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1⏐Internationell adoption, vetande och välfärd 

Perhaps the point of asking questions is not to receive an answer but to reit-
erate and refine the question itself (Diski 2007:1) 

 
 
Hur kommer det sig att barn i andra delar av världen blir tillgängliga för 
internationell adoption? Vad innebär det att vara internationellt adopterad? 
Och vad är egentligen så speciellt med adoptivfamiljer? Dessa frågor är på 
en och samma gång centrala och perifera i föreliggande studie. Jag avser inte 
att besvara dem genom en förklarande ansats där orsaker söks, erfarenheter 
lyfts fram eller olika familjepraktiker1 utreds. Vad jag istället ämnar utforska 
är vetandet om internationell adoption inom ramen för en bestämd diskursiv 
praktik: den svenska välfärden. Med utgångspunkt i filosofen och histori-
kern Michel Foucaults (1969/2002) arkeologiska ansats behandlar jag inter-
nationell adoption, internationellt adopterade och adoptivfamiljer som dis-
kursivt konstituerade kunskapsobjekt. Om vi tänker oss diskursen som ett 
meningsskapande sammanhang som anger villkoren både för hur kunskaps-
objekt blir till och vilka innebörder som knyts till dem, är det möjligt att 
göra inte bara svaren på de inledande frågorna – utan även frågorna i sig – 
till föremål för sociologisk analys.2 

Internationell adoption i svensk socialpolitik och forskning 

1960- och 70-talen markerar en brytpunkt i den svenska adoptionsverksam-
heten. Under den här tiden skedde en förskjutning från nationell till interna-
tionell adoption som kan kopplas till förändringar i både samhället och poli-
tiken. Nationell adoption hade under 1920- och 50-talen utgjort en befolk-
ningsfråga med målet att placera barn som fötts i Sverige utanför äktenska-
pet, hos barnlösa par med god ekonomi (Lindgren 2006:144). I samband 

                         
1 Begreppet familjepraktiker har myntats av sociologen David Morgan (1996), bland annat för 
att synliggöra hur släktskaps- och familjeband skapas och upprätthålls i vardagen.  
2 För ett fördjupat resonemang kring diskursbegreppet samt de arkeologiska utgångspunkter-
na, se kapitel 2.  
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med att preventivmedelsteknikerna utvecklades och abortlagstiftningen 
liberaliserades sjönk under de följande decennierna emellertid antalet barn i 
Sverige som kunde göras tillgängliga för adoption (Markusson Winkvist 
2005:193f).3 Detta var av betydelse för många som ville bilda familj och det 
började ställas krav på politiska insatser för att underlätta adoptioner av barn 
i andra delar av världen (Lindgren 2006:163). Förhållningssättet till de inter-
nationella adoptionerna varierade under den här tiden. Medan massmedierna 
ibland skrev fram internationell adoption som en bistånds- eller solidaritets-
handling (Markusson Winqvist 2005:194), beskrevs i en statlig offentlig ut-
redning från 1967 de ”risker” som barn med ett utseende som ”starkt avvi-
ker från omgivningens”, löper (citerad i Lindgren 2006:168). 

Proportionellt sett är Sverige idag ett av de länder i världen med flest in-
vånare med internationell adoptionsbakgrund i befolkningen. Under de 
senaste fyrtio åren har runt 50 000 barn adopterats till Sverige. Ungefär hälf-
ten av dem är födda i länder i Asien eller Nord- och Sydamerika.4 Den in-
ternationella adoptionsverksamheten regleras av Myndigheten för interna-
tionella adoptionsfrågor (MIA) utifrån Konventionen om barnets rättigheter samt 
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, som 
inkorporerades i svensk lagstiftning 1990 respektive 1997. MIA är under-
ställt Socialdepartementet och tillser att de auktoriserade adoptionsorganisa-
tionernas förmedling av barn till enskilda och par i Sverige sker i enlighet 
med lag. Den som vill adoptera internationellt går genom socialförvaltning-
en i sin kommun, som ansvarar för att en så kallad hemutredning utförs. 
Efter detta kan det bli aktuellt att kontakta någon av de auktoriserade adop-
tionsorganisationerna. Den största av dessa är Adoptionscentrum (AC) som 
har auktorisation i ett tjugotal länder (www.mia.eu).  

I västvärlden – Sverige inräknat – har forskningen om internationell ad-
option till stor del bedrivits inom individorienterade discipliner som psyko-
logi, psykiatri och medicin. Temat har i första hand undersökts med hjälp av 
kvantitativa metoder och gällt utveckling och anpassning hos barn och ung-
domar med internationell adoptionsbakgrund (Hübinette & Tigervall 
2008a:222). På senare år har emellertid de samhällsorienterade, kvalitativa 
ansatserna blivit fler. Som anledning till detta har lyfts fram att internationell 

                         
3 Nationella adoptioner är väsentligen mer ovanliga i Sverige idag än internationella adoptio-
ner. Den vanligaste formen av nationell adoption är närståendeadoption, men spädbarnsad-
option förekommer också. Mellan år 2000 och 2009 adopterades totalt 15 513 personer, 
varav 5724 var födda i Sverige (SCB 2009). Foster- eller familjehemsplacering av barn i Sveri-
ge är däremot en relativt utvecklad verksamhet (Höjer 2006).  
4 Av de 49 799 barn som adopterades till Sverige från länder utanför Norden mellan 1969 
och 2009, visar statistik följande fördelning utifrån världsdelar: Asien (29 876); Nord- och 
Sydamerika (10 718); Europa (6582); Afrika (2560); Australien, Oceanien samt okända (63) 
(www.mia.eu). 
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adoption är ett tema som fungerar som ingång till en rad frågor som sträcker 
sig bortom fenomenet självt (Kirton 2000). Internationell adoption har till 
exempel använts för att studera familjenormer (Lindgren 2006, Lind 2008: 
Jonsson Malm 2008), släktskap (Howell 2006), rasifiering och subjektforme-
ring (Lundström 2007; Hübinette & Tigervall 2008b; Myong Petersen 2009), 
identitetsskapande (Ilvenny & Raudaskoski 2005; Martinell Barfoed 2008), 
myndighetsutövning (O’Shaughnessy 1994), terapeutisk kultur (Herman 
2008) och globala maktförhållanden (Marre & Briggs red. 2009).  

Trots att internationell adoption som fenomen har en tydlig socialpolitisk 
koppling är forskning som placerar internationell adoption i ett välfärds-
sammanhang fortfarande begränsad i Sverige. Begränsade till antalet är ock-
så ansatser som sätter den diskursiva nivån i fokus. Jag vill bidra till den 
samhällsorienterade, kvalitativa forskningen genom att fokusera både väl-
färds- och diskursdimensionen. Hur det kommer sig att barn i andra delar av 
världen blir tillgängliga för internationell adoption, vad det innebär att vara 
internationellt adopterad och vad som är speciellt med adoptivfamiljer, är 
frågor som det råder en relativ samstämmighet om i texterna som kommer 
att analyseras i den här studien. Istället för att låta denna samstämmighet 
fungera som ett bevis på vetandets stabilitet kommer jag att använda den 
som grund för att diskutera konstruktioner tillhörighet och skillnad i förhål-
lande till nation och familj i en svensk kontext.  

Forskningskontext 

Innan jag preciserar studiens syfte och problematik vill jag positionera av-
handlingen inom ett fält. Då jag närmat mig studiens tematik utifrån ett 
teoretiskt intresse för vissa frågor börjar jag med att tydliggöra den forsk-
ningskontext jag formulerar mina frågor utifrån. Jag vill beskriva detta som 
en poststrukturalistiskt inspirerad välfärdsstudie. Min ambition i kommande 
avsnitt är lyfta fram de inriktningar inom framför allt den brittiska och 
svenska välfärdsforskningen, som med empirisk utgångspunkt i västeurope-
iska, senkapitalistiska, liberala demokratier gett denna studie en forsknings-
kontext. Jag läser inriktningar jag inspirerats av i ljuset av det som ibland 
brukar kallas den språkliga vändningen.5 

                         
5 Jag väljer att använda detta begrepp istället för den postmoderna vändningen för att undvi-
ka den dikotomiska uppdelningen mellan moderna och postmoderna ansatser som också 
implicerar en problematisk linearitet (jmf t.ex. Huyssen 1984) samt att fastna i en diskussion 
om vad som utgör skillnaden mellan postmoderna och poststrukturalistiska perspektiv.  



 

 12 

Den språkliga vändningen och relationen makt/vetande 
Att definiera den språkliga vändningen är ett komplicerat projekt. Detta 
behöver inte nödvändigtvis ses som ett problem – om det är något som de 
postmodernistiska/poststrukturalistiska ansatser som påverkat delar av soci-
ologin har bidragit till att problematisera så är det fastlåsande definitioner. 
Samtidigt finns en poäng med att lyfta upp några av de innebörder som 
brukar knytas till den språkliga vändningen. Det vore missvisande att till-
skriva en enskild teoretiker statusen som dess upphovsperson, men den 
franska filosofen Jean-François Lyotards bok The Postmodern Condition 
(1979/1984) ses inte sällan som en av dess symboler. Boken gör anspråk på 
att ta ett samlat grepp om de förändringar och utmaningar som samhällsve-
tenskap och humaniora, enligt Lyotard, står inför. Ett centralt tema är pro-
blematiseringen av vetenskapernas grand narratives, de stora berättelserna om 
Människan och Samhället som är grundade i en positivistisk syn på kunskap 
där Sanningen inte bara är möjlig, utan också eftersträvansvärd.  

I ett försök att konstruera en idealtypisk version beskriver sociologen 
Kate Nash (2000:32ff) vändningen som medförande större fokus på kun-
skapandet som praktik; de processer vari kunskap produceras och görs gil-
tig. Men det är inte bara kunskap och kunskapande som står i fokus, utan 
postmodernistiska/poststrukturalistiska ansatser erbjuder också en omläs-
ning av samhälle, sociala relationer och identiteter där nyckelorden är decen-
trering och fragmentering. Sociala relationer och identiteter analyseras ut-
ifrån teoretiska antaganden om deras ständiga tillblivelse, både genom socia-
la och språkliga handlingar. Samhället saknar ur dessa perspektiv ett maktens 
centrum, då makten istället lokaliseras till alla sociala nivåer, inte minst kun-
skapandet. I föreliggande studie är det framför allt i relation till kategorise-
ring av subjekt och familjepraktiker som maktfrågan aktualiseras. Relationen 
mellan kunskapsproduktion och maktutövning kan åskådliggöras genom 
begreppet makt/vetande (Foucault 1980). Sociologen Steven Seidman 
(1997:14) formulerar relationen makt/vetande så här: 

Hence, social knowledges are not only perspectives on the world but are 
part of their making. The question of knowledge is then inseparable from 
questions of power – from questions about the kind of society we as knowl-
edge producers are fashioning. In short, the question of social knowledge is 
inescapably also a question of ethics and politics. 
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Vändningen inrymmer på så sätt både en bredare samhälls- och kulturkritik, 
och nya förhållningssätt till ontologiska och epistemologiska frågor.6 Flera 
välfärdsforskare har argumenterat för användbarheten i poststrukturalistis-
ka/postmodernistiska perspektiv. I den brittiska antologin Postmodernity and 
the Fragmentation of Welfare efterlyser redaktören John Carter (1998:1) ett stör-
re tillvaratagande av bidrag från filosofer som Jean-François Lyotard, Jac-
ques Derrida och Michel Foucault, då dessa enligt Carter har bidragit till att 
utveckla teoretiseringen som sådan. I förhållande till både den brittiska och 
svenska kontexten diskuterar sociologerna Janet Fink och Åsa Lundqvist 
(2009) vikten av att analysera vilken kunskap om familjeliv som välfärds- 
och familjepolitiken bygger på samt hur familjepraktiker och medborgar-
grupper konstrueras inom ramen för denna. Sammanfattningsvis har socio-
logen Gail Lewis (2000:16f) framhållit att den språkliga vändningen har 
utvidgat välfärdsforskningen teoretiskt såväl som metodologiskt. I följande 
avsnitt ringar jag in tre områden inom den poststrukturalistiskt inspirerade 
välfärdsforskningen som är väsentliga för studiens problematik. 

Välfärd som diskursiv praktik  
Lewis (2000:16f) sammanfattar det poststrukturalistiska bidraget i de tre 
begreppen diskurs, subjektsposition och skillnad. Dessa begrepp har gjorts be-
tydande i välfärdsforskningen på olika sätt. Jag kommer att använda dem i 
mitt framlyftande av ansatser som jag relaterar till i den här studien. Som jag 
ser det tillför diskursbegreppet en analytisk dimension till välfärdsforskning-
en som ger olika saker i olika ansatser. Ett alternativ som jag funnit använd-
bart i den här studien är att betrakta välfärd som en politisk diskursiv praktik 
strukturerad kring moraliska värden, som exempelvis ’socialt skydd’, ’social 
rättvisa’ och ’nationell tillväxt’ i syfte att nå ’det allmänna goda’. Som politisk 
diskurs inbegriper välfärden ett visst sätt att se på och därigenom också 
skapa samhället och befolkningen. I detta skapande beskrivs kunskap –  från 
vetenskapliga teorier till common sense – som central (se t. ex. Rose & Mil-
ler 1992; Rose 1999a; Rose 1999b). Att betrakta välfärden som en diskursiv 
praktik innebär inte att materiella aspekter skrivs bort ur analyserna. I flera 
av de ansatser som jag arbetat med (se t.ex. Lewis 1998; Lewis 2000; de los 
Reyes & Mulinari 2005; de los Reyes 2006) är utgångspunkten att den dis-
kursiva och materiella nivån är intimt sammanflätande.  

                         
6 Jag vill betona att detta är en idealtypisk definition. Uppdelningen ”gamla” och ”nya” per-
spektiv är förenklande och gör också kontinuiteten i olika problematiseringar svåra att syn-
liggöra. När det gäller samhällets kunskapsproduktion finns ett centralt bidrag hos Peter L. 
Berger och Thomas Luckmann (1966/1991) som diskuteras vidare i kapitel 2.  



 

 14 

Just denna fråga tas av de politiska filosoferna Ernesto Laclau och Chan-
tal Mouffe (1985/2001:107) ännu ett steg längre, då de tillbakavisar uppdel-
ningen i ’diskursiva’ och ’icke-diskursiva’ nivåer. Det kan som jag ser det 
finnas analytiska poänger med att fokusera på den ena eller andra nivån, 
men jag är samtidigt överens med Laclau och Mouffe i så mån att själva 
uppdelningen riskerar att göra det ’diskursiva’ och det ’icke-diskursiva’ till 
två separata sfärer. Perspektiv på välfärden som en diskursiv praktik går att 
finna i ansatser som diskuterar social kategorisering i förhållande till arenor 
som socialt arbete, skola eller psykiatri (se t.ex. Börjesson & Palmblad 2003; 
Börjesson, Palmblad & Wahl 2005; Hallerstedt red. 2006; Börjesson & 
Palmblad 2008). Denna forskningsinriktning utgår inte från befintliga klassi-
ficeringar av människor som exempelvis ’arbetssökande’ eller ’sjuka’. Istället 
problematiseras de grunder på vilka människor förutsätts höra samman och 
den kunskap som klassificeringar vilar på.  

Vad som ofta ses som naturliga eller oundvikliga egenskaper och karak-
tärsdrag betraktas i kategoriseringsforskningen som tillskrivna egenskaper 
och karaktärsdrag. Detta leder vidare in i en diskussion om subjektspositio-
ner, det andra av de begrepp som enligt Lewis fått större betydelse inom 
välfärdsforskningen. När poststrukturalistiskt inspirerade forskare talar i 
termer av ’subjekt’ istället för ’individ’ är det för att belysa hur människor 
”are made up”, hur de blir till genom samhället, snarare än att existera ”prior 
to society” (Lewis 1998:62, jmf Leonard 1997:32ff). Detta gäller även de 
subjekt som på olika sätt är föremål för välfärdsstatlig översyn eller interven-
tion. Sociologen Nikolas Rose och organisationsforskaren Peter Miller 
(1992) menar att välfärden som diskursiv praktik är kopplad till specifika 
program och teknologier. Programmen utgörs av dokument som översätter 
värden och mål i praktisk politik, såsom måldokument, utredningar och 
åtgärdsplaner. Med teknologier avses verksamheter som byggts upp för att 
hantera de subjekt som tillskrivits behov av någon form av insats. Teknolo-
gierna institutionaliserar på så sätt den kunskap som produceras.  

Analysen i föreliggande studie är baserad på texter som inom olika områ-
den avser att vara till nytta, stöd eller hjälp. Jag väljer att läsa dem som pro-
gram i Rose och Millers mening och på så sätt kan de beskrivas både som 
resultat av vissa värden och mål, och som resulterande i vissa åtgärder på 
området. Jag tänker mig att texterna diskursivt positionerar adoptivfamiljen 
som familjepraktik och internationellt adopterade som subjekt i förhållande 
till idéer om både nation och familj. I texterna görs beskrivningar av vad 
internationell adoption är, vad som kännetecknar adoptivfamiljen och vilka 
livsförlopp som kan förväntas av personer med internationell adoptionsbak-
grund. Som diskursiv praktik bildrar välfärden till att forma det samman-
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hang i vilket internationell adoption äger rum, adoptivfamiljer existerar och 
internationellt adopterade lever. I den utsträckning som vetandet institutio-
naliseras i samhälleliga verksamheter är det också möjligt att anta att den 
kunskap som skapas om internationell adoption har betydelse för hur denna 
familjepraktik bemöts (jmf t.ex. Börjesson & Palmblad 2008:29). 

Välfärd som styrningspraktik  
Inom forskningsinriktningen governmentality teoretiseras positioneringen 
av subjekt och familjepraktiker som inbegripande en normaliseringsaspekt 
kopplad till vetande. Governmentality är en vidareutveckling av Foucaults 
första volym av Sexualitetens historia (1976) och föreläsningar vid Collège de 
France mellan 1978 och 1980 (Fontanta & Bertani 2008:247f). En analys av 
normalisering som styrningsform innebär i governmentalitystudier ett utfor-
skande av ”the practices that try to shape, sculpt, mobilize and work 
through the choices, desires, aspirations, needs, wants and lifestyles of indi-
viduals and groups” (Dean 1999:12). Governmentalityforskare erbjuder en 
styrningsanalys där makt inte analyseras utifrån klassiska dualismer som 
frihet/tvång, offentligt/privat eller stat/civilt samhälle. Istället fokuseras hur 
områden som reproduktion, hälsa och sexualitet görs styrbara (Rose 1999b). 
Familjen ges i dessa analyser ofta en framträdande roll, inte bara som före-
mål för styrning, utan lika mycket som en institution som styrningen av be-
folkningen antas gå genom (Donzelot 1979/1997). 

