83 
41 Nilsson, 2015:35 
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tillhörighet.42 Terminologin som vetenskapen använder sig av skiljer sig ofta från 

vardagsspråket. Ordet Sverige är i de allra flesta sammanhang entydigt men ordet 

svenska däremot kan användas på en rad olika sätt.43  

Människans behov av att skapa ordning genom att kategorisera, organisera och 

sortera har under historiens gång framträtt på olika sätt. Att systematisera kunskaper och 

erfarenheter har betraktats och betraktas fortfarande som ett av kriterierna för ett 

vetenskapligt förhållningssätt.44 Denna kategorisering och systematisering är den mest 

grundläggande och ständigt pågående processen i människans kognition och utan den 

skulle världen framstå som kaosartad där händelser och tillfällen skulle sakna inbördes 

samband. Ett sätt att systematisera är att dela in människor i olika grupper, tilldela dem 

sociala identiteter och sedan tillskriva dessa grupper olika egenskaper. Det talas om ”vi 

och dom” och dessa gruppkonstellationer kan variera beroende på situation. Ett annat 

sätt är att observera det sociala samspelet och att tolka och förklara andras beteenden 

och kategorisera dem som på ett sätt som gör det möjligt att sätta dem i samband med 

andra beteenden. Dessa olika uttryck kommer tillsammans att bilda sammansatta 

mönster som kan uppfattas som karakteristiska för en person eller en grupp.45  

 

 

6. Resultat och analys 
Här presenteras intervjupersonerna kort och sedan kommer avsnitt beskriva 

respondenternas tankar om de ämnen som fanns med i frågeställningar. Endast 

information som främjar uppsatsens syfte kommer att finnas med. En del citat kommer 

att skrivas ut för att belysa vissa viktigare tankar och känslor hos respondenterna. Deras 

namn hålls fiktiva och platserna som de beskriver har ändrats, detta på grund av 

utlovandet från forskarens sida om anonymitet. 

 

6.1 Presentation av intervjuerna46 
Anton- 39 år, adopterad från Colombia 1980. Egen företagare och tidigare 

fastighetsmäklare. 

Anna- 27 år, adopterad från Colombia 1991. Arbetar som servitris. 

                                                
42 Wellros, 1998:157 
43 Wellros, 1998:158 
44 Wellros, 1988:161 
45 Wellros, 1998:162 
46 bilaga 1 
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Pontus- 32 år, adopterad från Chile 1987. Arbetar som försäljare. 

 

6.1.2 Hur talar de adopterade om sin egen identitet? 
Anton var lite mer än ett år gammal när han kom till Sverige och hans föräldrar hade 

valt att lämna storstadens centrala delar för att flytta till en mindre förort. Detta för att 

de skulle kunna få mer lugn och ro och känna mer trygghet. Han har en bror som också 

är adopterad från Colombia och uppväxten under de tidigare åren kan ses som lugna. 

Problemen startade när han hamnade i tonåren. På denna tid var nazismen väl utbredd i 

Sverige och Anton berättar att många av hans vänner anslöt sig till nazistiskt samröre 

och han tedde sig därför till invandrare. Tråkigt nog var många av dessa personer lätt 

kriminella också, ungdomsåren kantades därför av problem och konflikter. Det var vid 

denna tid Anton började ifrågasätta sin egen identitet och kände sig väldigt utanför. Han 

var inte helt svensk, då många av hans vänner började hata honom på grund av 

nazistiska åsikter och han var heller inte invandrare då han inte kände samma 

tillhörighet till familjeband eller kulturell anknytning som hans invandrarvänner gjorde. 

Han menar att synen han hade på sig själv förändrades under denna tid och förhållandet 

till hans egen identitet blev komplicerad, något som har följt honom in i vuxen ålder. 

Han medger försiktigt att han undrat över sin plats i världen och att han flera gånger 

ifrågasatt värdet av att leva. 

 

Anna var ca 6 månader då hon kom till Sverige från Colombia. Hennes föräldrar bodde 

i en mellanstor stad i södra Sverige och det var där Anna kom att spendera hela sin 

uppväxt. Anna har ett syskon som inte är adopterat. Under hennes uppväxt var 

umgänget och bekantskapen framför allt etniska svenskar och fram till att hon var 

ungefär 12 år lade hon ingen större vikt vid hennes egna etniska ursprung. Men under 

tonåren kom frågorna. Varför var hon så annorlunda hennes svenska föräldrar? Varför 

blev hon bortadopterad egentligen? Hur såg hennes biologiska familj ut? Det var många 

som ställde dessa frågor till henne och det fick henne självklart att själv undra. 

 

Pontus kom till Sverige från Chile när han var lite mer än ett år. Han har en bror som 

också är adopterad från Chile. Pontus sociala kontext bestod nästan enbart av etniska 

svenskar under hela skolgången i den mindre staden. Han menar att han kände sig 

annorlunda och stundtals inte helt som att han var där han borde vara. Han tror att 

anledningen till att han kände så var för på grund av hans utseende. ”Det var liksom det 
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som direkt kategoriserade mig som annorlunda” säger han. Hans självförtroende var 

upp och ner och han valde att umgås nästan uteslutande med etniska svenskar. Han 

kunde aldrig riktigt slappna av med vem han var och hans etniska ursprung fanns alltid 

med i tankarna. Han berättar att han suttit i fängelse ett halvår dömd för våldsbrott och 

kallar sig själv för ”lite komplicerad, speciell och lite strulig”. 

 

6.1.3 På vilket sätt har deras syn på sin identitet förändrats genom 

livet? 
Antons syn på sin identitet förändrades definitivt då han närmade sig tonåren. Han växte 

upp i ett invandrartätt område och tror att han delvis därför började fundera över sin 

egen etniska bakgrund. Då han möttes av rasism och nazism sattes dessa frågor på sin 

spets och han var flera gånger tvungen att försvara sin egen identitet till andra. Flera 

gånger gjordes detta med våld och många gånger hotades han verbalt. Han levde med en 

ständig oro om att hamna i problem på grund av sin etnicitet. Han vill ändå poängtera 

att vissa av de som fortfarande är hans vänner idag och som stod upp för honom idag 

var svenskar. Idag är han mycket tryggare i sig själv men menar ändå att de tuffa åren 

satte sina spår och påminde honom att han inte enkelt kunde sålla sig till en viss grupp. 

Det var detta kluvna förhållande till sin identitet som gjorde att han hade svårt att veta 

vad han ville göra med sitt liv. Det tog tid för honom att förstå hur han skulle förhålla 

sig till sig själv som adopterad och är relativt övertygad om att dessa tankar hade varit 

lättare att handskas med om han hade haft lugnare tonår. 

 

Anna hade egentligen inga större frågor runt sitt etniska ursprung och sin identitet under 

sina tidiga år även om hon alltid ansåg sig vara annorlunda, men hon menar att det var 

en märklig känsla att veta att hon blivit bortvald av sin biologiska mamma. Under 

tonåren blev utseendet viktigt för henne och då kom också många av frågorna. Hon såg 

annorlunda ut än hennes vänner och undrade vem det var hon liknade. Hennes 

självförtroende och tryggheten i sig själv kom att påverkas. Idag tycker hon om det 

faktum att hon ser annorlunda ut men menar ända att det inte är helt okomplicerat. Anna 

har en känsla av att ibland bli ifrågasatt av okända människor på grund av hennes 

utseende och detta är något hon fortfarande tänker på, men det är också något som hon 

tycker blir lättare att handskas med ju äldre hon blir. 
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Även Pontus berättar att han under tonåren fick ett annat sätt att se på sitt etniska 

ursprung. Det var då det blev tydligt att han var annorlunda och det var då han började 

fundera på varför det var så. Han menar att han idag egentligen inte känner sig helt 

bekväm med sitt ursprung och hur han ska förhålla sig till det. Ibland känner han sig 

som svenska och ibland inte. Han känner sig tryggare i sig själv idag än vad han gjorde 