Governmentalityperspektivet är explicit i historikern Ellen Hermans 
(2008) analys av adoption som ett statligt sanktionerat sätt att ”designa släkt-
skap”. Vad jag funnit användbart i Hermans ansats är hennes sätt att analy-
sera adoptionsprocessen med olika aspekter av styrning i fokus. Herman 
diskuterar hur adoption kom att framställas som ett ytterst riskfyllt projekt i 
och med att adoptivfamiljen saknar både den naturlighet och stabilitet som 
förknippas med blodsband. Biogenetiska sanningar om blodsbandens privi-
legierade status kopplar Herman samman med den roll som psykologisk 
forskning spelat i adoptionssammanhang. Enligt Herman har adoption lästs 
genom ett psykologiskt raster, vilket haft betydelse i utredningen av blivande 
adoptivföräldrar och uppföljningar av barn med adoptionsbakgrund. Infly-
tandet från individorienterade discipliner är också tydligt i etablerandet av så 
kallade Post Adoption Services som ska tillgodose adoptivfamiljens tillskrivna 
behov av stöd och hjälp.   

Hermans ansats skiljer sig på betydande punkter från denna; det är en hi-
storisk analys med utgångspunkt i en nordamerikansk kontext och den dis-
kuterar både nationell och internationell adoption. I flera avseenden skiljer 
sig denna studie även från historikern Cecilia Lindgrens (2006) ansats, som 
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diskuterar konstruktionen av ”den riktiga familjen” i en svensk välfärdskon-
text och med empirisk utgångspunkt i principen ’barnets bästa’. Samtidigt 
aktualiserar både Lindgren och Herman flera av de frågor som intresserar 
mig och som är relaterade till normalisering som styrningsform: Hur fram-
skrivs behoven hos barn som inte har möjlighet att växa upp med sina bio-
logiska föräldrar? Hur definieras en normal utveckling? Och hur beskrivs 
samhället på bästa sätt kunna främja en sådan utveckling? Som särskilt vär-
defullt i Lindgrens studie ser jag analysen av ’barnets bästa’ som ”adoptions-
verksamhetens styrande princip” (2006:49). Denna formulering inrymmer 
två betydelser av styrning; dels att principen alltjämt är vägledande i adop-
tionsverksamheten, dels att principen styrt vad som under olika tider kom-
mit att betraktas som en lämplig familj åt barn som är tillgängliga för adop-
tion.  

Välfärd som skillnadsskapande praktik 
Det sista begreppet som Lewis identifierar som centralt i beskrivningen av 
den språkliga vändningens betydelse för välfärdsforskningen är skillnad. 
Med skillnad som analytiskt begrepp är det möjligt att studera, inte bara hur 
materiella resurser distribueras olika inom befolkningen, utan också hur 
befolkningsgrupper konstrueras genom att framskrivas som olika i termer av 
egenskaper och behov, och på så sätt också positioneras i förhållande till 
varandra. För Lewis är välfärden en skillnadsskapande praktik som inbegri-
per både diskursiva och sociala dimensioner. Ett sådant begripliggörande av 
välfärden kan verka motsägelsefullt om vi tänker oss att de moraliska värden 
som förknippas med välfärd, som ’jämlikhet’ och ’social rättvisa’, pekar i 
motsatt riktning. Spänningsförhållandet mellan jämlikhetsideal och skill-
nadsskapande har emellertid intresserat välfärdsforskare sedan länge. Redan 
i sociologen Gøsta Esping-Andersens (1990) studie The Three Worlds of Wel-
fare Capitalism, beskrivs välfärdsstaten som ett stratifieringssystem. 

Själva begripliggörandet av välfärden som en skillnadsskapande praktik är 
alltså inte ny, även om de teoretiska och metodologiska angreppssätten har 
utvidgats. Esping-Andersens modell har problematiserats på flera plan. Teo-
retiseringen utgick från staten och marknaden och den outtalade referens-
punkten då välfärden analyserades som ett stratifieringssystem var ’klass’. En 
konsekvens av Esping-Andersens analytiska fokus på klass, var att de nor-
diska välfärdssystemen kom att framstå som särskilt progressiva, eftersom 
de var inriktade mot socialdemokratisk omfördelningspolitik (se t.ex. Eriks-
son m.fl. red. 2005; Pringle 2010). Kritikerna förringar inte de områden där 
den nordiska välfärdspolitiken har gynnat till exempel jämställdhet mellan 
kvinnor och män eller barns rättigheter, men menar samtidigt att (själv)-
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bilden av det progressiva Norden har bidragit till en underteoretisering både 
av att differentiering äger rum och att välfärden skapar och upprätthåller 
skillnad utifrån andra grundvalar än klass i dessa länder.7  

Kön som kategori var den första som kom att integreras i välfärdsforsk-
ningen. Detta kan kopplas till den feministiska argumenteringen för att 
bredvid staten och marknaden, inkludera familjen som institution (se t.ex. 
Orloff 1993). När Lewis (2000) diskuterar hur skillnad konstrueras genom 
välfärden är implikationerna emellertid vidare än att inkludera kön. Rethin-
king Social Policy (Lewis, Gewirz & Clarke red. 2000) och Rethinking European 
Welfare (Fink, Lewis & Clarke red. 2001) är två brittiska antologier som för-
utom klass och kön, diskuterar hur etnicitet, ras, sexualitet, funktionalitet 
och ålder konstrueras i europeisk socialpolitik. I den statliga offentliga ut-
redningen Om välfärdens gränser och det villkorande medborgarskapet (SOU 
2006:37) står rasifiering i fokus och författarna belyser på olika sätt hur idéer 
om människors olikhet är invävda i samhällets institutioner. Utifrån postko-
lonial teoribildning diskuteras i antologin Complying with Colonialism (Keski-
nen m. fl. red. 2009) hur rasifierade skillnadsskapanden präglar konstitue-
ringen av rasifierade subjekt och familjepraktiker i Norden. 

Den postkoloniala teoribildningens bidrag till välfärdsforskningen ligger 
bland annat i analyser av hur nationen konstrueras. Att det är lika viktigt för 
välfärdsforskare att analysera konstruktioner av nationen som att analysera 
konstruktioner av familjen var sociologen Fiona Williams (1989) en av de 
första att påpeka. I ansatser som på olika sätt diskuterar välfärden som en 
skillnadsskapande praktik betraktas nationen inte som en på förhand given 
enhet. Enhet bygger istället på kontextbundna gränsdragningar gentemot ’de 
andra’, som kan personifieras av olika subjekt eller familjepraktiker. Den 
simultana kategoriseringen av ras, etnicitet, kön och sexualitet är i detta 
sammanhang centralt. Vem får tillhöra nationen? Vilka familjepraktiker ska 
inkluderas i välfärden? Och vad betyder egentligen inkludering? Jag menar 
att en fördjupad diskussion av hur relationen mellan nation och familj analy-
seras inom postkolonial teori har väsentligt att tillföra ett utforskande av 
vetandet om internationell adoption i ett svenskt välfärdssammanhang.  

Forskningskontexten jag skisserat i föregående avsnitt är ett sätt att lyfta 
fram riktningar inom välfärdsforskningen som både inspirerat mig och gett 
den här studien ett teoretiskt rum. Uppdelningen i ansatser som analyserar 
välfärden som en diskursiv praktik, en styrningspraktik och en skillnadsska-
pande praktik är gjord för att belysa skillnader i analytiskt fokus, men ansat-
serna är många gånger överlappande. Även om jag inte är säker på att alla 

                         
7 För diskussion om rasifiering med utgångspunkt i en uppgörelse med bilden av Sverige som 
ett socialt paradis se Pred (2000). 
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forskare som genomfört de diskuterade ansatserna skulle benämna dem som 
välfärdsstudier har jag för denna studies syfte benämnt dem så. Jag har valt 
att föra denna diskussion på ett relativt abstraherat plan, då det är på den 
nivån som jag tycker mig kunna urskilja det som förenar studier som vid 
första anblicken kan verka disparata. Innan jag tydliggör studiens kunskaps-
anspråk sammanfattar jag i fem punkter det jag tar med mig vidare: 

 

Välfärden utgör en politisk, diskursiv praktik 

Välfärden konstruerar nation och familj som kategorier 

Välfärden producerar normalitet och skillnad 

Välfärden positionerar familjepraktiker och subjekt 

Välfärden institutionaliserar vetanden8 

Syfte och problematik 

På ett övergripande plan berör studien spänningen mellan skyddande och 
särskiljande dimensioner i välfärdens diskursiva praktik. Internationell adop-
tion används som exempel för att diskutera denna spänning. Syftet med 
studien är tredelat. För det första ämnar jag utforska vetandet om internationell 
adoption såsom det artikuleras i ett antal texter publicerade mellan 1997 och 
2008 inom områdena utredning, forskning, socialt arbete, utbildning och 
rådgivning. I utforskandet av detta vetande ingår att analysera hur interna-
tionell adoption, internationellt adopterade och adoptivfamiljer konstitueras 
som kunskapsobjekt. Väsentligt här är med vilka språkliga strategier vetan-
det formuleras och hur trovärdighet upprätthålls. För det andra ämnar jag 
diskutera hur vetandets möjliga diskursiva förutsättningar kan läsas med ut-
gångspunkt i framför allt poststrukturalistiskt inspirerad välfärdsforskning 
och postkolonial teori. För det tredje ämnar jag diskutera vetandets möjliga 
diskursiva följder när det gäller vilka positioner som möjliggörs, omöjliggörs 
och begränsas för internationellt adopterade och adoptivfamiljer i texterna. I 
analysen intresserar jag mig särskilt för hur tillhörighet och skillnad konstrueras 
i förhållande till nation och familj i en svensk kontext.9 

                         
8 Listan bör inte läsas som en beskrivning av orsak och verkningar, utan jag ser det snarare 
som att välfärdens diskursiva praktik också upprätthålls genom de vetanden som produceras. 
För vidare diskussion om studiens kunskapsteoretiska utgångspunkter, se kapitel 2.  
9 Frågeställningarna preciseras ytterligare i kapitel 3.  
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Jag vill illustrera syftet med hjälp av en utsaga från en av texterna som 
ligger till grund för studien:    

Eftersom samhället sanktionerar och legitimerar internationella adoptioner, 
måste samhället ta ett tydligt ansvar för att ge adopterade och deras familjer 
stöd, hjälp och behandling för problem som är förknippade med adoptionen 
(AP, s. 79). 

 
Den ovanstående utsagan är hämtad från den statliga offentliga utredningen 
Adoption – till vilket pris? från 2003. Istället för att hantera denna utsaga som 
en sant påstående om en viss familjepraktik och dess förhållande till samhäl-
let är det möjligt att ställa frågor som: Vilka diskursiva förutsättningar gör 
denna utsaga begriplig? Vilka moraliska värden aktualiseras? Hur skrivs in-
ternationellt adopterade och adoptivfamiljer fram i termer av egenskaper 
och behov? Hur hänger utsagan ihop med andra utsagor om samma områ-
de? Hur konstrueras genom denna samling utsagor tillhörighet och skillnad i 
förhållande till nation och familj? På vilket sätt öppnar eller stänger denna 
utsaga utrymmet för andra möjliga utsagor? Och hur upprätthålls trovärdig-
heten i resonemanget?  

Kunskapsanspråk 

Jag ställde inledningsvis ett antal frågor om internationell adoption som 
fenomen som jag beskrev som samtidigt centrala och perifera i studien. På 
föregående sidor har jag tydliggjort vilken plats internationell adoption har i 
den här studien. Att analysera vetandet om internationell adoption innebär 
att närma sig temat i dess konstruktion även om jag, som jag diskuterar 
närmare i nästa kapitel, inte finner gränsdragningen mellan det diskursiva 
och det icke-diskursiva användbar här. Vad gör jag då med denna studie 
egentligen anspråk på att säga något om? Kanske har denna fråga en kom-
plicerad relevans i studier som utger sig för att vila på socialkonstruktionis-
tiska utgångspunkter och jag väljer därför att ägna den plats redan här, även 
om jag inte utvecklar de socialkonstruktionistiska utgångspunkterna förrän i 
nästa kapitel. Kunskapsanspråket i denna avhandling vill jag sammanfatta 
som destabilisering: att problematisera den mening som tillskrivs internationell 
adoption, internationellt adopterade och adoptivfamiljer – mening som i 
många fall framstår som både naturlig och oundviklig. Med utgångspunkt i 
en specifik forskningskontext föreslår jag en läsning där vetandet om inter-
nationell adoption struktureras utifrån en annan logik än den som i texterna 
som ingår i urvalet gör relevant.   
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Disposition 

I kapitel ett, ”Internationell adoption, vetande och välfärd”, har jag redogjort 
för studiens syfte och kunskapsanspråk. Jag har förhållit studien till tidigare 
internationell adoptionsforskning, men framför allt till poststrukturalistiskt 
inspirerad välfärdsforskning. Jag motiverade relevansen av att närma sig 
internationell adoption utifrån ett diskursperspektiv och beskrev relationen 
mellan makt och vetande som en del av bakgrunden till studiens problema-
tik. I kapitel två, ”Att utforska vetandet om internationell adoption”, diskute-
rar jag studiens problematik i ljuset av kunskapssociologiska frågor och för-
djupar resonemangen om socialkonstruktionism och diskurs. I detta kapitel 
redogör jag för det empiriska urvalet och dess institutionella plats. Vidare 
diskuterar jag hur Foucaults arkeologi har erbjudit metodologiska verktyg 
för att analysera vetandet om internationell adoption. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om hur jag praktiskt gått tillväga i analysarbetet och en be-
skrivning av analysens mål.  

Mot bakgrund av perspektivet på välfärd som utformad i ett diskursivt 
sammanhang ger jag i kapitel tre, ”Nation, familj och tillhörighetens grän-
ser” ett förslag på hur vetandets diskursiva förutsättningar skulle kunna 
läsas. I huvudsak diskuteras postkoloniala ansatsers teoretisering om nation 
och familj som arenor för enhets- och skillnadsskapanden. Därefter följer 
tre empiriska analyser. I kapitel fyra, ”Riskfyllda platser, behövande barn och 
nya hem” riktar jag fokus mot konstitueringen av internationell adoption 
som kunskapsobjekt. I kapitel fem, ”Splittrade subjekt och begäret efter ur-
sprung”, går jag vidare till att analysera hur internationellt adopterade konsti-
tueras som kunskapsobjekt. I kapitel sex, ”Den särskiljande blicken och 
skyddets teknologier”, står konstitueringen av adoptivfamiljen som kun-
skapsobjekt i centrum. Vetandet om internationell adoption diskuteras ut-
ifrån tre överlappande tidskategorier; dåtid, nutid och framtid. 

De tre empiriska analyskapitlen avrundas vart och ett med en samman-
fattning av analysernas centrala teman. I det avslutande kapitel sju, ”Blodets 
och rötternas logik”, abstraherar jag istället analysen i relation till studiens 
övergripande problematik. Om de tidigare kapitlen varit inriktande mot 
vetandets möjliga förutsättningar (kapitel 3), en rekonstruktion av vetandets 
innehåll (kapitel 4-6), är det i detta kapitel som vetandets möjliga följder för 
hur tillhörighet och skillnad konstrueras i förhållande till nation och familj 
utforskas. Jag föreslår att vetandet kan analyseras både som möjliggjort inom 
och reproducerande av en blodets och rötternas logik som tillskriver ur-
sprung, både i förhållande till nations- och familjetillhörighet, en fundamen-
tal betydelse. I detta kapitel synliggör jag också hur vetandet inte bara är 
utformat utifrån vad som uttrycks, utan också genom tystnader.  
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2⏐Att utforska vetandet om internationell adoption 

Jag beskrev i föregående kapitel detta som en poststrukturalistiskt inspirerad 
välfärdsstudie. Utifrån begreppen diskurs, subjekt och skillnad avgränsade 
jag forskningsfältet och diskuterade välfärd som en diskursiv styrningssprak-
tik som skapar välfärdens subjekt med utgångspunkt i kategoriseringar och 
skillnadsskapanden. Mot bakgrund av studiens syfte, att utforska vetandet 
om internationell adoption, fördjupar jag i föreliggande kapitel diskussionen 
genom att resonera kring studiens epistemologiska, metodologiska och me-
todiska utgångspunkter. Att betrakta internationell adoption, internationellt 
adopterade och adoptivfamiljer som diskursivt konstituerade kunskapsob-
jekt, implicerar för mig ett visst sätt att se på samhälle, kunskap och relatio-
nen däremellan. Detta synsätt har också varit vägledande för hur jag gjort 
vetandet om internationell adoption möjligt att studera.  

Några ord om kunskap, vetenskap och samhälle 

Att teoretisera välfärd som en diskursiv praktik där vetanden utformas ger 
studien en kunskapssociologisk dimension. Allmänt behandlar kunskapsso-
ciologin frågor om relationen mellan kunskap, vetenskap och samhällelig 
organisering. Forskningsområdet har sedan det tidiga 1900-talet kretsat kring 
olika frågeställningar, men har allt mer rört sig mot utforskanden av den 
vetenskapliga kunskapsproduktionen (Rigné 2007:185f).10 I föreliggande 
studie står inte den vetenskapliga kunskapsproduktionen i empirisk fokus, 
men vad jag hämtat i kunskapssociologin är det grundläggande antagandet 
om att kunskap är någonting som skapas i ett visst sammanhang. Denna 
utgångspunkt förbinder de postmodernistiska/poststrukturalistiska ansatser 
jag diskuterade i föregående kapitel med till exempel Émile Durkheims och 
Karl Mannheims tidiga uppmärksammande av kunskapssociologiska frågor 
(Börjesson 2003:40f). Att utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv betrak-

                         
10 Inriktningen benämns vetenskapssociologi och kan exemplifieras av Bruno Latours och 
Steve Woolgars studie Laboratory Life från 1979 som med utgångspunkt i observationer i 
laboratoriemiljö diskuterar hur vetenskapliga praktiker konstruerar den sociala verkligheten. 
Ett växande fält inom vetenskapssociologin är Science and Technology Studies (STS), för 
introduktion, se t.ex. Sismondo (2010). 
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ta kunskap och vetenskap som formade i ett specifikt sammanhang – och att 
detta sammanhang också formas av samma kunskap och vetenskap – gör 
det möjligt att analysera olika kunskapsformer genom att ställa frågor om 
deras möjliga förutsättningar och följder.  