när han var yngre men det är ändå någon pusselbit som saknas. Han kan ibland känna 

att den svenska mentaliteten inte helt passar sin egen mentalitet vilket han menar kan 

upplevas jobbigt. Det är som att inte passa in men aldrig riktigt själv kunna förstå 

varför, säger han. Han åkte tillbaks till Chile då han var tjugo år gammal och har sedan 

dess identifierat sig lite mer som chilensk. Han fann många likheter med sig själv i 

andra chilenare och det tyckte han var skönt. Idag har han både vänner som är etniskt 

svenska och även invandrarvänner. Han säger att kombinationen är mycket skönare för 

honom själv. Han tror att det har fått honom till att ha en sundare syn på sin egen 

identitet än när han uteslutande umgicks med etniska svenskar. 

 

6.1.4 Hur uppfattar de adopterade i studien att andra ser på dem? 
Anton nämner återigen tonåren som en viktig punkt i hans liv. Det var då han insåg att 

andra såg honom som annorlunda. Han menar att det inte spelade någon roll vad han i 

grund och botten hade för syn på sin identitet eftersom andra människor tydligen såg 

honom på ett visst sätt och till och med hatade honom för det. Detta gjorde att han under 

en lång tid kände sig misstänksam mot människor och ofta kände att han inte riktigt 

litade på dem. Många av dem som hade blivit nazister hade en gång varit hans vänner 

och bekanta. Han berättar att det var enklare att umgås med invandare för då behövde 

han inte känna att han stack ut på samma sätt. Men även detta var delvis komplicerat för 

invandrare ansåg honom ibland som den svenska i gänget. Han passade aldrig helt in 

och saknade samma starka familjeband som många av hans invandrarvänner hade. Idag 

bryr han sig inte lika mycket om vad andra tycker. Han känner att hans vänner inte 

lägger särskilt stor vikt vid hans etniska ursprung och det är inget de pratar om speciellt 

ofta. Han har vid upprepade tillfällen upplevt rasism även i vuxen ålder men det är inget 

han väljer att lägga energi på utan tycker mest att det är tråkigt och tröttsamt att en del 

människor har sådana åsikter.  

 

Anna berättar att hon egentligen inte haft några större funderingar på hur andra ser på 

henne. Men att i tonåren började hon förstå att hon sågs på som den exotiska tjejen. Alla 
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andra var etniska svenskar och det var tydligt att hon inte var det. Hon upplevde ingen 

direkt rasism men menar ändå att det finns tillfällen där människor väljer att lägga 

henne i ett visst fack beroende på hur hon ser ut. Detta är något hon under senare år har 

valt att inte tänka så mycket på. Hon säger: ”jag ser ju annorlunda ut, om någon har 

problem med det så finns det ju inte så mycket jag kan göra åt det”. Hon berättar att det 

fanns gånger under hennes uppväxt då hon kände ett behov av att liksom bevisa att hon 

var svensk. Hon ville framhäva sin svenskhet för att andra skulle förstå att hon var 

svensk. Hon tycker helt klart att det var tråkigt att behöva göra det och säger att hon tror 

att det är något hon slutat göra. Hon berättar att hon ofta får frågan om varifrån hon 

kommer och då har den personen som ställt frågan markerat att hen tycker att jag inte 

ser svensk ut. 

 

Pontus tror att andra ser på honom som både svensk och inte svensk. Han säger att han 

ofta pratar om Chile och att han har kontakt med sin biologiska familj via olika sociala 

medier. Han har flera gånger upplevt rasism och menar att det förekommer mer än vad 

folk tror. Han bor nu i en storstad och känner att det är skönt för det finns så många som 

ser icke-svenska ut, till skillnad mot hur det var när han växte upp. Han får ofta frågan 

om varifrån han kommer och han säger att det är en påminnelse om att han inte är 

svensk. Han tror att många är nyfikna men menar också att det säkert finns de som 

frågar för att på sätt och vis visa att han inte är svensk. Han tycker det är lite löjligt 

eftersom det inte finns någon indikation på att det skulle vara bättre att vara svensk.  

 

6.1.5 Fick de adopterade stöd hemifrån och har de velat resa tillbaka? 
Detta är en del som inte fanns med i problemformuleringen men det var något samtliga 

valde att ta upp under intervjuerna, och något som är avgörande för helhetsförståelsen 

av de som intervjuades. 

Anton berättar att han inte fick så mycket stöd hemifrån. Hans föräldrar talade väldigt 

sällan om det faktum att han var adopterad. Han menar att hans struliga tonår kan ha 

varit bidragande till att de valde att inte fokusera på det utan snarare på att han skulle 

klara skolan och hålla sig från problem. Han säger att han tycker att det är lite märkligt 

att de inte pratade mer om det hemma men att han då inte reflekterade över det. Han vill 

understryka att det inte handlade om att de inte stödde honom utan att det var bara så att 

hans ursprung sällan eller aldrig kom på tal. Efter sina turbulenta tonår så bestämde han 

sig för att åka tillbaks till Colombia för att leta efter sina rötter, han gjorde det när han 
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var tjugofem år. Tyvärr lyckades han inte hitta sitt biologiska ursprung och detta har 

varit jobbigt för honom. Han säger att misslyckandet efter att ha försökt lämnar 

tomrummet ännu större. 

 

Anna pratade väldigt ofta om sitt biologiska ursprung hemma och hennes föräldrar var 

väldigt öppna om det. Hon säger att de otaliga gånger har sagt att de stödjer henne om 

hon vill åka tillbaks för att finna hennes rötter. Hon har varit i Colombia tre gånger men 

valt att inte leta. Hon känner inte att det är så viktigt för henne. Hon säger ändå att det 

nog är något hon kommer att göra, det känns som att det är något hon borde göra.  

 

Pontus föräldrar valde att inte prata om det faktum att han var adopterad särskilt ofta. 

Hans bror och han talade inte om det så ofta heller, men idag kan de göra det. Han valde 

att resa tillbaks och det är något han idag är jätteglad över. Han tror att hans föräldrar 

tyckte det var bra för honom att göra det och han säger att han aldrig märkte att de 

skulle ha blivit besvikna. Han tror att anledningen till att de inte talade om Chile eller 

adoption hemma mest är för att hans föräldrar nog inte visste hur de skulle göra eller 

vad de skulle ha sagt. Resan tillbaks var för Pontus något som fick honom att växa och 

han menar att det stärkte hans relation till föräldrarna i Sverige.  

 

6.2 Teoretisk tillämpning på det kvalitativa intervjumaterialet 
I detta avsnitt presenteras hur teorin används på materialet som framkommit i de 

kvalitativa intervjuerna. 

Om vi tittar på den socialpsykologiska teorin blir det tydligt att gemenskap 

är en viktig del för människans välmående. Inom socialpsykologin läggs fokus på hur 

individers handlingar och tankar påverkas av sociala faktorer. Kärnan i det sociala 

arbetet är samspelet där ömsesidiga tolkningar och förväntningar möts. I detta samspel 

byggs kunskapen upp om andras roller och sociala strukturer och hur en individ ska 

förhålla sig till dem.47 

Både Anton, Anna och Pontus blev under sin uppväxt och framför allt 

tonåren påverkade av socialpsykologiska mönster i deras liv. De påverkades av hur det 

sociala samspelet fungerade i den mån att kunskapen om andras roller och sociala 

strukturer existerade och hur de valde att förhålla sig till dessa. Detta är naturligtvis 
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något som alla människor erfar under sitt liv men utifrån perspektivet att de är 

adopterade kan anpassning till sociala strukturer och faktorer ses som komplex.  