Ett numera klassiskt kunskapssociologiskt verk är Peter L. Bergers och 
Thomas Luckmanns (1966/1991) appell The Social Construction of Reality.  De 
menar att kunskapssociologin bör ägna sig åt att studera hur något konstrue-
ras och passerar som giltig kunskap i ett givet sammanhang, oavsett sannings-
halt. Ansatsen bygger vidare på fenomenologen Alfred Schütz bidrag och 
med hjälp av honom formulerar de kunskapskapssociologins område som 
”the structure of the common-sense world of everyday life” (1966/1991:27). 
Förutom i det grundläggande antagandet om sanningsfrågans status, skiljer 
sig Bergers och Luckmanns perspektiv i väsentliga drag från perspektiven i 
den här studien. Denna skillnad kan härledas till den version av socialkon-
struktionism som boken tar avstamp i. Följer vi psykologen Vivien Burrs 
(2003:21ff) uppdelning i mikro- och makroorienterade socialkonstruktio-
nismer kan Bergers och Luckmanns ansats placeras inom den tidigare in-
riktningen på grund av dess fokus på den sociala internaktionsnivån. 

Berger och Luckmann (1966/1991:25ff) beskriver de epistemologiska 
och metodologiska frågorna som liggandes utanför kunskapssociologins 
område. Detta antagande kan användas för att leda oss in i en specifik dis-
kussion inom det diskursanalytiska fältet. Diskussonen gäller huruvida 
diskursanalysen bör behandlas som en metod bland andra eller om den för-
utsätter vissa ontologiska och epistemologiska positioneringar. Sociologen 
Martyn Hammersley (2003:772) väljer att se diskursanalysen som enbart en 
metod och argumenterar för att diskursanalysen bör separeras från social-
konstruktionismen.11  Kunskapsteoretiska spörsmål leder enligt Hammersley 
forskningen i fel riktning och försvårar sökandet efter mer generell kunskap 
om det sociala. Jonathan Potter (2003:787, jmf Winther Jørgensen & Phillips 
2000:10) har ett nästintill motsatt perspektiv, och menar att diskursanalytiska 
ansatser bör kombineras med en socialkonstruktionistisk ontologi och epis-
temologi för att vara konsekvent. Diskursanalysen är, enligt Potter, alltså 
inte endast en metod.  

Jag väljer att följa Potters linje här. I följande avsnitt preciserar jag därför 
studiens socialkonstruktionistiska ingångar, för att sedan knyta dessa till de 
metodologiska och metodiska perspektiv jag arbetat utifrån. Innan jag gör 
det är detta emellertid på sin plats att ställa socialkonstruktionismen mot 
realismen, som i sina idealtypiska definitioner kan sägas vara varandras mot-
poler. Både socialkonstruktionism och realism inbegriper förhållningssätt till 
                         
11 Hammersley utgår i sin diskussion från diskursiv psykologi. 
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det sociala – ontologiska positioneringar – samt förhållningssätt till vilken 
kunskap om det sociala som kan nås – epistemologiska positioneringar. Ur 
ett strikt realistiskt perspektiv antas det sociala bära en mening som är obe-
roende av perspektiv samt att objektiv kunskap om det sociala kan nås ge-
nom korrekt utförda analysmetoder (Börjesson 2003:49ff).  

Socialkonstruktionism och diskurs  
Att definiera socialkonstruktionismen är enligt Burr (2003) ett svårt företag, 
bland annat för att socialkonstruktionistiska perspektiv används på så många 
olika sätt också inom en och samma disciplin. Socialkonstruktionismen in-
rymmer, som sagt, både förhållningssätt till det sociala och till vilken kun-
skap om det sociala som kan nås. Jag utgår i denna studie från en foucauldi-
anskt inspirerad socialkonstruktionism. Utgångspunkten är då att det sociala 
saknar mening i sig, men tillskrivs mening utifrån indelningar, uppdelningar 
och kategoriseringar som är formade i, och blir begripliga genom, ett visst 
diskursivt sammanhang. Diskursen har alltså en meningsskapande funktion. 
I meningsskapandet spelar språket en fundamental roll; inte som verklig-
hetsspeglare, utan som verklighetskonstruerare (Hall 2001:73). Följden av 
detta blir att den kunskap som nås om det sociala antas vara bunden till de 
perspektiv och begrepp som används (Börjesson & Palmblad 2007:9). 

En anledning till att jag valt att benämna det socialkonstruktionistiska 
perspektivet i studien ”foucauldianskt inspirerat” är för att jag i det breda 
greppet har inspirerats av Foucaults bidrag, samtidigt som det inte är möjligt 
att tala om detta bidrag i enhetliga termer. Tidigare nämnda Laclau och 
Mouffe (1985:107ff) har byggt sin samhälls- och diskursteori på hans teore-
tisering om relationen mellan det sociala och det diskursiva, eller annorlunda 
uttryckt, mellan icke-diskursiva och diskursiva praktiker, men har samtidigt 
problematiserat hans vaghet och inkonsekvens på detta område.12 Själva 
poängterar de att de ser dessa nivåer som ontologiskt omöjliga att särskilja.  
Ytterligare ett område där det minst sagt råder vaghet hos Foucault är i 
diskursdefinitionen. I Vetandets arkeologi framhåller Foucault diskursdefini-
tionens undflyende karaktär. Han konstaterar att han istället för att ha preci-
serat begreppet, gett det en mångfald innebörder (1969/2002:102). Frågan 
är då om detta mångfaldigande måste vara ett problem? Jag ser det inte som 

                         
12 Se även vetenskapsfilosofen Ian Hackings (2004) diskussion om Foucaults underteoretise-
ring av de processer i vilka diskursen blir en del av institutionella praktiker och människors 
liv. Hacking ställer Foucaults arkeologi mot socialpsykologen Erving Goffmans symboliska 
interaktionism och argumenterar för att de båda ansatserna kompletterar varandra på ett 
användbart sätt. 



 

 24 

så, utan intar här en mer pragmatisk hållning. Som sociologen Ingrid Sahlin 
(1999:88) påpekat bör diskursen ses som en analytisk konstruktion snarare 
än en i förväg existerande ordning.  

Jag söker mot den bakgrunden en diskursdefinition som kan tillföra stu-
diens problematik så mycket som möjligt. En sådan har jag funnit i kultur-
sociologen Stuart Halls (2001) läsning av Foucault, som är koncentrerad just 
kring vetande, makt och styrning. Hall förhåller sig här till diskursen som 
något som: 

[…] defines and produces the objects of our knowledge. It governs the way 
a topic can be meaningfully talked about and reasoned about. It also influ-
ences how ideas are put into practice and used to regulate the conduct of 
others. Just as a discourse ‘rules in’ certain ways of talking about a topic, de-
fining an acceptable and intelligible way to talk, write, or conduct oneself, so 
also, by definition, it ‘rules out’, limits and restricts other ways of talking, of 
conducting ourselves in relation to the topic or constructing knowledge 
about it (Hall 2001:72). 

 
I detta citat tycker jag att Hall ringar in flera av de möjliga innebörder som 
diskursbegreppet kan knytas till och som på olika sätt relaterar till studiens 
problematik. Sammanfattningsvis blir diskursen här någonting som produ-
cerar kunskapsobjekt och tillskriver dem mening. Genom att göra vissa sätt 
att framställa ett objekt möjliga begränsas också utrymmet för alternativa 
framställningar. Kunskapen som produceras kring vissa objekt är också 
knutna till olika typer av praktiker och får betydelse för hur vi ser på och 
konstruerar oss själva och andra.  

Oundviklighetens och naturlighetens kritik 

Jag har i ovanstående avsnitt diskuterat hur kunskapssociologin tillsammans 
med socialkonstruktionismen utgör en bakgrund för att utforska vetandet 
om internationell adoption. Jag skulle vilja precisera det socialkonstruktio-
nistiska perspektivet något genom att diskutera vad det i den här studien 
innebär att tala om internationell adoption som en social konstruktion. Som 
vetenskapsfilosofen Ian Hacking (2000) skriver är användningen av social-
konstruktionistiska perspektiv vanligt förekommande inom samhällsveten-
skaperna idag och en rad skilda fenomen betraktas som sociala konstruktio-
ner. Enligt Hacking finns det en fara i att låta begreppet (social) konstruk-
tion bli ett kodord där läsaren förväntas veta vad forskaren vill med sin an-
vändning. Det centrala för Hacking (2000:5) är dock i första hand inte att 



 

 25 

definiera begreppet social konstruktion, utan istället framhåller han vikten av 
att diskutera vad som är poängen med att tala i termer av konstruktioner.13  

Jag är överens med Hacking om att definitionen i sig inte är av större be-
tydelse. Det intressanta är istället vad perspektivet gör i en studie. Poängen 
med att analysera internationell adoption, internationellt adopterade och 
adoptivfamiljer som konstruktioner är att dessa områden i Sverige vanligen 
har hanterats som på förhand existerande kategorier, även om innebörden 
som knutits till dem inte varit statisk. Inspirerande för mig är den problema-
tisering av oundviklighet som Hacking (2000:6ff) menar förenar socialkon-
struktionistiska ansatser. Oundvikligheten kan beskrivas på flera sätt, men 
jag tar här fasta på Hackings (ibid:17) formulering om essentialism som den 
mest extrema formen av oundviklighet. Essentialism innebär här bland an-
nat erkännandet av objektens ursprungliga mening, att kategorierna vi för-
håller oss till hänvisar till inre egenskaper. En oundviklighetens kritik kan i 
det här sammanhanget också innebära en problematisering av att sociala 
strukturer är naturliga och följer en ofrånkomlig utveckling.  

 Hackings diskussion om socialkonstruktionism som oundviklighetens 
kritik kan därför sättas i relation till teoretiska ansatser som är explicit sam-
hällskritiska. Antologin Naturalizing Power (Yanagisako & Delaney red. 1995) 
är en feministisk kulturteoretisk ansats som utifrån exempel som nation, 
familj och släktskap fokuserar på frågor om hur skillnad i termer av maktpo-
sitioner kommer att framstå som naturliga och givna. Ett liknande perspek-
tiv går att finna i Constructions of Race, Place and Nation (Jackson & Penrose 
red. 1993). Inledningsvis lyfter Jackson och Penrose fram hur vissa kategori-
er tenderar att göras mer naturliga än andra, och menar att nation och ras är 
exempel på detta. Det är just i förgivettagandet, menar författarna, som 
konstruktioner görs verkliga. De lyfter också fram att en kategori som fram-
står som naturlig i en kontext, inte behöver göra det i en annan, vilket 
anknyter till Hackings diskussion om oundvikligheten. Dessa två böcker 
utgör exempel på det Hacking benämner revolutionär konstruktionism, där vil-
jan att nå social förändring är explicit. Jackson och Penrose (1993:3) uttry-
cker det så här: 

[S]ocial construction theory can be seen to offer a radical form of analysis 
and exciting possibilities for envisioning societal transformation. 

                         
13 Hacking (2000:39) gör en intressant anmärkning när det gäller själva begreppet – varför 
social konstruktion? Vad skulle en konstruktion vara om inte social? Med hänvisning till min 
tidigare ontologiska positionering där det sociala och diskursiva inte skiljs åt, kunde det finnas 
en anledning att använda begreppet konstruktion, snarare än social konstruktion, eftersom det 
varken priviligerar den sociala eller diskursiva dimensionen. Jag använder i studien begreppen 
omväxlande. Tillägget ’social’ fungerar som en påminnelse om min kunskapsteoretiska posi-
tionering och en distansering från ’konstruktion’ som ett allmänt begrepp. 
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Som jag ser det är den största förtjänsten med socialkonstruktionistiska 
ansatser att de visar hur områden som till en början kan verka stabila och 
ogenomträngliga – omöjliga att problematisera – med hjälp av vissa analytis-
ka strategier kan göras undersökningsbara. Frågan om social förändring 
återkommer jag till i slutkapitlet.  

Välfärden och de tillfälliga essensernas funktion 

Det hävdas ibland att socialkonstruktionistiska ansatser riskerar att skapa ett 
motsatsförhållande mellan konstruktionism och essentialism, där essentia-
lism görs till en symbol för negativ fixering av mening och permanent skill-
nadsskapande, medan konstruktionism får symbolisera den mer eller mindre 
radikala kritiken av denna fixering. Den feministiska teoretikern Diana Fuss 
(1989) har diskuterat binariteten essentialism/konstruktionism i förhållande 
till det feministiska fältet och menar att konstruktionister riskerar att be-
handla essentialismen som om den hade en inneboende kärna – en essens! – 
och att detta har bidragit till ett dödläge inom fältet. Hur kan då Fuss på-
minnelse om det problematiska i binariteten essentialism/konstruktionism 
förhållas till den här studien? Jag skulle vilja formulera det som att det inte 
endast är möjligt att urskilja poänger med att beskriva områden som sociala 
konstruktioner, utan att det också finns sammanhang där det finns poänger 
med att tillfälligt framhålla ett område som om det hade en essens.  

Som jag ser det är den diskursiva praktik som välfärden utgör just ett så-
dant sammanhang. Kategoriseringsprocesser är en integrerad del av social-
politiken. Genom kategoriseringen definieras medborgargrupper på olika 
grunder (Börjesson, Palmblad & Wahl 2005). Denna typ av myndighetskate-
gorisering framstår som nödvändig för att kunna rikta åtgärder mot befolk-
ningsgrupper som antas vara i behov av det.14 Åtgärder i relation till interna-
tionell adoption i Sverige skulle till exempel kunna vara satsningar för att 
utvidga forskningen på området, framtagandet av ett nationellt utbildnings-
material för blivande adoptivföräldrar eller utvecklandet av olika verksamhe-
ter för personer med internationell adoptionsbakgrund. Att framställa något 
som om det hade essens kan därför göras i ett specifikt syfte och med ett 
visst mål. Med detta vill jag tydliggöra att det inte är kategoriserandet i sig 

                         
14 För diskussion om hur kategorisering av funktionshinder å ena sidan kan utgöra en förut-
sättning för att distribuera resurser, och å andra sidan kan (re)producera normalitetskriterier, 
se Grönvik (2007). 
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som jag i den här studien avser att problematisera. Vad analysen är inriktad 
mot är att ställa frågor om de grunder på vilka kategoriseringen vilar. 15   

Utifrån de kunskapssociologiska perspektiv jag har presenterat utgår jag 
från att dessa grunder inte är oundvikliga eller naturliga, utan snarare diskur-
siva effekter. Som queerteoretikern Judith Butler (2003) lyft fram är detta 
inte en fråga om att avfärda en viss kategori eller terminologi, men att med 
hjälp av vissa teoretiska redskap försätta det i en ny kontext: 

To deconstruct is not to negate or to dismiss, but call into question and, 
perhaps most importantly, to open up a term, like the subject, to a reusage 
or redeployment that previously has not been authorized (Butler 2003:397). 

 
En socialkonstruktionistisk analys bör som jag ser det varken hantera vissa 
kategorier som mer konstruerade än andra eller framställa vissa kategorier 
som sämre än andra. Med viljan att dekonstruera grunderna för ett visst 
kunskapsobjekt följer emellertid faran att oavsiktligt stabilisera områden 
som inte står i omedelbart analytiskt fokus. Mitt val att analysera konstitue-
ringen av internationell adoption, internationellt adopterade och adoptivfa-
miljer som kunskapsobjekt, och därigenom utforska konstruktioner av till-
hörighet och skillnad i förhållande till nation och familj skulle kunna få kon-
sekvensen att endast dessa kategorier framstår som relevanta att analysera. 
Så är inte fallet. Studiens syfte inbegriper en avgränsning eftersom det i själ-
va verket hade varit möjligt att göra en rad olika problematiseringar med 
utgångspunkt i detta empiriska urval. Läsningen jag föreslår är till exempel 
avgränsad på så sätt att jag inte avser att diskutera tillhörighet och skillnad i 
förhållande till klass, funktionalitet och ålder.16 
 

                         
15 Även postkoloniala teoretiker som Gayatri Chakravorty Spivak och Stuart Hall framhåller 
poängen med tillfälliga essenser. Spivak (1987:205, 1990:11f) förhåller sig kritisk till universel-
la anspråk, men menar att essentialismen inte bör avfärdas helt, utan istället användas strate-
giskt för teoretiska och politiska syften i exempelvis feministisk praktik. Hall (1999:232ff) 
problematiserar idéer om enhet och ursprunglighet, men belyser samtidigt den roll som 
essentialismen spelat i formeringen av politiska gemenskaper i den antikoloniala kontexten. 
16 Butler (1993:18) har i ett annat sammanhang diskuterat ambitionen att inkludera alla tänk-
bara kategorier som en form av epistemologisk imperialism, vari forskaren implicit eller 
explicit gör anspråk på att ”fully stand for and explain the complexities of contemporary 
power”. 
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Det empiriska materialet och dess institutionella sammanhang 

Som empirisk utgångspunkt för denna studie har jag valt att analysera ett 
antal texter som är relaterade till välfärd på det sätt att de avser att vara till 
nytta, stöd eller hjälp inom områden som utredning, socialt arbete, utbild-
ning och familjeliv. Vägledande i urvalet har naturligtvis varit studiens syfte, 
men också det maktperspektiv jag arbetat utifrån och som jag diskuterade i 
föregående kapitel. Vad jag framför allt tagit fasta på i Foucaults teoretise-
ring av makt är dess utövning på många olika nivåer samt dess intima för-
bindelse med kunskapsproduktionen i ett samhälle. Gemensamt för texterna 
som ligger till grund för studien är att de på olika sätt befinner sig i skär-
ningspunkten mellan makt och vetande. Jag vill klassificera dem som aukto-
ritativa, i bemärkelsen att de förmedlar kunskap om internationell adoption, 
internationellt adopterade och adoptivfamiljer utifrån genrer som är för-
knippade med om inte objektiv, så åtminstone trovärdig kunskap.  

Under de senaste åren har det publicerats flera nya auktoritativa texter 
om internationell adoption i Sverige. Inom socialpolitiken har det även skett 
en uppdatering av äldre texter på området, vilket kan spåras till den statliga 
offentliga utredningen Adoption – till vilket pris? från 2003 som argumentera-
de för kunskapsutveckling och initierade nya publikationer. I denna studie 
riktar jag fokus mot åren kring 2003 och gör ett nedslag i en pågående kate-
goriseringsprocess. Texterna som analyseras är publicerade mellan 1997 och 
2008. I det empiriska materialet har jag valt att inkludera böcker som ankny-
ter till välfärd på det sätt jag beskrivit ovan och som jag funnit användbara 
för att utforska konstruktioner av nations- och familjetillhörighet. Texter 
som publicerats under den här tidsperioden men valts bort är propositioner 
och remisser i anslutning till utredningarna, juridisk litteratur (t.ex. Sverne 
Arvill & Svensson 2008), kortare informationshäften (t.ex. Brenckert 2003; 
Cederholm Wilhelmsson 2008) samt litteratur som bygger på erfarenhetsut-
sagor (t.ex. Weigl 1997; Lindström & Trotzig red. 2003; Landerholm 2003). 

Det har ibland riktats kritik mot att historiska perspektiv är relativt från-
varande i sociologiska analyser (Fink & Lundqvist 2009:18). Denna kritik 
skulle kunna riktas även mot denna studie, då jag har valt att analysera texter 
som i skrivande stund är så pass aktuella. Med en historisk analys hade det 
varit möjligt att utforska hur vetandet om internationell adoption har för-
ändrats över tid och hur eventuella perspektivskiften har kunnat uppstå. 
Detta hade gett det material jag analyserar en bredare kontext. Begränsning-
en med det historiska perspektivet hade, som jag ser det, emellertid varit att 
jag inte hade haft samma möjlighet att göra de mycket textnära analyser som 
jag av flera anledningar tycker att det finns en relevans i att göra. Att studien 
inte utgör en historisk jämförelse förhindrar mig dock inte från att använda 
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mig av historiska analyser i min läsning av det empiriska materialet och på så 
sätt belysa kontinuitet såväl som diskontinuitet i vetandet om internationell 
adoption. 

Mot bakgrund av urvalskriterierna avseende textinriktning och tidsperiod 
bygger analysen i föreliggande studie på två statliga offentliga utredningar (SOU); 
en forskningsöversikt publicerad av Socialstyrelsen; två handböcker som social-
tjänsten använder för att utreda lämpligheten hos blivande adoptivföräldrar; 
två utbildningstexter, varav en riktad till högskole- och universitetsstudenter 
och en till blivande adoptivföräldrar; och slutligen, en rådgivningsbok riktad till 
adoptivföräldrar. En översikt av materialet:  

 

 
De valda texterna är relaterade till varandra på olika sätt. Adoption (Lindblad 
2004) är en utvecklad och mer lättillgänglig diskussion kring hans (och med-
arbetares) forskning såsom den används i Adoption – till vilket pris? (SOU 
2003:49). Denna utredning har en central plats i materialet på grund av att 
den resulterade i tre av de andra texterna i urvalet: Att bli förälder till ett barn 
som redan finns (SoS & MIA 2007), Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger 
forskningen? (IMS 2007) samt Adoption. Handbok för socialtjänsten (SoS 2008). 
Denna handbok är också kopplad den statliga offentliga utredningen Barn i 
homosexuella familjer (SOU 2001:10) som ledde till den lagändring som gjorde 

TITEL FÖRKORTNING 
Adoption – till vilket pris? 
(SOU 2003:49) 

AP 

Barn i homosexuella familjer 
(SOU 2001:10) 

BHF 

Internationellt adopterade i Sverige 
(IMS 2007) 

AS 

Internationella adoptioner. Handbok för socialnämnder 
(NIA 1997) 

HSa 

Adoption. Handbok för socialtjänsten 
(SoS 2008) 

HSb 

Adoption 
(Lindblad 2004) 

A 

Att bli förälder till ett barn som redan finns 
(SoS & MIA 2008) 

ABF 

Adoptera. Ett sätt att bli förälder 
(Creutzer 2002) 

AEBF 



 

 30 

det möjligt för samkönade par att prövas som adoptivföräldrar. Lagändring-
en återspeglas i handbokens utredningskriterier på så sätt att samkönade par 
nu omfattas. Handboken är en uppdaterad version av Internationella adoptioner. 
Handbok för socialnämnder (NIA 1997). Adoptera. Ett annat sätt att bli förälder 
(Creutzer 2002) är uppbyggd i dialog med den äldre handboken och dess 
utredningskriterier. 

Innan jag beskriver texterna var och en för sig vill jag säga något om ma-
terialet som helhet avseende både innehåll och form. När det gäller innehåll 
finns i materialet fokus på problem och problemlösning. En sådan orienter-
ing är att förvänta i åtminstone myndighetstexterna. För analysen innebär 
detta att jag kommer att diskutera hur dessa problem och lösningar skrivs 
fram samt vilka följder detta får för konstruktioner av familje- och nations-
tillhörighet. När det gäller form utgör särskilt i utredningarna och hand-
böckerna forsknings- och expertishänvisningar en integrerad del. Även detta 
följer av genrerna då socialpolitik och vetenskap i Sverige länge gått hand i 
hand (Börjesson, Palmblad & Wahl 2005:18). Dessa hänvisningar kan läsas 
som legitima argumentationstekniker i välfärdssammanhang som också 
bidrar till att upprätthålla trovärdighet (Fraser 1989:294f). Då adoptions-
forskningen i Sverige, som jag tidigare nämnt, i första hand varit knuten till 
individorienterade discipliner är det framför allt sådan kunskap som kom-
mer till uttryck i materialet. 

Presentation av texterna  
Att formulera en fråga, positionera sig i förhållande till ett fält, sammanföra 
texter till ett empiriskt material och utforma ett teoretiskt ramverk – alla 
dessa handlingar är sätt att skapa en forskardefinierad kontext. Jag åter-
kommer till kontextfrågan senare, men det är redan här på sin plats att på-
peka att det endast är i detta avsnitt som texterna som ingår i materialet 
presenteras utifrån sina egendefinierade syften och rubriker. I detta avsnitt 
kommer jag inte att göra någon problematisering, utan på ett så sakligt sätt 
som möjligt beskriva texternas innehåll (jmf Edenheim 2005:27). 

Adoption – till vilket pris? (SOU 2003:49, volym 1). I utredningen ingår två 
volymer. Den första behandlar internationell adoption ur olika aspekter, den 
andra utgör en sammanställning av forskning om internationellt adopterade 
barn.17 Till denna enmansutredning förordnades två experter, varav en fa-
miljeterapeut och en professor i pediatrisk epidemiologi. I kommitté-
direktivet anges bland annat att utredningen ska ”beskriva den inter-
                         
17 Forskningsöversikten är indelad i rubrikerna ”Psykisk hälsa”; ”Anknytningsbeteende, 
attachment”; ”Tillväxt, pubertet”; ”Somatisk hälsa”; ”Språket”; ”Skolprestation och skolan-
passning” samt ”Identitet”.   
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nationella adoptionsverksamheten”, ”pröva om det går att stärka barnets rätt 
i adoptionsprocessen”, ”anvisa former för att förbättra hemutredningarna” 
och ”pröva om det nuvarande systemet för psykosocialt stöd och rådgivning 
tillgodoser adoptivfamiljernas behov” (bilaga 1, s. 343). I utredningen före-
slås att Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA) ska avvecklas 
och att en myndighet istället ska tillsättas. Detta sker 2005 i och med for-
meringen av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). I ut-
redningen rekommenderas kunskapsutveckling på området hos socialnämn-
derna samt att alla som ska adoptera internationellt ska genomgå en obliga-
torisk föräldrautbildning.  

Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10, del A). Kommittédirektivet var 
dels att ”undersöka och analysera villkoren för barn i homosexuella famil-
jer”, dels att diskutera om ”de rättsliga skillnader som idag finns mellan 
homosexuella och heterosexuella par i fråga om möjligheten att adoptera 
och att utses till särskilt förordnade vårdnadshavare” är ”sakligt motiverade” 
(s. 62). Till sin hjälp hade utredningskommittén en expertgrupp bestående 
av bland annat en barn- och ungdomspsykolog, en psykoterapeut samt re-
presentanter för NIA, RFSL och Folkhälsoinstitutet. I utredningen finns 
särskilda kapitel om internationell adoption, internationellt adopterade barn 
och barn med homosexuella föräldrar. Det finns även kapitel om ”samhäl-
lets attityder” till homosexuella personer och attityder till homosexuella 
personer som föräldrar. Utredningen innehåller även skrivelser från aukt-
oriserade adoptionsorganisationer och intresseorganisationer för personer 
med internationell adoptionsbakgrund i Sverige som ombetts ta ställning i 
frågan. Ingen av de auktoriserade adoptionsorganisationerna stödde lagänd-
ringsförslaget, men utredningen når ändå slutsatsen att den lagmässiga skill-
naden mellan hetero- och homosexuella par inte är sakligt motiverad.18 

Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen? (IMS 2007). Institutet 
för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) är en del av Socialstyrelsen. 
I verksamheten ingår bland annat att utforma och granska bedömningsme-
toder, utvärdera insatser och ta fram kunskapsöversikter på olika områden. 
Antologin bygger vidare på forskningsöversikten som ingår i Adoption – till 
vilket pris (SOU 2003:49). I förordet anges att antologin vill bidra till en 
”ökad kunskap och förståelse” för internationellt adopterade personer och 
deras föräldrar samt bidra till att ”de får adekvat hjälp och stöd” 
(2007:förord). Kapitelförfattarna skriver utifrån bland annat psykologi, bete-
endevetenskap och nationalekonomi. Innehållsrubrikerna är: ”Fakta om 
internationella adoptioner”, ”Att knyta an på nytt”, ”Fokus på språk, lärande 

                         
18 Det blev juridiskt möjligt för registrerade partners att ansöka om att få adoptera inter-
nationellt år 2003 (www.rfsl.se). 
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och skola”, ”Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn”, 
”Normbrytande beteende bland internationellt adopterade barn”, ”livsstil 
och hjälpsökande inom vård och omsorg”, ”Internationellt adopterades 
livssituation, psykiska hälsa och sociala anpassning” samt ”Internationellt 
adopterade på svensk arbetsmarknad”. 

Internationella adoptioner. Handbok för socialnämnder (NIA 1997). Denna 
handbok, framtagen av NIA, används som underlag i socialtjänstens utred-
ning av sökande som vill adoptera internationellt. Handboken har följande 
rubriker: ”Internationella adoptioner i internationella konventioner”, 
”Handläggningen i Sverige”, ”Utländska adoptivbarn och deras speciella 
behov”, ”Allmän information och rådgivning till de sökande”, ”Hemutred-
ningens genomförande”, ”Hemutredning då barnet är känt”, ”NIA:s pröv-
ning av om adoptionsförfarandet är godtagbart”, ”Sökande som bor tillfäl-
ligt i Sverige”, ”Sökande bosatta utomlands”, ”Underrättelse/Kommun-
ikation”, ”Överklagande av beslut”, ”Efter beslut om medgivande”, ”Om 
någon tar till sig ett barn utan medgivande”, ”Då barnet anlänt”, ”Att hjälpa 
adopterade söka sitt ursprung” samt ”Utdrag ur lagar och förordningar”. 

Adoption. Handbok för socialtjänsten (SoS 2008). År 2005 överfördes även 
ansvaret för utformandet av utredningshandboken från NIA till Social-
styrelsen. MIA var emellertid också med i utformandet av den nya handbo-
ken som publicerades våren 2008 och innehåller en del om internationell 
adoption och en del om nationell adoption. Kapitelrubriker som gäller in-
ternationell adoption är: ”Allmänt om internationella adoptioner”, ”Social-
nämndens uppgifter och ansvar”, ”Information till sökande”, ”Anvisning 
om föräldrautbildning”, ”Medgivandeutredning”, ”Samtycke till att adop-
tionsförfarandet får fortsätta”, ”Socialtjänstens fortsatta ansvar”, ”Social-
nämndens yttrande till tingsrätt”, ”Socialnämndens medgivande eller yttran-
de vid enskild adoption” samt ”Socialtjänstens uppföljning av barnets situa-
tion”. Den sista delen av boken heter ”Stöd och hjälp” och diskuterar olika 
resurser för adopterade och deras familjer.  

Adoption (Lindblad 2004). Barn- och ungdomspsykiatrikern Frank Lind-
blad har bedrivit omfattande forskning inom området internationell adop-
tion.19 Adoption är den första svenska publikationen i sitt slag och dess inne-
håll speglas genom följande kapitelrubriker: ”Den första tiden”, ”Vägen in i 
samhället”, ”Kroppslig och psykisk hälsa”, ”Lagar och bestämmelser”, 

                         
19 Han har till exempel, tillsammans med epidemiologen Anders Hjern, och Bo Vinnerljung, 
professor i socialt arbete, genomfört två större undersökningar om psykisk hälsa bland inter-
nationellt adopterade i Sverige: ”Suicide, Psychiatric Illness, and Social Maladjustment in 
Intercountry Adoptees in Sweden: A Cohort Study” (Hjern, Lindblad & Vinnerljung 2002) 
och “Intercountry Adopted Children As Young Adults – A Swedish Cohort Study” (Lind-
blad, Hjern & Vinnerljung 2003).  
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”Värderingar och fördomar” samt ”Andra alternativa föräldraskap”. Lind-
blad formulerar syftet med boken så här:  

Mitt syfte är att skriva en kunskapsbok om adoption. Jag har velat samman-
fatta och sammansmälta en del av de forskningsresultat som jag har läst de 
senaste åren för alla som vill orientera sig inom detta område. Jag har också 
velat berätta på ett lättbegripligt sätt om den forskning som jag själv varit 
med om att genomföra (Lindblad 2004:6). 

 
Boken är utgiven på Studentlitteratur. På förlagets hemsida beskrivs boken 
som riktad till ”adopterade, adoptivföräldrar, blivande adoptivföräldrar och 
alla som arbetar med adopterade och adoptivfamiljer”.  

Att bli förälder till ett barn som redan finns (SoS & MIA). Från och med 2005 
blev det obligatoriskt för sökande som önskar bli föräldrar genom interna-
tionell adoption att genomgå en föräldrautbildning innan besked kan ges. År 
2007 publicerar Socialstyrelsen, på regeringens direktiv och i samarbete med 
MIA, det numera nationellt gällande utbildningsmaterialet Att bli förälder till 
ett barn som redan finns. Boken omfattar kapitlen: ”Internationell adoption”, 
”Att bilda familj”, ”Att bli till”, ”Vilka barn behöver en familj?”, ”Resan till 
barnet”, ”Att bli en adoptivfamilj” samt ”Att vara en familj”. I inledningen 
(SoS & MIA 2007:7) anges att syftet bland annat är de blivande föräldrarna 
”ska få kunskap och möjlighet att nå insikt om adoptivbarn och deras be-
hov”. I varje kapitel finns också med rubriken ”Fundera på”. Exempel på 
sådana punkter är ”Hur skulle jag som förälder kunna hjälpa mitt barn att 
hitta strategier för att hantera diskriminering och rasism” (ibid: 94) och 
”Hur ser jag på ett få ett barn som inte liknar mig och min släkt” (ibid: 95). 

Adoptera. Ett sätt att bli förälder (Creutzer 2002). År 2002 publicerades två 
jämförbara böcker om internationell adoption som riktar sig till blivande 
föräldrar och som är skrivna av journalister; dels Annika Creutzers bok Ad-
optera, dels Eva Brenckerts bok Äntligen adoptivförälder. Jag har valt att analyse-
ra Creutzers bok på grund av att den är skriven i tydlig dialog med handbo-
ken för socialnämnder från 1997.20 Creutzers bok är en del av tidningen Vi 
föräldrars serie ”Handbok om barn”. Det är lättfattlig bok i färg med många 
illustrationer. Brödtexten blandas med färgfoton och rutor med texter där 
nyblivna föräldrar berättar om sina erfarenheter samt med rutor med ”fak-
ta”, såsom adoptionskostnader (Creutzer 2002:23), vad som kan ingå i an-
sökningshandlingen (ibid:61) och exempel på en packlista i samband med att 
barnet ska hämtas (ibid: 80). Boken ger de sökande vägledning i hur hem-
utredningsreglerna ska förstås och vilka aspekter som kan vara viktiga att 

                         
20 Brenckerts bok analyseras i ”Samtal med adoptivföräldrar om diskriminering och mot-
ståndsstrategier” (Tigervall 2008). 
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tänka på. Huvudrubrikerna i boken är ”Tänk efter”, ”Kostnader”, ”Utred-
ningen”, ”Välja organisation och land”, ”Adoptionshandlingarna”, ”I väntan 
på ett barn”, ”Barnbesked”, ”Resan och mötet med ditt barn”, ”Äntligen 
hemma” och ”Framtiden”. 

Arkeologi som metodologi 

Jag har analyserat de ovan presenterade texterna med hjälp av Michel Fou-
caults Vetandets arkeologi (1969/2002). Vetandets arkeologi är den enda av Fou-
caults böcker som inte undersöker ett särskilt historiskt område. I fokus står 
istället de metodologiska frågorna. Vetandets arkeologi hör till den så kallade 
arkeologiska delen av Foucaults författarskap där den övergripande ambi-
tionen var att utveckla en diskursteori. Allt mer började Foucault dock röra 
sig mot ett utforskande av relationerna mellan makt, sanning och institutio-
nella praktiker som brukar kallas genealogi (Dreyfus & Rabinow 1983:xxiv-
xxv). För mig framstår de arkeologiska och genealogiska ansatserna som 
överlappande, även om deras analytiska fokus skiljer sig åt. I denna studie 
har ansatserna varit användbara på olika sätt. Den poststrukturalistiskt inspi-
rerade välfärdsforskning som jag diskuterade i föregående kapitel bygger 
framför allt vidare på det genealogiska bidraget.21 Vad arkeologin erbjudit 
mig är ett förhållningssätt till det empiriska materialet som innefattar gene-
rella riktlinjer såväl som analytiska redskap. Arkeologin har möjliggjort en 
analys av dels relationen mellan diskurs och vetande, dels hur förhållandena 
mellan olika kunskapsobjekt inom samma vetande konstrueras. 

Ett metodologiskt poem 
Filosofen Gilles Deleuze (1986/2006:17) har beskrivit Vetandets arkeologi  
som ett poem över Foucaults arkeologiska verk, till vilka brukar räknas Van-
sinnets historia under den klassiska epoken (1961/1986), The Birth of the Clinic 
(1963/2003) och The Order of Things (1966/2002).22 Deleuzes beskrivning av 
boken som ett poem är träffande. Det sätt som de metodologiska frågorna 
angrips på är trevande och utforskande, snarare än postulerande. Med detta 

                         
21 Den genealogiska ansatsen (se t. ex. Foucault 1991a) erbjuder också analytiska verktyg för 
att analysera historisk förändring på ett sätt som ligger utanför denna studies syfte. Foucault 
beskriver genealogen som ”den nya historikern” som analyserar samtiden med utgångspunkt i 
en historia betraktad som präglad av diskontinuitet, brott och tillfällighet.  
22 De hänvisade titlarna är aktuella översättningar och det är dessa som anges i referenslistan. 
De två sistnämnda titlarna saknar i skrivande stund svensk översättning. Originaltitlarna är 
L’archéologie du savoir (1969), Historie de la folie à l’âge classique (1961), Naissance de la Clinique 
(1963) och Les mots et les choses (1966).  
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följer ett virrvarr av korsande, ibland motsägande trådar. Förkastande av 
egna hypoteser blandas med försiktigt givna förslag på hur en arkeologisk 
analys skulle kunna utföras. Foucault tar sin konkreta utgångspunkt i en 
kritisk diskussion om de historiskt inriktade humanvetenskaperna, men på 
ett generellt plan läser jag Vetandets arkeologi som en problematisering av hur 
kontinuitet och enhet skapas och upprätthålls inom specifika och avgränsa-
de fält. I fokus placeras områden som från början framstår som stabila, men 
som med hjälp av särskilda analytiska redskap kan destabiliseras.  