 Vid närmare granskning av identiteten utifrån det socialpsykologiska 

perspektivet blir begreppet viktigt för att förstå hur upplevelser hos individer påverkas 

av tankar, känslor och minnen. Individer kategoriserar saker och identiteten är den 

funktion i psyket som bidrar till att skapa ett sammanhållet själv. Självet är den 

handlingskraft en individ besitter och styr dennes handlingar och tolkningar av 

omvärlden samt dennes sociala beteende. Självet kan betraktas ur två aspekter, den 

individualistiska och den sociala.48 Existentiella tankar finns hos de allra flesta 

människor och alla har sin subjektiva mening om de sanna svaren. Anton kan ses som 

mer påverkad av sin sociala kontext utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, hans 

sociala kontext var mer komplex och problematisk än de andras. Hur han tolkade 

omgivningen under sina tonår är ändå relativt enkel att förstå för de flesta. Att han hade 

vänner som plötsligt hatade honom för hans hudfärg och att leva i fruktan om att deras 

hat och åsikter skulle få spelrum fysiskt och verbalt bör ha skapat motsägelser i hans 

identitet och så också i självet. Både Anna och Pontus påverkades också starkt av deras 

sociala kontext, båda två talar om känslan av att vara annorlunda. 

 Självkänslan är en av de allra viktigaste aspekterna i denna uppsats för att 

förstå de som intervjuades. Alla människor har ett grundläggande behov av att i andras 

ögon vara värda något. De flesta skulle kunna göra och gör mycket för att bibehålla sin 

självkänsla och självbild om den skulle hotas. Självkänslan utvecklas genom 

uppskattning och genom feedback från andra. Att ha en bättre självkänsla ger också en 

individ bättre förutsättningar för att vara positivt inställd till sin omgivning och också 

mer accepterande mot andra. Bättre självkänsla menas också vara sammankopplat med 

ambitionsnivå och presterande.49 Samtliga intervjuade upplever att de ifrågasattes i 

andras ögon för att de såg annorlunda ut, de fick ofta frågor om sitt ursprung och blev 

ständigt påminda om olikheten med omgivningen. Detta kan ha påverkat deras 

självkänsla. Personen som kallas Anton kan återigen ses som mest påverkad. Han hade 

problem med skolgång och befann sig i sociala konstellationer där kriminalitet var 

karakteristiskt. Kan det vara så att självkänslan bidrog till hur han valde att leva? Svaret 

är nog ja. Under ett avsnitt i teoridelen presenterades att en dålig självkänsla kan leda 

till att en individ lättare låter sig övertalas av andra och detta verkar stämma bra in på 
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Anton då han kan menas ha fallit för grupptryck vid flera tillfällen under de 

problematiska åren. Han menade också att självkänslan förbättrades senare i livet och i 

samband med det fick han ordning på sitt liv och studerade vid universitet med avslutad 

masterutbildning. Kan de andra också ha påverkats av detta? Pontus berättar om hur han 

kände sig annorlunda och att resan till Chile gav honom många svar på varför han har 

en mentalitet som enligt honom själv skiljer sig märkbart från den svenska. Även han 

har utfört kriminella handlingar och detta kan kopplas till bristen på ett sammanhållet 

själv och även till självkänslan. Han anser sig själv vara ”lite strulig” och talar om att 

han inte känner igen sig själv helt i den svenska mentaliteten. Anna säger att hennes 

självkänsla och självförtroende förändrades under tonåren då hon kände sig annorlunda 

och började fundera mer på sitt ursprung. Hennes erfarenheter kring en förändring av 

självkänslan verkar dock inte ha skapat några större problem. 

Konformitet handlar om huruvida en individ är följsam i en social kontext. Hur 

en individ anpassar sig efter en grupps normer och förväntningar.50 Detta sätt att se på 

individen passar in på hur svenska myndigheter såg på adopterade då internationella 

adoptioner påbörjades i Sverige. Då var det viktigt för svenska myndigheter att ta reda 

på om barnen anpassade sig till det svenska samhället.51 De tre som intervjuades i denna 

studie menas ha anpassat sig väl till det svenska samhället men utgångspunkten som 

myndigheter i Sverige hade förr ter sig tämligen ointressant. Barn som i tidig ålder 

kommer till Sverige och adopteras av svenskar kommer med största sannolikhet att 

anpassa sig till samhället precis lika bra som etniskt födda svenskar gör. Men 

konformiteten kan i denna studie kopplas till umgänget. Alla tre umgicks med större 