Samtidigt menar Foucault – och här finns en tydlig koppling till Butlers 
kritik av avfärdandet som jag tidigare diskuterade – att eftersom det inte 
finns någon möjlighet att gå bortom diskursen kan vara nödvändigt att, om 
så bara för att kunna ifrågasätta dem, tillfälligt nöja sig med de uppdelningar 
som erbjuds: 

Man bör inte för den skull definitivt underkänna dem utan nöja sig med att 
ruska om den trygghet med vilken man godtar dem; visa att de inte är själv-
klara, att de alltid är resultatet av en konstruktion vars regler det gäller att ha 
reda på och vars berättigande det gäller att kontrollera […] (Foucault 
1969/2002:40).  

 
I den här studien är det vetandet om internationell adoption som får utgöra 
et ett sådant avgränsat fält vars självklarhet kommer att utmanas. 

Sociologen Nikolas Rose (1999b:5) har framhållit att foucauldianska per-
spektiv handlar mer om ett ethos of enquiery – en känsla i förhållande till det 
som undersöks – än om att följa en strikt mall. Jag tilltalas av den analytiska 
friheten som en sådan utgångspunkt ger, på samma gång som jag tycker att 
det finns så pass många användbara resonemang i Foucaults teoretiseringar, 
att mer systematiska ansatser på sitt sätt är värdefulla. I den här studien väl-
jer jag en medelväg. På ett övergripande plan har jag inspirerats av tre rikt-
linjer som i min läsning framstår som bärande i Vetandets arkeologi och i det 
praktiska analysarbetet har jag arbetat med ett urval av de begrepp som ar-
keologin rör sig omkring. När det gäller de glidningar i begreppsdefinitioner 
som finns i Vetandets arkeologi och som Foucault också synliggör (se t.ex. 
1969/2002:102) intar jag en pragmatisk hållning och utgår helt enkelt från 
de definitioner som jag funnit mest användbara för studien.  

Arkeologiska utgångspunkter 
I det här avsnittet lyfter jag fram och diskuterar de analytiska redskap jag tar 
med mig från arkeologin. Dessa utgångspunkter omfattar, som sagt, både 
generella riktlinjer och specifika begrepp. Redan inledningsvis beskriver 
Foucault (1969/2002:31) Vetandets arkeologi som en text som ”inte [redogör] 
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för vad den är förrän den har sagt ifrån vad den inte är”. Detta förklarar 
varför boken genomsyras av mer eller mindre explicita gränsdragningar som 
blir avgörande för att ringa in vad arkeologin gör (och inte gör).  

Till att börja med söker inte arkeologin tingens ”djupaste sanning” 
(ibid:65) eller uppdelningarnas ”inneboende, ursprungliga och universellt 
igenkännbara egenskaper” (ibid:37). Tingen och uppdelningarna har ingen 
prediskursiv innebörd, utan får sin mening genom diskursen. Diskursen 
anger de anonyma ”villkoren” (ibid:43) eller ”reglerna” (ibid:145) både för 
själva tillblivelsen av ett visst ting eller uppdelning och hur det är möjligt att 
tala om och hantera dessa när det väl blivit till i ett bestämt rum under en 
bestämd tid. Denna antiessentialism kan lokaliseras till den tradition av filo-
sofiskt inriktad socialkonstruktionism som jag lyfte fram tidigare. Här redo-
gjorde jag också för mitt förhållningssätt till internationell adoption, inter-
nationellt adopterade och adoptivfamiljer som kunskapsobjekt som tillskrivs 
mening på ett sätt som får dem att framstå som naturliga eller essentiella. Vi-
dare för Foucault en dialog med hermeneutiken och kognitivismen.  

I förhållande till hermeneutiken beskriver Foucault arkeologin som en 
icke-interpretativ ansats. Den är sådan i bemärkelsen att den inte försöker 
avslöja en ursprunglig mening, dold under ytan (ibid:169f). Arkeologin för-
söker inte heller nå ”det talande subjektets intentioner” (ibid:42). Samtidigt 
finns inom både arkeologin och hermeneutiken ett perspektivistiskt drag 
som betonar sammanhangets betydelse i meningsskapande – oavsett om 
detta sammanhang benämns ’helhet’ som i hermeneutiken, eller ’diskurs’ 
som i arkeologin. Jag är överens med sociologen Mats Beronius (1991:59ff) 
om att tolkningens mål är den springande punkten. Arkeologin syftar inte till 
att finna eller förklara mening, utan till att diskutera hur mening tillskrivs 
och blir begriplig i olika kontexter.23 Frågan om hermeneutiken blir för mig 
till slut en fråga om analysnivå. Nikolas Rose (1999b:57) använder begreppet 
empiricism of the surface, ytans empiricism, för att beskriva ansatser som fo-
kuserar på ”[…] what is said, how it is said, and what allows it to be said and 
to have an effectivity.”  

I linje med ytans empiricism innebär användandet av arkeologin som en 
icke-interpretativ ansats att utforska konstruktioner av internationell adop-
tion utan att försöka avslöja vetandets ursprungliga eller inre mening. Den 
perspektivism som min ansats emellertid innebär benämner jag fortsätt-
ningsvis som läsning istället för tolkning för att på så sätt anknyta till postmo-
dern/poststrukturalistisk samhällsteori (jmf Alvesson 2003:115). 

                         
23 Beronius (1991) baserar sitt resonemang på Foucaults genealogiska ansats, men eftersom 
jag ser skillnaden mellan arkeologin och genealogin i första hand som en fråga om analytiskt 
fokus ser jag resonemanget som överförbart. 
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Foucault för alltså också en dialog med kognitivismen. Arkeologin är ut-
talat icke-kognitivistisk på det sätt att den inte härleder utsagor till ett ”cogi-
to” (1969/2002:151) – enskilda subjekt och deras medvetande eller mentala 
processer. Detta perspektiv hänger samman med Foucaults syn på diskursen 
som produktiv, det vill säga, skapare av ting och uppdelningar. Eftersom 
tillblivelsen av dessa frånkopplas individuella subjekt kan enskilda utsagor 
aldrig vara något annat än diskursiva händelser (ibid:42). I en arkeologisk 
analys är det viktiga inte vem som talar, utan endast från vilken institutionell 
plats utsagan kommer (ibid:69). Det är alltså sammanhanget som görs rele-
vant, inte det enskilda subjektet. Foucaults resonemang går att koppla till 
den kognitivismkritik som till exempel förts inom den diskursiva psykologin. 
Här formuleras det som att individuella subjekt använder sig av befintliga 
diskurser för att göra utsagor och att dessa därför inte speglar individuella 
åsikter eller attityder (se t.ex. Edwards 1997; Potter 2005).  

Mot den här bakgrunden har jag valt att i så liten utsträckning som möj-
ligt synliggöra specifika subjekt bakom de texter som analyseras eller resone-
ra kring författarnas möjliga intentioner. Istället ligger analysens fokus på 
den välfärdskontext som jag positionerar texterna inom. När det gäller anto-
login som ingår i det empiriska urvalet har jag till exempel valt att behandla 
den som en och samma publikation, trots att den innehåller bidrag från flera 
forskare. Beskrivningarna av vad adoption är, vad som är bäst för barn med 
internationell adoptionsbakgrund och hur en lämplig adoptivfamilj ser ut, 
läser jag som både skapade och möjliga att begripa inom ett visst diskursivt 
sammanhang, snarare än att spegla de enskilda upphovspersonerna. En 
sådan positionering är emellertid inte helt oproblematisk. En vanlig uppgift 
för forskningen har varit att identifiera faktorer som kan tänkas styra männi-
skors (tal)handlingar. Att behandla utsagor som analysobjekt i sig har gjort 
att det diskursanalytiska fältet ibland kopplats samman med ett ointresse för 
villkor människor lever under och som skapar förutsättningar för vad de gör 
och säger (Wreder 2007:47ff).24 

 

                         
24 Ett resonemang om upphovspersonens status för Foucault (1991b) också något provoka-
tivt i essän “What is an Author?”, som inleds med frågan om vilken roll det egentligen spelar 
vem som talar? Foucault menar att det inte spelar någon roll, men att författaren har en 
diskursiv funktion som till exempel gör att en text kan få en viss status och att anonymitet 
kan göras till ett problem. Feministiska forskare visar inte sällan en viss ambivalens när det 
gäller relevansen av Foucaults bidrag i det feministiska fältet (se t.ex. Ramazano lu red. 1993). 
Ett område där denna ambivalens är synlig gäller just författarfunktionen. Janet Ransom 
(1993) diskuterar ”What is an Author?” som en viktig problematisering av upplysningsfiloso-
fins syn på subjektet som inte bara koherent, utan också som källan till mening. Samtidigt 
menar Ransom att feminismen behöver teorier som gör det möjligt att synliggöra subjekten 
bakom orden för att både konkret hantera och teoretisera skillnader mellan kvinnor.   
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Jag ska nu gå vidare till att diskutera tre begrepp som jag hämtat från ar-
keologin och som är vägledande i analysen: vetande, objekt och utsaga. Ve-
tandet, menar Foucault (1969/2002:217), formas genom en diskursiv praktik 
och utgör det område som bildas av olika kunskapsobjekt. Vetandet är inte 
detsamma som en vetenskap, men ett vetande kan uppnå en vetenskaplig 
status. Vetandet benämner Foucault (ibid:218) som ett ”arkeologiskt territo-
rium” som kan skära igenom vetenskap, såväl som fiktion, institutionella 
texter eller vardagligt berättande. Vetandet erbjuder ett språk som gör det 
möjligt för subjekten att tala om de objekt som formats inom det. På detta 
sätt har kunskap, vetenskap och samhälle i vetandets nivå möjlighet att för-
enas. I denna studie betraktar jag det empiriska materialet som ett utsnitt av 
ett vetande som är knuten till välfärden som diskursiv praktik. Det är som 
jag nämnde tidigare ett vetande med stark koppling till individorienterade 
vetenskapliga discipliner.  

Vetandet består alltså av olika kunskapsobjekt. Objekten inrymmer ingen 
”djupaste sanning” (ibid:65) och deras tillblivelse knyts inte till ”den rena 
kunskapen” eller det ”psykologiska subjektet” (ibid:90). Ett objekt blir inte 
till av en slump, utan dess tillblivelse regleras genom diskursiva villkor som 
materialiseras till exempel genom institutioner (ibid:62). I föreliggande studie 
analyserar jag hur internationell adoption, internationellt adopterade och 
adoptivfamiljer konstitueras som kunskapsobjekt inom ramen för välfärdens 
diskursiva praktik. Vetandet och objektsbildningen görs greppbara genom 
en analys av utsagan. Foucault ser inte utsagan som ”en enhet utan en funk-
tion som korsar ett område av möjliga strukturer och enheter och som får 
dem att framträda med konkreta innehåll, i tid och rum” (Foucault 
1969/2002:110). Det är genom utsagorna om internationell adoption, inter-
nationellt adopterade och adoptivfamiljer som dessa kunskapsobjekt konsti-
tueras, det är genom utsagorna som objekten framträder och intar en plats i 
vetandet. Hur liten och banal utsagan än verkar påminner Foucault om att 
den ändå ingår som ett element i en större relation av utsagor, ett ”utsägelse-
spel” (ibid:124). Det gäller därför att även uppmärksamma utsagor som till 
en början tycks obetydliga. 

Som antropologen Paul Rabinow (1984:9) påpekat har Foucault ofta 
framställts som en diskontinuitetens teoretiker eftersom hans problematise-
ringar av ursprungliga enheter och historisk linearitet påbjuder just detta. 
Denna framställning blir för Rabinow emellertid begränsande då han menar 
att kontinuiteten spelar en lika stor roll för Foucault. Som jag läser det er-
bjuder arkeologin analytiska verktyg för att fokusera regelbundenheter såväl 
som motsägelser. Foucault (1969/2002:174f) skriver till exempel att arkeologin 
handlar om att fastslå ”utsagornas regelbundenhet”. Regelbundenheterna i 
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utsagorna bidrar till att upprätthålla stabiliteten i ett visst vetande. Samtidigt 
har motsägelserna en diskursiv funktion. Motsägelsen symboliserar för Fou-
cault (ibid:181ff) enhetens illusion och i en arkeologisk analys blir uppgiften 
att visa vilken roll motsägelserna spelar inom ett visst vetande. Motsägelser-
na ska inte avslöjas, men analyseras för sin egen skull.   

Av vikt är slutligen tystnaderna, uteslutningarna. De diskursiva villkoren 
möjliggör inte bara vissa utsagor, den omöjliggör eller kringskär också ut-
rymmet för andra utsagor (ibid:86, 137). I Vetandets arkeologi är tyvärr temat 
mycket sparsamt utforskat, men i relation till sexualitetens historia skriver 
Foucault (1976/1990:27):  

Silence itself – the things that one declines to say, or is forbidden to name, 
the discretion that is required between different speakers – is less the abso-
lute limit of discourse, the other side from which it is separated by a strict 
boundary, than an element that functions alongside the things said, with 
them and in relation to them within over-all strategies […]. There is not one 
but many silences, and they are an integral part of the strategies that underlie 
and permeate discourses.   

 
Tystnaderna fungerar för Foucault alltså inte som diskursens absoluta grän-
ser, utan har, i likhet med motsägelserna, en inomdiskursiv funktion.25 

Sammanfattningsvis är den föreliggande analysen strukturerad kring föl-
jande begrepp: diskurs, diskursiv praktik, vetande, objekt och utsaga. Utsagorna 
om internationell adoption läser jag som möjliga uttryck för en nations- och 
familjediskurs, vari ursprung spelar en central roll.26 Utsagorna konstituerar 
internationell adoption, internationellt adopterade och adoptivfamiljer som 
kunskapsobjekt. Tillsammans utgör kunskapsobjekten ett vetande som kän-
netecknas av sin koppling till individorienterade vetenskapliga discipliner. 
Vetandet är i sin tur en integrerad del av välfärden, här betraktad som en 
diskursiv praktik. Denna diskursiva praktik äger inte rum i ett vakuum, utan 
jag har valt att sätta den i relation till en diskurs som här närmast kan defini-
eras som ett större meningsskapande sammanhang som gör vissa sätt att tala 
om, och förhålla sig till nations- och familjetillhörighet begripliga. Samtidigt 
som utsagorna kan läsas som diskursiva uttryck kan de också bidra till att 
reproducera diskursen.  

                         
25 I synliggörandet av tystnad har jag inspirerats av forskare som kombinerat Foucaults bidrag 
med kritisk psykoanalys i studier om ras och sexualitet (se t.ex. Lewis 2000:62; Edenheim 
2005:49f). I själva utförandet av analysen tenderar emellertid psykoanalysen, som jag läser 
det, att tillskriva samhället ett medvetet socialt förnekande på ett sätt som jag uppfattar som 
svårförenligt med de kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkterna i denna studie.   
26 Denna diskussion fördjupas i nästkommande kapitel. 
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Invändningar, eller, Arkeologins slagsidor 
Arkeologin har, som alla andra metodologiska ansatser, sina problem. Till 
att börja med, och som en generell reflektion, är det en bok som kan vara 
svår att närma sig på grund av att den kräver mycket av läsaren. Ibland ter 
den sig oändlig i sina möjligheter, i sina förslag på hur en arkeologisk analys 
skulle kunna bedrivas – samtidigt som dessa förslag är formulerade på ett 
sätt som gör att riktlinjerna står i ständig rörelse. Mitt sätt att i ovanstående 
diskussion om arkeologins principer och begrepp ta utgångspunkt i specifika 
formuleringar är ett sätt att för ett ögonblick stabilisera arkeologin, för att 
kunna lyfta de element som passar för just den här studien. När det gäller 
teoretiska problem med en analytisk ansats går det att hantera dessa på olika 
sätt. Ett sätt skulle kunna vara att osynliggöra dem, satsa på att skapa en så 
enhetlig bild av sina verktyg som möjligt. Ett annat sätt, och det sätt som jag 
valt, är att lyfta upp dem och försöka använda mig av dem i analysen. 

Filosofen Hubert L. Dreyfus och antropologen Paul Rabinow (1983) 
menar att det finns inre motsättningar i arkeologin, som gör att den rentav 
kan ses som ett metodologiskt nederlag. En grundläggande paradox som 
Drefus och Rabinow (1983:79ff) lyfter fram är att Foucault framställer arke-
ologin som en deskriptiv ansats som befinner sig på utsägelsernas nivå, men 
att arkeologin i praktiken är en nästintill strukturalistisk ansats som påtalar 
att utsagorna är underkastade vissa regler som måste teoretiseras. Detta är 
en paradox som det finns all anledning att uppmärksamma, men är det för 
den skull nödvändigt att permanent underkänna arkeologin? Och finns det 
inte ett problem i att hantera arkeologin som om den vore en enhet? Som 
jag ser det är paradoxen som Dreyfus och Rabinow påtalar snarast en inne-
boende utmaning med arkeologin som tvingar fram preciseringar från forsk-
arens sida och att hitta de vägar som passar undersökningsområdet.   

Jag uppehåller mig vid frågan om utsägelsenivån en stund. Enligt Dreyfus 
och Rabinow (1983:85) finns det passager i Vetandets arkeologi som indikerar 
att det skulle finnas en ”ren” utsaga, som skulle vara möjlig att beskriva. 
Detta är alltså kopplat till framhållandet av arkeologin som en deskriptiv 
ansats. Samtidigt finner jag exempel där Foucault formulerar det som att 
”[a]rkeologin är varken mer eller mindre en omskrivning: det vill säga en 
regelbunden omvandling av det som redan skrivits […] (1969/2001:171)” 
och att den ”försöker finna en helt annan historia om det människorna sagt” 
(ibid:168). Foucaults intention är för mig inte viktig, men sätts hans beskriv-
ning av arkeologin i relation till Dreyfus och Rabinows kritik, blir för mig en 
spänning mellan arkeologin som en beskrivande ansats och omskrivande 
ansats tydlig. I föreliggande studie väljer jag att låta dessa spår existera sida 



 

 41 

vid sida, till stor del på grund av att jag läser denna spänning som en del av 
den ytans empiricism som Rose förknippar med Foucault. 

Analysens praktik  

Innan jag vidare diskuterar hur spänningen mellan det beskrivande och 
omskrivande påverkar min syn på vad som är målet med denna analys, ska 
jag nu beskriva hur jag konkret gått till väga i analysarbetet. Jag vill påpeka 
att vad arkeologin gett mig är ett förhållningssätt till det empiriska materia-
let, riktlinjer och begrepp att strukturera tankearbetet utifrån, inte en hand-
bok i hur en arkeologisk analys ska utföras. Även om jag vid vissa tidpunkter 
funnit detta frustrerande är jag överens med Potter och Wetherell 
(1987:168) om att diskursanalys handlar om att hitta tillvägagångssätten 
under vägen, snarare än att utgå från i förväg bestämda procedurer. Att 
närma sig ett material på cirka tusen sidor kräver dock en viss systematik. 
Mitt praktiska arbete med texterna kan delas in i tre, till viss del överlappan-
de, faser: läsning, kodning och analys. (Om)läsning och (om)kodning var de 
mest tidskrävande faserna och skedde i kontinuerlig dialog med teorin. 

Ett exempel på omläsning som fick betydande konsekvenser både för 
hur avhandlingsarbetet fortskred och hur analysen i slutskedet kom att dis-
poneras, var hur mitt intresse för vetandet om internationell adoption utvid-
gades efter hand. När avhandlingsarbetet fortfarande befann sig i startgro-
parna var min avsikt att utforska hur internationellt adopterade konstruera-
des som kategori i texterna. Ju längre in i analysarbetet jag kom desto tydli-
gare framstod det för mig att det inte var möjligt att på ett fördjupat sätt 
analysera konstruktionen av internationellt adopterade på det sätt jag önska-
de, om jag inte också inkluderade en analys av konstruktionen av internatio-
nell adoption som verksamhet och adoptivfamiljer som familjepraktik. Ar-
keologin inspirerade mig till att både utforska konstitueringen av dessa kun-
skapsobjekt vart och ett för sig, men lika mycket att kartlägga de diskursiva 
relationerna dem emellan. Mot den bakgrunden kom jag att arbeta med tre 
kunskapsobjekt som utifrån min läsning struktureras genom samma logik, 
men samtidigt inrymmer ambivalenser.  

Inledningsvis arbetade jag med texterna var och en för sig. Kodningen 
skedde parallellt med läsningen och utfördes genom att skapa ett dokument 
för varje text, där jag förde in textutdrag och citat som jag bedömde kunde 
bidra till en diskussion om konstruktioner av nations- och familjetillhörig-
het. Här förde jag även in mina egna kommentarer och teoretiska reflektio-
ner. I de tidiga stadierna inkluderade jag mer material än vad jag sen kom att 
behöva, men jag ville ha denna öppenhet eftersom jag inte visste hur jag 
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skulle läsa materialet när jag satt mig in mer i teorin. Textutdragen och cita-
ten kopplades till koder som allt eftersom analysarbetet fortskred blev färre. 
I takt med att mitt analytiska fokus ringades in kunde jag dels börja analysera 
samtliga texter tillsammans, dels börja göra ett urval bland citaten. Jag foku-
serade beskrivande utsagor; utsagor som tillskrev internationellt adopterade 
vissa egenskaper, utsagor som tillskrev adoptivfamiljen vissa kännetecken 
eller utsagor som tillskrev internationell adoption en viss innebörd.  

På den beskrivande nivån ställde jag frågan om vad utsagorna förmedlade 
och med vilka språkliga och retoriska strategier detta gjordes. För att nå den 
mer abstrakta, omskrivande nivån, krävdes att kodningen kunde abstrahera 
materialet på ett sådant sätt att det gav mig utrymme att diskutera de frågor 
som intresserar mig. Abstraheringen av materialet som helhet gick till så att 
jag i ett och samma dokument innehållsmässigt kartlade möjliga analytiska 
trådar i respektive text genom att lista relevanta konstruktioner. Exempel på 
sådana trådar kunde vara ”konstruktion av adoptivfamiljen som annorlun-
da”, ”framskrivning av att kunna och vilja ta emot hjälp som lämplighetskri-
terium” och ”inskrivning av råd, stöd och ev. behandling i adoptionsprakti-
ken”. Just dessa trådar (och ytterligare ett antal) samlade jag i nästa steg un-
der koden ”Samhällets ansvar”. ”Samhällets ansvar” kom jag, inspirerad av 
governmentalityperspektivet, i slutänden att diskutera i relation till styrning i 
form av normalisering. 

Analysarbetet har kännetecknats av sina rörelser mellan det konkreta och 
abstrakta. De arkeologiska utgångspunkterna fick mig att ta varje utsaga på 
allvar och se dem som en del av någonting större, snarare än isolerade frag-
ment. Frågor om inom vilken diskurs en viss utsaga kunde vara begriplig, 
vilken funktion utsagan kunde tänkas ha inom det specifika vetandet och 
inte minst, vilken diskurs som utsagan reproducerade, var därför integrerade 
i analysarbetet. Det visade sig redan på ett tidigt stadium att urvalet prägla-
des av en regelbundenhet i utsagorna om internationell adoption. Till viss 
del kan denna regelbundenhet förklaras med de manifesta intertextuella 
relationerna (Fairclough 1992:117f) i materialet, det vill säga att vissa av 
texterna öppet bygger vidare på varandra. Regelbundenheten kan också 
förklaras med att tidsperioden studien utgår ifrån är relativt kort och att inga 
tydliga skiften går att utläsa inom den valda tidsperioden. Motsägelserna jag 
lyfter fram i analysen, saknade jag i inledningsfasen verktyg för att analysera. 

En utmaning var arbetet med tystnaderna i materialet. När jag gick in i 
studien tänkte jag mig att en tystnad var detsamma som ett tomrum som 
bildats på grund av uteblivelsen av ett resonemang som hade kunnat tyckas 
rimligt utifrån textens egen kontext. Att finna tystnader på den nivån, söka 
peka ut ”vad som kunde ha sagts” verkade för mig emellertid något spekula-
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tivt. Under analysarbetet kom jag därför att tänka på tystnaden i vidare me-
ning och definiera dess olika innebörder. Som en tystnad kan räknas sådant 
som uttrycks, men som ter sig problematiska att formulera. Som tystnad kan 
räknas ett prefix som inte skrivs ut eftersom det som beskrivs följer normen. 
Som tystnad kan räknas ett resonemang som försvunnit från en text till en 
annan. Som tystnad kan räknas det tabubelagda. I analysen har jag bland 
annat utforskat tystnader i relation till frågor om ras, kropp och hudfärg. På 
detta område – och detta återkommer jag till i kapitel fem – hade jag förvän-
tat mig en tystnad, men temat framstod i analysarbetet som mer komplext, 
vilket utvidgade mina teoretiska perspektiv . 

En ny berättelse, en annan logik 

Målet med den arkeologiska analysen sammanfattas för mig i denna parallel-
la inriktning mot beskrivning och omskrivning som jag belyst ovan. Analy-
sen är beskrivande i meningen att den rör sig på utsägelsenivån och inte söker 
några essenser eller ursprung. Analysen är omskrivande i den meningen att den 
strävar efter att placera utsagorna i ett nytt sammanhang och på så sätt skapa en ny 
berättelse. Som sociologen Thomas Wahl (2006:30, min kursivering) uttryckt 
det, är syftet med att kartlägga relationerna mellan olika utsagor om under-
sökningsområdet inte att ”avslöja [en diskursiv enhet], utan att göra det 
möjligt att ordna utsagorna enligt en annan logik”. Ett sätt att formulera detta på 
är att jag i allmän mening ämnar dekonstruera utsagorna, för att sedan re-
konstruera dem och på så sätt möjliggöra ny berättelse och en annan logik.  

Att skapa en ny berättelse innebär att skilja texterna från de sammanhang 
inom vilka de från början framkom, för att sedan placera dem i ett nytt 
sammanhang – en forskningskontext. Att definiera en forskningskontext är 
detsamma som att upprätta en teoretisk ram som materialet läses och analy-
seras igenom (Börjesson & Palmblad 2007:15). Konversationsanalytikern 
Emanuel A. Schegloff (1997:167ff) har riktat skarp kritik mot denna ”teore-
tiska imperialism” och ”intellektualismens hegemoni”, som enligt honom 
blir resultatet av forskarens kontextualisering. Schegloffs synpunkt är värd 
att ta i beaktande, då den uppmanar till reflektion över de metodologiska 
valen Samtidigt talar Schegloff utifrån en realistisk position och en vilja att 
se objektens mening ”i sig”. Detta kolliderar med denna studies socialkon-
struktionistiska utgångspunkter som mer eller mindre förbinder mig att 
tydliggöra vilka perspektiv jag utgår ifrån.  

Som diskurspsykologen Margaret Wetherell (1998:402) skriver möjliggör 
forskningskontextualiseringar diskussioner kring de villkor som reglerar en 
utsagas uppkomst och form – vilket ju ligger i linje med arkeologin. Det 
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teoretiska ramverket, de olika berättelserna om välfärd samt de nations- och 
familjekonstruktioner som återfinns där, öppnar det empiriska materialet för 
en diskussion om de diskurser inom vilka utsagorna möjliggörs och blir 
meningsfulla. Det teoretiska ramverket skapar en kontext för vissa problem-
atiseringar, det fungerar som utgångspunkt för nya läsningar. Ramverket 
betraktas inte som en förutbestämd ordning, en totalitet eller som absolut 
styrande för utsagorna, men som förslag på en analytiskt konstruerad be-
griplighetsstruktur. Genom utformandet av en sådan begriplighetsstruktur är 
det möjligt att ställa frågor som det av anledningar jag lyfte fram tidigare i 
kapitlet finns fog för att ställa. I kommande kapitel fördjupar jag diskussio-
nen om de samhällsteoretiska utgångspunkterna för studien.  
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3⏐Nation, familj och tillhörighetens gränser 

I det inledande kapitlet lyfte jag fram hur konstruktionen av nationen, famil-
jen och relationerna mellan dessa gemenskaper allt mer kommit att diskute-
ras inom välfärdsforskningen. Jag framhöll också att jag ser en fördjupad 
diskussion på detta område som ytterst värdefull när det gäller att utforska 
vetandet om internationell adoption i ett svenskt välfärdssammanhang. I 
detta kapitel fördjupar jag med hjälp av framför allt postkolonial feministisk 
teoribildning en sådan diskussion. Med andra ord utgör detta kapitel andra 
delen av den forskningskontext jag började utarbeta i första kapitlet. Jag 
tänker mig teorier som berättelser som konstruerar det sociala på olika sätt. 
Anledningen till att jag valt just dessa teoretiska perspektiv är för att de gör 
det möjligt för mig att ställa vissa typer av frågor till det empiriska materia-
let. Som jag beskrev i föregående kapitel är forskningskontexten ett sätt för 
mig att närma mig vetandets förutsättningar och följder. 

Att skapa ett folk 

Nationen blev ett forskningsområde i början av 1900-talet och sedan dess 
har temat hanterats på olika sätt inom olika forskningsinriktningar. På ett 
övergripande plan kan en skiljelinje dras mellan ansatser som förhåller sig till 
nationen som en essentiell gemenskap och den nationella tillhörigheten som 
given eller naturlig, och ansatser som förhåller sig till både nationen och den 
nationella tillhörigheten som konstruerade (Özkirimli 2000). Ett av de mest 
kända socialkonstruktionistiska verken på området är historikern Benedict 
Andersons (1983/2006) Imagined Communities. Anderson tar utgångspunkt i 
den europeiska industrialiseringen och diskuterar hur tryckkapitalismen 
möjliggjorde nya kommunikationsformer som bidrog till skapandet av na-
tionella gemenskaper. Postkoloniala och feministiska perspektiv tar i gene-
rellt avseende avstamp i förhållningssättet till nationell gemenskap och na-
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tionell tillhörighet som föreställd, men har samtidigt bidragit till en radikal 
omläsning av den etablerade forskningen om nationen. 27 

Ett postkolonialt perspektiv på Andersons ansats har formulerats av 
statsvetaren Partha Chatterjee (1991). Chatterjee läser Andersons modell 
som ett uttryck för en generell eurocentrism, som konstruerar Västeuropa 
och Nordamerika som historiens enda, giltiga subjekt. ”Even our imagina-
tions”, skriver Chatterjee (1991:521), ”must be forever colonised” och aktu-
aliserar på så sätt hur koloniala maktstrukturer präglar även föreställnings-
världen. Chatterjee frågar sig sedan vad som finns kvar att föreställa sig, om 
det som finns att välja på är definierat av Västeuropa och Nordamerika. En 
grundläggande problematisering av Andersons ansats har också gjorts av 
sociologerna Floya Anthias och Nira Yuval-Davis (1992:39f). Kärnan i deras 
kritik gäller Andersons framhållande av nationalism som något entydigt 
positivt samt hans explicita isärhållande av nationalism och rasism. Anthias 
och Yuval-Davis menar istället att de processer vari en nationell gemenskap 
på olika sätt föreställs, direkt eller indirekt alltid innebär ett särskiljande av 
dem som föreställs som ej tillhörande på grundval av konstruktioner av etnisk, 
kulturell och rasmässig skillnad.   

Förhållandet mellan nationsbildning och konstruktioner av nationell, et-
nisk, kulturell och rasmässig enhet och skillnad, är centralt även i filosofen 
Étienne Balibars och sociologen Immanuel Wallersteins (2002) bok Ras, 
nation, klass. Särskilt intressant finner jag deras sätt att göra tiden analyserbar 
i relation till frågan om hur det är möjligt att tala om den nationella gemen-
skapen, om ’folket’, som en enhet. Wallerstein (2002:108) resonerar här i 
termer av förflutenheten och dess betydelse. Det förflutna, menar Wallerstein 
är något som vanligtvis betraktas som fast, men som han istället vill beskriva 
som ”ristat i mjuk lera”. Wallersteins perspektiv öppnar upp för att tänka 
omkring bakgrund, historia och ursprung som socialt förhandlingsbara kate-
gorier snarare än en gång för alla givna. Om förflutenheten är ristad i mjuk 
lera innebär det också att de aspekter av den som görs relevanta, kommer att 
variera i olika kontexter. Just frågan om ursprunget, är något som Balibar 
(2002:118) fokuserar närmare på. 

Liksom förflutenheten är ursprunget – vilket dock kan läsas som en spe-
cifik del av förflutenheten – ristat i mjuk lera, med Wallersteins ord. Istället 
för att hantera ursprunget som en fixerad och avlägsen punkt beskriver 
Balibar den som en myt med central plats i konstruktionen av den nationella 
gemenskapen. Ursprungsmyten inbegriper en idé om ödesbestämd kontinui-

                         
27 Den svenska översättningen av Andersons (1983/1993) bok är Den föreställda gemenskapen. 
När jag fortsättningsvis talar om nationen som föreställd är det med hänvisning till denna 
översättning.  
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tet; en illusion om nationens gemensamma, oföränderliga kärna som bestått 
genom generationer. Etnicitet bör enligt Balibar (2002:129f) analyseras som 
fiktiv i bemärkelsen att den saknar en naturlig bas. Etnicitet kan istället be-
gripliggöras som en effekt av institutionella arrangemang. Detsamma tänker 
jag mig gäller ras och kultur. Enheten finns inte där från början, utan är 
resultat av komplexa processer. Att teoretisera nationsformering i termer av 
det föreställda, det illusoriska, och fiktiva bör inte förstås som att nations-
formeringen är icke-reell. Som Yuval-Davis (1997:26f) skriver kan ur-
sprungsmyter i praktiken fungera som organiserande principer för nationell 
tillhörighet. Genom att framställa vissa ursprung som mer önskvärda än 
andra kan tillhörigheten regleras informellt även om en person formellt sätt 
är behörig att vara en del av gemenskapen. 

Rasifiering och skillnadernas spel 
Upprätthållandet av en nationell gemenskap inbegriper, som jag tidigare 
nämnde, både konstruktioner av enhet, till exempel i form av framhållandet 
av det gemensamma ursprunget, och konstruktioner av skillnad. Det är teo-
retisering på det senare området som postkolonial teori brukar förknippas 
med. Skillnadsbegreppet kan härledas till lingvisten Ferdinand de Saussures 
analyser av språket som ett system av tecken, och filosofen Jacques Derridas 
vidareutveckling av detsamma. Det finns enligt Derrida ingen naturlig kopp-
ling mellan ett betecknande ord och det objekt som ordet förutsätts beteck-
na. Betydelser är istället arbiträra och produceras i skillnadsskapande proces-
ser (Agger 1998:57f). Dessa skillnadsskapande processer är temat i Derridas 
(1982:11) resonemang om différance, de betydelsetillskrivande spel där varje 
tecken är inbegripet i en kedja och får sin mening genom att särskiljas från 
andra tecken. Derridas resonemang ligger som jag ser det i linje med Fouca-
ults diskussioner om utsagornas status. Problematiseringen av kognitivism är 
också förenande; varken skillnaden eller utsagan har subjektet som upp-
hovsperson utan läses som uttryck för différance respektive diskurs. 

Vad postkolonial teori tagit med sig från Derrida är att skillnad på intet 
sätt utgör en essens och att skillnader som konstrueras språkligt bidrar till 
struktureringen av det sociala. Derridas betydelsetillskrivande spel där teck-
en får sin betydelse genom att särskiljas från andra tecken, är organiserat 
kring binära oppositioner – motsatspar. Motsatspar som postkoloniala fors-
kare ägnat sig åt att dekonstruera är till exempel vit/svart, kultur/natur och 
väst/öst, då dessa utgör en väsentlig del i gränsdragningar mellan ’vi’ och 
’de(n) andra’ (Eriksson m. fl. red. 1999:18). Vilka subjekt kan då mer kon-
kret tillskrivas positionen av ’de(n) andra’? Yuval-Davis (1997:47) skriver: 
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In contemporary Europe an ’other’ could be, for example, a migrant, a black 
person, a member of an ’old’ or ’new’ minority, somebody from another re-
ligion, somebody who speak with another accent, someone who comes from 
another region: in some situations and to some people, any, all or none of 
the above could become the ‘other’. In other words, any culturally perceived 
sign could become a boundary signifier to divide the world into ‘us’ and 
‘them’. 