delen etniskt svenskar i tidig ålder och de anpassade sig då väl till de normer dessa 

sociala grupper hade. Återigen är Anton utmärkande då hans kriminella förflutna kan 

menas påvisa att han vid den tiden istället anpassade sig till en ny grupps förväntningar 

och normer. Konformitet handlar också om att en individ beter sig på ett sätt i gruppen 

som denne inte skulle göra då han eller hon är själv. Även Pontus kan i viss mån menas 

ha påverkats av en viss grupps normer då han begick brott men hans kriminalitet förstås 

som mindre långvarig och mer präglad av enstaka incidenter. 

Etniciteten kan ses ha dubbla gränser; de inre gränser och grunden för 

identifikation som gruppen själv använder och de gränser och egenskaper som den 

tillskrivs utifrån, i relationer med andra grupper och i samspelet människor emellan. Att 
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systematiskt dela in människor i olika grupper är en del av människans sätt att kognitivt 

kategorisera olika fenomen för att skapa ordning.52 Detta kan följaktligen leda till att en 

del människor kategoriseras på ett sätt som för dem själva anses felaktigt. Så är fallet 

för både Anna, Anton och Pontus. Det är på grund av att andra människor kategoriserar 

dem som annorlunda som de känt att de inte passar in och inte haft en fullkomlig 

självkänsla.  

Nu kan man ställa frågan om det finns någon som alltid känner att han eller hon 

passar in? Nej, antagligen inte. Men de adopterade i denna studie menar att de har mötts 

av nyfikna frågor av okända människor på grund av deras ursprung, men också av både 

rasism och nazism. Det finns inga klara svar på om när uppmärksamhet borde ha lagts 

på de intervjuade eller om åtgärder kunde ha vidtagits för att då möjligen ha kunnat 

förhindra dem från många enligt dem själv obehagliga tankar och känslor. Alla fall bör 

ses som unika och alla har haft upplevelser och funderingar som skiljer sig åt.  

 Metoden som användes i undersökningen speglade resultatet och 

respondenternas egna tankar fick ta stor plats i intervjuerna, detta var ett medvetet val 

redan från början. 

 

 

7. Diskussion 
Det som tydligt framkom i denna uppsats var att samtliga adopterade som medverkade i 

intervjuer upplevt att de känt sig annorlunda. Även om deras sociala kontext varit olika i 

form av uppväxtområde, socialt umgänge, skolerfarenheter och arbetssituation så har de 

ändå många liknande upplevelser. De har ofta funderat över sitt ursprung och det verkar 

vara så att trots att de hittat sitt eget sätt att handskas med existentiella frågor, och även 

när det kommer till frågor de haft om sitt ursprung där svar ofta lyst med sin frånvaro så 

har de om och om igen blivit påminda av sin omgivning om att de har varit annorlunda.  

Artikeln Transracial adoptees bridging heritage and national cultures: 

Parental socialisation, ethnic identity and self-esteem publicerad i International journal 

of psychology visar på ett intressant sätt hur de adopterade befinner sig i en situation där 

två olika kulturer blir viktiga för att hitta ett sunt förhållande till sin etniska identitet. 

Forskningen i denna artikel visar att adopterade till viss del kan jämföras med andra 

minoritetsgrupper och hur de integrerar sig i ett samhälle. Den utmärkande skillnaden är 
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dock att adopterade ofta har en ojämlik tillgång till de båda kulturerna. De har växt upp 

och acklimatiserat sig till miljön där de befinner sig och det enda sättet de kan lära sig 

om sin ursprungskultur är genom en ansträngning från adoptivföräldrarnas sida, istället 

för att växa upp i den kulturen. Forskningen behandlar mycket ytligt möjligheten att 

diskriminering och utanförskap skulle kunna leda till att adopterade inte intresserar sig 

för sin ursprungliga kultur och istället tar avstånd till den, de understryker dock att detta 

är något som behöver undersökas mer. I denna uppsats visas istället relativt tydligt att 

trots att alla medverkande upplevt utanförskap och diskriminering så är två av tre och 

den tredje troligtvis senare angelägna om att undersöka sitt ursprung. Forskningen i 

artikeln i International journal of psychology behandlar huruvida den ursprungliga 

kulturella identiteten och den kulturen adopterade följer i sitt dagliga liv kan var kopplat 

till självkänslan. Därför bör individer med adopterad bakgrund få hjälp av både familj 

och andra sociala kontakter för att kunna bejaka båda sin etniska och sin nationella 

identitet. 