 
Ett viktigt påpekande i det här sammanhanget att ’de(n) andra’ inte bör ses 
som en statisk position. De som vid en tidpunkt inkluderas i ett nationellt 
’vi’ är inte garanterade att alltid göra detta. Kulturgeografen Katarina Matt-
son (2005:151f) har poängterat att gränsdragningar måste vara flexibla för 
att fungera effektivt. Det krävs av gränser att de kan upprättas och dras om 
beroende på situationen. Mattsson påminner också om att teoretiska ansat-
ser som vill synliggöra konstruktioner av ’de(n) andra’ också riskerar att 
reproducera denna uppdelning. 

De processer i vilka gränser dras och upprätthålls mellan ’vi’ och ’de(n) 
andra’ med utgångspunkt i konstruktioner av nationell, etnisk, kulturell eller 
rasmässig skillnad benämns inom postkolonial teori som rasifiering (Molina 
1997; de los Reyes, Molina & Mulinari red. 2006). Begreppet gör det möjligt 
att teoretisera hur essentialistiska kategoriseringar av människor görs till en 
naturlig del av det sociala, även om begreppet ’ras’ inte alltid används expli-
cit (Miles 1989). Att använda rasbegreppet i en svensk kontext ifrågasätts 
ibland. Postkoloniala forskare (se t. ex. Molina & de los Reyes 2006) har 
emellertid argumenterat för att begrepp som ’etnicitet’ och ’kultur’ som 
används i större utsträckning än ’ras’ i Sverige tenderar att osynliggöra kon-
struktioner av rasmässig skillnad. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 
det också möjligt att tillägga att ras i sig inte torde vara en mer essentiell 
kategori än etnicitet och kultur, utan samtliga kategorier kan läsas som dis-
kursiva effekter. 

En del av rasifieringsdiskussionen har ägnats åt frågan om hur vithet 
konstrueras som en priviligerad position (se t.ex. Frankenberg 1993; Dyer 
1997). En del av vithetens privilegium ligger, menar Dyer (1997) i att bli 
konstruerad som i avsaknad av etnisk eller rasmässig tillhörighet – dessa 
tillhörigheter tillskrivs ’de(n) andra’. Flera forskare (se t.ex. Sawyer 2000; 
Catomeris 2004: Azar 2005; Mattsson 2005; Schmauch 2006; Lundström 
2007) har aktualiserat frågan om utseendets betydelse och utforskat hur 
svenskheten föreställs som en vit gemenskap. Detta ligger till grund för 
komplexa, kontextbundna inkluderingar och särskiljanden. Koreanologen 
Tobias Hübinette och sociologen Carina Tigervall (2008a; 2008b) har disku-
terat vilken betydelse konstruktioner av svenskhet som en vit gemenskap 
har för internationellt adopterade födda i bland annat i Chile, Korea och 
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Etiopien. Med utgångspunkt i en intervjustudie diskuterar de hur det adop-
terade subjektets position regleras av hur kroppen i olika sammanhang blir 
läst som ’annorlunda’, ’exotisk’ eller ’icke-tillhörande’.   

Nationen som könad och sexuell gemenskap 
Den etablerade nationsforskningen, inte minst Andersons bidrag, har även 
kommit att problematiseras för att den osynliggör kön och konstruerar na-
tionen som en manlig, heterosexuell gemenskap, inte sällan föreställd som 
ett broderskap (Mayer 2000:6). I Woman-Nation-State beskriver Anthias och 
Yuval-Davis (1989) nationen som en könad gemenskap och lyfter fram 
kvinnors position i förhållande till upprätthållandet av nationella gemenska-
per. Kvinnors position är knuten till deras (förutsatta) reproduktiva förmå-
ga; inte bara när det gäller att reproducera nationens medlemmar, utan också 
att reproducera den nationella kulturen. Kvinnor tillskrivs också ofta en 
symbolisk status kopplad till reproduktionen, vilket skulle kunna illustreras 
av hur Moder Svea fungerar som en symbol för den svenska nationella ge-
menskapen.28 För mig har diskussionen om nationen som en könad gemen-
skap erbjudit en relevant teoretisk kontext för att analysera dels utsagor om 
internationellt adopterades separation från sin födelseplats och sin första 
familj, dels utsagor om ofrivillig barnlöshet hos blivande adoptivföräldrar. 

Att läsa nationen som en könad gemenskap är också att läsa den som en 
sexuell gemenskap. Som feministiska sexualitets- och queerforskare framhål-
lit är den sociala konstruktionen av kön omöjlig att skilja från den sociala 
konstruktionen av sexualitet. Judith Butlers (1990) heterosexuella matris är 
ett exempel på ett begreppsligt ramverk för att teoretisera uppdelningen i två 
kön, ’kvinnor’ och ’män’, som förutsätts vara varandras motsatser. En vä-
sentlig del av att vara ’kvinna’ är att känna sexuellt begär till ’män’, liksom att 
en väsentlig del av att vara ’man’ är att känna sexuellt begär till ’kvinnor’. 
Respektive kategori konstrueras genom att de handlingsmönster som förut-
sätts vara ’kvinnliga’ och ’manliga’ repeteras kontinuerligt och på så sätt 
skapar en illusion av både naturlighet och stabilitet. Geografen Tamar Mayer 
(2000:5) är en av dem som lyft fram köns- och sexualitetskonstruktioner 
som centrala i hur nationen föreställs: 

The nation is comprised of sexed subjects whose ”performativity” con-
structs not only their own gender identity but the identity of the entire na-
tion as well. 

                         
28 För diskussion om konstruktioner av nation, genus och ras i en svensk 1950-talskontext 
och med empirisk utgångspunkt i beskrivningar av Fröken Sverige, se Mattsson & Pettersson 
(2006) 
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Mayers resonemang möjliggör teoretisering av heteronormativitet som en viktig 
byggsten i föreställandet av en nationell gemenskap, som bidrar till att regle-
ra sexuella identifikationer och praktiker.29 Detta har diskuterats även av 
sociologen Jyoti Puri (2004:153f, se även Mosse 1985/1997), som menar att 
regleringen av sexualiteten inbegriper gränsdragningar både mellan  ’norma-
la’ och ’onormala’ samt mellan ’respektabla’ och ’orespektabla’ identifikatio-
ner och praktiker. Dessa gränsdragningar, menar Puri, tenderar att samman-
falla med gränsdragningen mellan ’heterosexualitet’ och ’homosexualitet’, 
vilket innebär att en normal och respektabel medlem i en nationell gemen-
skap är ett subjekt som känner heterosexuellt begär.30 Queera identifikatio-
ner och praktiker står i ett komplext förhållande till den nationella gemen-
skapen även av en anledning som jag kort aktualiserade tidigare – reproduk-
tionen. Homosexuella misslyckas med det som är nationens fundamentala 
projekt: att säkra dess fortlevnad genom att reproducera dess medlemmar 
(Nagel 2003:163). 

Den postkoloniala teoretikern Salla Tuori (2009:155) beskriver reproduk-
tionen som en ständig nationell fråga. Angeläget är inte bara att nationen 
fortlever, utan vem som reproducerar sig och vilka barn som blir resultatet. På 
ett generellt plan är det möjligt att dra slutsatsen att när vissa grupper antas 
förkroppsliga ett hot mot nationens fortlevnad kan det ske genom simultana 
konstruktioner av ras, etnicitet, kön, sexualitet, klass och funktionalitet. I 
detta sammanhang kan det vara lika viktigt att stödja vissa människors re-
produktion, som att förhindra andra människor att göra det samma.31 Hete-
rosexualiteten kan mot denna bakgrund tillskrivas en position utöver att 
vara den ’normala’ och ’respektabla’ sexualiteten, nämligen som själva re-
produktionens naturliga plats. Det är en viktig plats, då det är här som den 
nationella gemenskapens (r)enhet både säkras och äventyras (Dyer 
1997:20ff, jmf Nagel 2003). Interrasiala heterosexuella praktiker kan dock 
konstrueras som både onormala och orespektabla. 

                         
29 För diskussion om vilka positioner som (o)möjliggjorts för mänskliga subjekt, begär och 
kroppar, med utgångspunkt i hur homosexualitet, intersexualism och transexualism definie-
rats och hanterats i svenska SOU:er under 1900-talet, se Edenheim (2005). 
30 Detta resonemang kan emellertid göras mer komplext genom hänvisningar till forskning 
som diskuterat konstruktioner av onormala och orespektabla heterosexualiteter, t.ex. i relation 
till äktenskapets status (Butler 2002; Andersson,[C.] 2009). 
31 Mot denna bakgrund kan vi till exempel se steriliseringslagarna i Sverige som gjorde det 
möjligt att utföra steriliseringar, i vissa fall utan samtycke, under åren 1934-1941 (SOU 
2000:20). För vidare diskussion, se t.ex. (Runcis 1998; Catomeris 2004). 
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Reproduktiva relationer och oron för Barnet32 

Hur kan då dessa diskussioner användas för att analysera positioneringen av 
olika familjepraktiker inom en nationell gemenskap? Sociologen Patricia Hill 
Collins (2000) har framhållit att familjen utgör en särskilt värdefull utgångs-
punkt för att utforska konstruktioner av ras, nation, kön och sexualitet. 
Hennes ansats kan användas på många sätt, men vad jag tycker är särskilt 
relevant är hennes framskrivande av blodsbandens betydelse i definitionen 
av vad en familj är.33 Hill Collins synliggör också kopplingen till föreställan-
det av nationen som en ursprunglig gemenskap, då även denna ibland arti-
kuleras genom blodsmetaforer. Genom att betona blodsbandens betydelse 
är det också möjligt att tillföra en aspekt till Tuoris framlyftande av repro-
duktionen som en nationell fråga, nämligen vikten av hur barnen blir till. 
Familjer som består av ett heterosexuellt par med biologiska barn utgör 
fortfarande, menar Hill Collins (2000:157) inte bara en privilegierad familje-
praktik, utan den ger också legitimitet åt barnen som föds inom den.  

Även om Hill Collins framlyftande av blodsbandens betydelse i definitio-
nen av familjen är oerhört viktig, är den inte tillräcklig för att teoretisera på 
vilka grunder som olika familjepraktiker särskiljs från en nationell gemen-
skap. Medan vissa familjepraktiker särskiljs med utgångspunkt i en gräns-
dragning mellan ’biologiskt’/’socialt’, kan andra särskiljas för med utgångs-
punkt i gränsdragningar mellan till exempel ’svenskar’/’invandrare’ eller 
’heterosexualitet’/’homosexualitet’. Förekommande är också att gränsdrag-
ningarna är tydligt överlappande. Ibland talas det om ”bindestrecksfamiljer” 
för att benämna familjepraktiker som faller utanför den vita, svenska kärn-
familjsnormen. Bindestrecksfamiljer kan till exempel vara ’styvfamiljen’, 
’adoptivfamiljen’, ’regnbågsfamiljen’ eller ’invandrarfamiljen’. Gemensamt 
för dessa är att de har ett prefix som syftar till att skriva fram en specifice-
rande aspekt, något som skiljer dem från normen. Vad jag finner tankeväck-
ande med dessa prefix är att de, vilket jag återkommer till i nästa kapitel, 
verkar göra det omöjligt att vara specifik, på fler sätt än ett.  

Jag nämnde tidigare att Hill Collins påpekat att ett barns position i hög 
grad bestäms av den familjepraktik som det ingår i. Butler (2002:21) gör en 
liknande iakttagelse och menar att det finns en oro för reproduktiva relatio-
ner oavsett om dessa betraktas som naturliga eller artificiella. I centrum för 

                         
32 I detta sammanhang vill jag nämna två forskningsinriktningar som hade kunnat bidra till 
analysen, men som jag inte haft utrymme att fördjupa mig i. Den ena är teoretiseringen kring 
släktskap som framför allt utvecklats inom antropologin (se t.ex. Howell & Melhuus red. 
2001; Franklin & McKinnon red. 2001). Den andra är barndomssociologins teoretisering 
kring ålder som social konstruktion, för introduktion se t.ex. Wyness (2006).   
33 För diskussion om den biologiska synen på släktskap i relation till fäders våld se Eriksson 
(2003).  
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denna oro framträder Barnet; det oskyldiga barnet som riskerar att falla offer 
för social progression. Resonemanget kan länkas till den svenska homoad-
optionsdebatten där det varnades för att en förändring av lagstiftningen 
kunde innebära att adoptivbarnen blev en bricka i ett politiskt spel (Anders-
son 2009). Utifrån queerteoretikern Lee Edelmans ansats (2004) kan detta 
läsas som ett exempel på en reproduktiv futurism, där Barnet fungerar både 
som en metafor och organiserande princip för samhället och dess fortlev-
nad. Här sammankopplar Edelman alltså nation, familj och tid med idén om 
Barnet. På så sätt tillför han en spännande dimension, dels till teoretiseran-
det av icke-reproducerande sexuella praktiker, dels till argumentet ’barnets 
bästa’ och hur det (måste) konstrueras som en del av samhällets konsensus. 

Som jag tog upp tidigare kan familjepraktiker särskiljas från den nationel-
la gemenskapen på olika grunder. I Sverige finns ett stort antal familjer med 
en migrationshistoria och dessa familjer har ägnats både massmedial och 
socialpolitisk uppmärksamhet. Flera studier (Ålund & Schierup 1991; de los 
Reyes & Mulinari 2005; Wikström 2007; Mulinari 2009) har analyserat hur 
synliggörandet av ’invandrarfamiljen’ som en del av det samtida Sverige 
bygger på en problembild där konstruktioner av etnicitet, kultur, kön och 
sexualitet är sammanlänkade. Framträdande berättelser om ’invandrarfamil-
jen’ inbegriper patriarkala strukturer, hedersrelaterat våld och identitetspro-
blematik. I den utsträckning som ’kultur’ begripliggörs på ett essentialistiskt 
sätt och ’invandrarfamiljen’ görs till bärare av sin ’kultur’, gör också dessa 
problemtillskrivningar att ’invandrarfamiljen’ kan föreställas som olämplig 
att reproducera den nationella gemenskapen (Tuori 2009:166).  

Är det möjligt att positioners både som tillhörande den nationella gemen-
skapen och utanför den? Finns det någonting mittemellan ’Vi’ och ’De(n) 
Andra’? Sociologen Diana Mulinari (2009:217) skriver: 

Talesätt som ”Sverige och våra invandrare” fångar en spänning mellan ett 
erkännande av rasifierade gruppers närvaro och skapande av hierarkiska 
gränser med syfte att underordna.  

 
Gränsdragningar mellan ’Vi’ och ’de(n) andra’  behöver därför inte innebära 
att exkludera, men att inkludera på grunder som konstruerar en viss grupp 
som särskild. Mulinari (2009:216f, jmf Lewis 1998:65) benämner sådana 
processer för inkluderande underordning.  

Tillhörighet som riktning 

Relationen mellan konstruktioner av nation och familj har intresserat post-
koloniala feminister då de hävdat att det finns grundläggande kopplingar 
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mellan dessa två gemenskaper. Ett centralt bidrag på området är Anne 
McClintocks artikel ”Family Feuds: Gender, Nationalism and the Family 
(1993). McClintock analyserar hur ’familjen’, föreställd som en organisk 
enhet och med naturliga hierarkier baserade på bland annat kön och ålder, 
historiskt används för att rättfärdiga koloniala och imperialistiska nations-
projekt (se även Loomba 1998:215ff). En sådan ingång till relationen mellan 
nations- och familjekonstruktioner skiljer sig från den här studiens utgångs-
punkter. Den hade också krävt en analys av staten som är frånvarande i 
denna analys. Även om begreppen stat och nation ofta används synonymt 
finns anledning att göra en distinktion. Mycket förenklat kan staten definie-
ras som en politisk enhet knuten till ett visst territorium, medan nationen 
utgörs av en folklig gemenskap. En stat kan inrymma flera nationer, men ett 
folk kan också vara statslöst (Mayer 2000:2f). 

En central skillnad mellan staten och nationen är också vilken typ av till-
hörighet som är knuten till respektive gemenskap. Medan tillhörigheten till 
en stat är formaliserad genom medborgarskap är tillhörigheten till en nation 
långt mer komplex eftersom den regleras av informella gränsdragningar. 
Trots att de texter som ligger till grund för den här studien till stor del ut-
görs av myndighetstexter och att en analys som sätter statliga institutioner i 
större utsträckning i fokus hade varit möjlig, har jag valt att fokusera mindre 
på de praktiska verksamheterna och mer på hur välfärd som en diskursiv, 
skillnadsskapande praktik positionerar subjekt och familjepraktiker. Att 
personer med internationell adoptionsbakgrund i Sverige är svenska med-
borgare och för att valet att bilda familj genom internationell adoption i 
Sverige är statligt sanktionerat är inte på något sätt en garanti för symbolisk 
inkludering i den nationella gemenskapen.  

Om vi då återgår till kopplingen mellan nation och familj är det alltså det 
symboliska förhållandet mellan dessa två gemenskaper som jag funnit sär-
skilt relevant för studien. McClintock (1995:63) formulerar det såhär: 

Nations are frequently figured through the iconography of familial and do-
mestic space. The term ‘nation’ derives from ‘natio’: to be born. We speak of 
nations as ‘motherlands’ and ‘fatherlands’. Foreigners ‘adopt’ countries that 
are not their native homes, and are ‘naturalized into the national family. We 
talk of the Family of nations, of ‘homelands’ and ‘native lands’ […]. 

 
McClintock menar att det symboliska förhållandet mellan nation och familj 
exemplifieras på en rad olika sätt. Som jag läser det kan den association som 
McClintock gör här bidra till en förståelse av relationen mellan inkluderingar 
och gränsdragningar av både subjekt och familjepraktiker i en viss nationell 
gemenskap. Att ’natio’ betyder att födas kan kopplas till Balibars och Yuval-
Davis diskussioner om hur ursprungsmyter konstruerar tillhörighet till den 
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nationella gemenskapen som någonting naturligt. En liknande ursprungsmyt 
kommer till uttryck i betonandet av blodsbandens betydelse i definitionen av 
familj, som bland annat Hill Collins har lyft fram. Inbegripet i hur både 
nationen och familjen föreställs, skriver Puri (2004:133), är med andra ord 
idéer om ”one single point of origin”, en tillhörighetens fasta utgångspunkt. 

Liksom McClintock har Hill Collins (2000:161) diskuterat hemmet som 
symbol för både nationen och familjen. Hemmet symboliserar det privata 
rummet där de som gör anspråk på det förutsätts kunna känna sig trygga. 
Människor som befinner sig utanför detta rum kräver en inbjudan från nå-
gon som befinner sig inom dess gränser. Den lagförändring som gjorde det 
möjligt för samkönade par att prövas för att bli föräldrar genom internatio-
nell adoption, skulle kunna läsas som erkännande av tillhörighet; inte bara av 
den samkönade relationen, utan också av den samkönade relationen som 
grund för att bilda familj. Den postkoloniala queerteoretikern Sara Ahmed 
(2006) har närmat sig frågan om hem och tillhörighet på ett sätt som jag 
funnit inspirerande och användbart för studien. Hennes fenomenologiska 
ansats innebär en skillnad i analytisk fokus, men jag vill ändå ta med mig 
frågorna hon ställer om vad det är som skapar upplevelsen av tillhörighet, 
vad det är som gör det möjligt att känna sig hemma och hur ett obekant rum 
kan komma att kännas familjärt (Ahmed 2006:7). 