 I Adoption and Identity Experiences Among Adult Transnational 

Adoptees: A Qualitative Study talar forskaren om stolthet, hur viktigt det är för några av 

de adopterade att i den forskningsstudien att känna stolthet över sitt ursprung och sin 

historia. Detta är något svårt att koppla samman med de som medverkade i denna 

uppsats men det var heller inget som specifikt valdes att undersöka. De tre som 

medverkade här talar mer om en känsla och en strävan av att få förståelse kring sitt 

ursprung. 

I The development of racial identity in transracially adopted people visar 

forskningen tydligt att oavsett hur den adopterade uppfattar sin egen identitet så 

påverkas denne högst påtagligt av sin omgivning. Det är dennes sociala struktur som 

oavkortat är mest bidragande till hur förhållandet till identiteten ser ur. I artikeln 

framhålls också en önskan om att framför allt de närstående till den adopterade bör 

respektera komplexiteten till hur denne uppfattar sin egen identitet. 

 Mycket av tidigare forskning fokuserar på adoptivförälderns perspektiv 

men den forskning som valts ut för denna uppsats bygger på hur den adopterade själv 

känner och tänker gällande sin identitet. Det verkar vara en linje de flesta forskare i 

ämnet följer, att ämnet är mycket komplext att forska i. Även om exempelvis 

forskningen från International journal of psychology har skapat ett sätt att kunna mäta 

internationellt adopterades identitetskänsla till självkänslan så bygger forskning i ämnet 

på subjektiva upplevelser och berättelser.  
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 I denna undersökning kan slutsatsen dras att under tonåren upplevde de 

medverkande de allra största svårigheterna. Idag har samtliga ett bättre förhållande till 

sin identitet än vad de hade då, även om de alla tre befinner sig på mycket varierande 

stadier rent psykiskt i livet.  

 

7.1 Framtida forskning 
Många forskare som berör detta område önskar mer forskning i ämnet. Detta är efter 

avslutad studie lätt att instämma i. Det är viktigt med omfattande studier med många 

medverkande för att resultatet ska kunna bli så användbart som möjligt. Det är bra så 

väl för adopterade och adoptivföräldrar som det bör vara för andra individer i ett 

samhälle att öka förståelsen. Viss tidigare forskning valde att se på adopterade som en 

minoritetsgrupp med en alldeles särskild integrationsprocess. Ämnet är betydande att 

forska vidare i och det finns många andra olika aspekter att titta på.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

- Varifrån är du adopterad? Hur gammal var du? 

- Har du syskon? 

- Var växte du upp? 

- Hur såg den sociala kontexten ut under din uppväxt? Var omgivningen etniskt 

svenskar? Eller var många invandrare? 

Identiteten 

- Hur såg du på dig själv under de tidigare åren av din uppväxt? 

- Förändrades synen på dig själv? 

- Anser du att din syn på dig själv förändrades under åren? På vilket sätt? 

- Hur upplevde du att andra såg på dig? 

- Hur är din syn på din egen identitet idag? 

Ursprung, rötter och resan tillbaka 

- Upplevde du att ditt ursprung var viktigt under uppväxten? 

- Var ditt ursprung en självklarhet eller hade du ett komplicerat förhållande till 

uppväxten? 

- Pratade ni ofta hemma om din adoption och dina känslor kring detta? 

- Har du känt att du vill resa tillbaka? 

- Hur var resan tillbaka? Förändrade den till syn på din identitet? 

- Bidrog den till klarhet gällande din identitet eller kom fler frågor att ställas? 

 