Vad jag framför allt vill lyfta upp är Ahmeds begrepp orientations, som er-
bjuder ett sätt att tänka omkring subjektformering där tillhörighet står i fo-
kus. Ahmed (2006:21)menar att begreppet gör det möjligt att utforska ”how 
life gets directed in some ways rather than others”. För henne bär subjektet 
ingen inre riktning, ingen förutbestämd livslinje. Ahmeds (ibid:15) argument 
är istället att subjektet ”gets directed in some way more than others”. I rela-
tion till rasifiering diskuterar Ahmed (ibid:109ff) hur subjektet konstrueras 
som riktat mot vissa platser (objekt). På så sätt organiseras tillhörigheten på 
ett sätt som också möjliggör att subjekt kan positioner som ’out-of-place’.  I 
relation till heteronormativitet (ibid:65ff) diskuterar hon hur begär förutsätts 
vara riktat åt ett visst håll (andra subjekt), i enlighet med Butlers heterosexu-
ella matris som jag presenterade tidigare. Relationen mellan kropp, plats och 
nation är något som hela Ahmeds diskussion rör sig kring, vilket tillför sub-
jektivitetsdiskussionen ytterligare en dimension. 

Ahmeds postkoloniala, queera fenomenologi kan vid första anblicken 
verka avlägsen välfärdsforskningen, men vid närmare eftertanke är 
kopplingarna tydliga. Gail Lewis (2000:64) har diskuterat hur välfärden som 
diskursiv praktik skapar categories of belonging, grunder för tillhörighet, och här 
möts ansatserna. Att tillhörighet är något som konstrueras, snarare än att 
finnas inneboende i subjektet sammanför alltså de båda ansatserna. Att till-
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hörighetens kroppsliga dimension bör ges mer utrymme i välfärdsforskning-
en är också något som lyfts fram (Lewis, Gewirtz & Clarke red. 2000)..34 
Utgångspunkterna i denna studie ger mig framför allt utrymme att diskutera 
kropp i förhållande till rasifiering och den betydelse som hudfärg ges i tex-
terna. Ahmeds riktningsbegrepp blir för mig ett sätt att formulera frågor om 
tillhörighet och gränser på ett sätt som placerar det adopterade subjektet – 
inklusive kroppsliga markörer – i fokus.  

Vad som kan analyseras då är hur detta subjekt i texterna blir riktat, dels i 
förhållande till ett objekt – födelseplatsen – dels i förhållande till två grupper 
av subjekt – den biologiska familjen och adoptivfamiljen. Vilken nation 
riktas det adopterade subjektet emot? Vilken familj? Är flera tillhörigheter än 
en möjlig? Och på vilket sätt har kroppen betydelse för hur riktning organi-
seras, både när det gäller den nations- och familjegemenskapen?  

Sammanfattning 

De ovanstående diskussionerna om vilken betydelse som konstruktioner av 
ras, etnicitet, kultur, kön och sexualitet spelar i upprätthållandet av den na-
tionella gemenskapen erbjuder för den här studien ett användbart ramverk 
för att tänka omkring tillhörighet och gränser i en specifik kontext. Ramver-
ket utmanar förståelsen av nation och familj som naturliga gemenskaper. 
Diskussionen har rört sig omkring de grunder på vilka subjekt och familje-
praktiker föreställs som tillhörande, särskiljda, eller någonting däremellan, i 
förhållande till en nationell gemenskap. Ramverket bygger på ett hopförande 
av olika forskningstraditioner där jag lagt mindre fokus på skiljelinjer för att 
kunna få ett mer sammanhållet ramverk. Som jag diskuterade i föregående 
kapitel ser jag det teoretiska ramverket som ett sätt att närma mig vetandets 
diskursiva förutsättningar och följder. Några av de begrepp som diskuterats 
här och som jag tar med mig vidare in i studien för att kunna uppfylla studi-
ens syfte är nation, familj, förflutenhet, ursprung, tillhörighet, skillnad, rasifiering och 
riktning.   

                         
34 För diskussion om individens självbestämmande i en svensk kontext med utgångspunkt i 
en analys av hur kroppen framställs i svenska statliga utredningar från 1960- och 70-talen om 
bland annat abort, fastställande av könstillhörighet och sterilisering, se Alm (2006). 
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4⏐Riskfyllda platser, behövande barn och nya hem 

 

I det här kapitlet utforskas konstitueringen av internationell adoption som kunskapsob-
jekt. Konstruktionerna av internationell adoption är en berättelse där tiden – nu och då – 
och rummet – här och där – korsar varandra. I beskrivningarna av internationell adop-
tion skrivs barnets bakgrund fram på sätt som bidrar till att legitimera internationell 
adoption som verksamhet och formulera grunder för andra tillhörigheter. Detta är en 
berättelse om riskfyllda platser, särskilt behövande barn och upprättandet av nya familje-
band, allt invävt i en strävan efter det normala. 

De behövande barnen… 

Resonemangen om internationell adoption erbjuder i texterna som ligger till 
grund för den här studien sammanhangsbeskrivningar där sociala verklighe-
ter konstrueras och en grupp barn definieras. Resonemangen om internatio-
nell adoption beskriver inte endast en isolerad verksamhet, utan lika mycket 
framträder en mer allmän bild av geopolitiska förhållanden och sociala 
strukturer. En framträdande aspekt av de sociala verkligheter som i den 
internationella adoptionens sammanhang görs relevant är orsaker till att 
barn blir tillgängliga för internationell adoption:  

Skälen till att barn lämnas för internationell adoption kan vara många. De 
kan vara födda utom äktenskapet, de kan lämnas för att mamman är mycket 
ung, fattig, socialt utsatt och saknar socialt stöd, för att föräldrarna har dött 
eller för att en mamma som är änka eller frånskild ska kunna gifta om sig. 
Föräldrarna kan ha missbruksproblem eller lida av psykisk ohälsa och barnet 
kan vara omhändertaget av myndigheterna. I en del länder blir inte barn till 
föräldrar som har olika etnisk tillhörighet accepterade. I vissa länder lämnas 
barn med sjukdom eller funktionsnedsättning till barnhem (HSb, s. 17).  

 
I den ovanstående utsagan presenteras en rad potentiella orsaker till att barn 
blir tillgängliga för internationell adoption. Dessa orsaker skapar samtidigt 
en bild av förhållandena i internationellt adopterades födelseländer. Orsa-
kerna är av olika slag; vissa knyts till aktörer som ’mamman’ eller ’föräldrar-
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na’, medan andra knyts till platser, ’länder’. I orsaksbeskrivningarna finns ett 
görande av kön. ’Mamman’ kan vara ”ung, fattig och [sakna] socialt stöd”, 
hon kan vara ”änka eller frånskild”. ’Föräldrarna’ kan ha ”missbruksproblem 
eller lida av psykisk ohälsa”. ’Pappan’ som enskild aktör finns inte med i 
beskrivningarna, utan kan endast läsas in som en del i ’föräldrarna’. Positio-
nerna skiljer sig åt på så sätt att framskrivningarna av ’mamman’ hänger 
samman med marginalisering på grund av sociala strukturer av ålder, klass 
och kön, medan framskrivningarna av föräldrarna hänger samman med en 
problematik som kan läsas som mer individuell.  

Det finns emellertid exempel där barnets bakgrund beskrivs på ett långt 
mer diffust sätt. I förordet till en av texterna benämns barnet som ”det 
okända barnet, långt borta i ett annat land” (HSa, förord). Att som i den 
första utsagan göra barnet känt genom tydliga beskrivningar av dess möjliga 
bakgrunder och att som i den andra utsagan göra barnet okänt genom att 
behålla en vaghet i relation till bakgrunden gör olika saker i resonemanget 
som helhet. Att tala i termer av ”det okända barnet” verkar både anonymi-
serande och förfrämligande. Anonymiserande på det sätt att formuleringen 
definierar barnet utifrån en slags passiv existens. Förfrämligande på så sätt 
att tillägget att barnet befinner sig ”långt borta i ett annat land” bygger in ett 
geografiskt avstånd i resonemanget. Formuleringen kan även kopplas till 
bilden av ”de väntande barnen” som i ett amerikanskt sammanhang ofta 
personifierat den internationella adoptionsverksamheten (Cartwright 2003). 

I sammanhangsbeskrivningen som finns i den första utsagan framträder 
en bild av ett utsatt och behövande barn. I två av de andra texterna finns en 
formulering som bidrar till denna framskrivning: ”De barn som blir aktuella 
för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller 
övergivna och bortlämnade” (BHF, s. 128; HSa, s. 16). Denna formulering 
kan läsas som en sammanhangsbeskrivning, som snarare än att fokusera 
orsaker positionerar barnen som ’föräldralösa’, ’övergivna’ eller ’bort-
lämnade’. Anmärkningsvärt här är att inga aktörer skrivs fram och på så sätt 
görs direkt ansvariga för att ha lämnat, lämnat bort eller övergivit barnen. 
Enligt sociologen Sarah K. Dorow (2006:165), fungerar the abandonment story, 
övergivandeberättelsen, annars nästintill som en fetisch i internationella 
adoptionssammanhang. I det kinesisk-amerikanska exempel hon tar avstamp 
i är övergivandeberättelsen ofta tydligt könad, dels för att det oftast är flick-
or som lämnas för internationell adoption, dels för att den biologiska mo-
dern inte sällan görs ansvarig för övergivandet (ibid:174ff). 

Termer som ’föräldralösa’, ’övergivna’ eller ’bortlämnade’ lägger en mora-
lisk dimension i sammanhangsbeskrivningen eftersom fokus ligger på vad 
barnen blivit utsatta för. Antropologen Signe Howell (2006:47ff) menar att 
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övergivandeberättelsen och dess moraliska koppling kan lokaliseras till 1800- 
och 1900-talets Europa. Under den här tiden växte det fram nya perspektiv 
på var barndomen helst skulle utspela sig och detta var inom ett visst rum; ett 
privat hem, en familj, en nation. Barn som av olika anledningar hamnade 
utanför ett sådant rum blev föremål för räddning. Howell menar att det mo-
raliska förkastandet av att försätta barn i utanförpositioner av olika slag har 
stark bärkraft än idag i Nordeuropa och Nordamerika samt att det finns 
rester av detta i framskrivningar av internationell adoption. Positioneringar-
na av barnen som ’föräldralösa’, ’övergivna’ och ’bortlämnade’ som sker i 
detta empiriska urval kan mot denna bakgrund läsas som en diskursiv rest av 
moralism.    

…där borta 

I relation till orsaksbeskrivningarna vill jag sätta beskrivningar av internatio-
nellt adopterades födelseländer. Ett begrepp som i en av texterna används i 
ett resonemang kring alkoholmissbruk hos den biologiska modern, men 
som konstruerar det rumsliga sammanhang som barnet lokaliseras i är ’risk-
miljö’ (AS, s. 40f). Att tala i termer av ’risk’ i livsmiljön stärker konstruk-
tionen av barnet som behövande och utsatt. Riskbegreppet kan användas 
som ingång till en diskussion om plats i allmänhet och relationen mellan 
Sverige och länder utanför Sverige i synnerhet. Som jag nämnde tidigare är 
några av orsaksbeskrivningarna knutna till plats. I relation till ”en del länder” 
framhålls att ”barn till föräldrar som har olika etnisk tillhörighet [inte blir] 
accepterade”. I relation till ”vissa länder” framhålls att ”barn med sjukdom 
eller funktionsnedsättning [lämnas] till barnhem”. Födelseländerna tillskrivs 
alltså en viss syn på ”barn till föräldrar som har olika etnisk tillhörighet” och 
”barn med sjukdom eller funktionsnedsättning”. Dessa synsätt formuleras 
som orsaker till att barn blir tillgängliga för internationell adoption 

Jag vill uppehålla mig något vid begreppet acceptans som används i rela-
tion till ”en del länder”. Acceptans/icke-acceptans framstår nämligen som 
relevanta begrepp att sätta i relation till framskrivningar av internationellt 
adopterades födelseländer även i andra sammanhang. I nedanstående utsaga 
jämförs det sociala skyddsnätet i Sverige med det i födelseländerna:   

I Sverige består det sociala skyddsnätet av både det privata, dvs. familjen, 
släkt och vänner, och det stöd som samhället ger. I barnens ursprungsländer 
är samhällets stöd begränsat eller obefintligt. Att ha en familj och hålla sig 
väl med den blir då av görande för överlevnad (ABF, s. 56). 
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I denna utsaga görs en explicit kontrastering av Sverige och ”barnens ur-
sprungsländer”. Tillskrivandet av en begränsad närvaro eller frånvaro av 
samhälleligt stöd i ursprungsländerna fungerar som utgångspunkt för att 
konstruera skillnad. Att ha blivit ’föräldralösa’, ’övergivna’ och ’bortlämnade’ 
(BHF, s. 128; HSa, s. 16) – att sakna familj –  sätter i ljuset av den här utsa-
gan barnens ’överlevnad’ på spel. Den begränsade närvaro eller frånvaro av 
samhälleligt stöd som tillskrivs ursprungsländerna bidrar på så sätt till kon-
struktionen av det utsatta och behövande barnet. 

I ett annat sammanhang görs en koppling mellan internationellt adopte-
rades födelseländer och ”strukturer med en föråldrad kvinnosyn och en syn 
på utomäktenskapliga och funktionshindrade barn, som Sverige inte kan 
godta” (AP, s. 145). Vad som menas med en ”föråldrad kvinnosyn” eller 
vilka synsätt på ”utomäktenskapliga och funktionshindrade barn” som avses 
definieras inte. Att det talas om en ”föråldrad kvinnosyn” antyder emellertid 
att det finns något modernt, eller åtminstone modernare, i den svenska sy-
nen. Genom formuleringen ”som Sverige inte kan godta” görs Sverige till 
måttstock för graden av modernitet i synen på kvinnor i länder utanför Sve-
rige. Begreppen acceptans/icke-acceptans aktualiseras i dessa platsbeskriv-
ningar på två sätt. För det första tillskrivs ’ursprungsländerna’ en icke-
accepterande hållning gentemot kvinnor samt barn med funktionshinder. 
För det andra tillskrivs Sverige, genom markeringen mot ’ursprungsländer-
nas’ hållning, en accepterande hållning gentemot kvinnor samt barn med 
funktionshinder.  

Begreppen acceptans/icke-acceptans kan slutligen knytas till en diskus-
sion om jämställdhet som förts av postkoloniala forskare. Det har bland 
annat diskuterats hur jämställdhet i olika sammanhang görs till markör för 
likhet och olikhet, både inom och mellan länder. Synsätt på kvinnor som 
betecknas som traditionella, nedvärderande eller förtryckande förknippas 
ofta med andra människor och andra platser, vilket samtidigt bidrar till kon-
struera Sverige som modernt och jämställt (de los Reyes, Molina & Mulinari 
2006:22f). Sverige ges därmed betydelse genom att förhållas till andra plat-
ser, vilket är fallet även i utsagan om socialt skyddsnät. På ett övergripande 
plan läser jag i orsaksbeskrivningarna och utsagorna om förhållandena i 
Sverige och barnens födelseländer in en informativ, snarare än moraliseran-
de eller skuldbeläggande ton. Den informativa tonen är också möjlig att läsa 
som ett uttryck för en europeisk upplysningsdiskurs som enligt postkolonia-
la forskare konstruerat en universell berättelse om världens beskaffenhet 
med utgångspunkt i en uppdelning mellan ’Väst’ och ’de Andra’ (se t.ex. 
Said 1978/2000; Loomba 1998; Wallerstein 2006).  



 

 61 

Internationell adoption som risk och skydd 

Om det i texterna framträder en bild av utsatta och behövande barn i andra 
delar av världen, betyder det då att internationell adoption framställs som en 
självklar verksamhet? Det går att utläsa en ambivalens i framskrivningarna 
av internationell adoption i texterna. Å ena sidan framhålls i vissa fall kritik 
mot internationell adoption där till exempel ”risk[en] för att barnen blir 
brickor i ett ekonomiskt spel, som drivs av vuxnas barnlängtan (AP, s. 21)” 
eller frågan ”om det om det överhuvudtaget kan anses vara berättigat att 
flytta barn från sin ursprungliga geografiska, biologiska och kulturella miljö 
till ett nytt land och till nya föräldrar”, lyfts fram (A, s. 9f). I båda dessa ex-
empel kommer politiska och etiska perspektiv på internationell adoption 
fram som gör bilden av det behövande och utsatta barnet mer komplex. 

Trots den här typen av problematiseringar finns å andra sidan utsagor 
som pekar mot att internationell adoption som verksamhet inte bör ifråga-
sättas utan att ”[det finns] skäl och tro att det går bättre för barnen för att de 
adopteras” (A, s. 140) och att ”[d]et är viktigt att slå fast att adoption inte är 
en riskfaktor utan en skyddande faktor” (AS, s. 14). I den senare formule-
ringen finns inget utrymme för diskussion, här handlar det istället om ett 
fastställande av att internationell adoption är en ”skyddande faktor”. Att 
skriva fram internationell adoption både som risk och skydd är i texterna två 
linjer som löper parallellt. De kritiska invändningarna stannar dock, som jag 
läser det, vid att vara just invändningar, otillräckliga för att destabilisera kon-
struktionen av internationell adoption som skyddande praktik.  

I texterna legitimeras internationell adoption genom konstruktionen av 
de utsatta och behövande barnen; barnen som av olika skäl skilts från sina 
biologiska föräldrar, barnen som befinner sig i samhällen som inte förmår ta 
hand om dem eller inte erkänner dem. Howell (2006:4f) föreslår att ett barn 
som är tillgänglig för internationell adoption kan läsas som ett – ibland bok-
stavligt, men framför allt i social bemärkelse – naket barn, på grund av att 
det av olika anledningar saknar släktskapstillhörighet. Howell ser internatio-
nell adoption som en parallell process av de-kinning, vari barnet blir berövad 
sin släktskapstillhörighet och kinning, vari barnet får en ny släktskapstillhö-
righet. Det är, menar Howell, barnets sociala nakenhet som konstruerar 
internationell adoption som något moraliskt riktigt. Eller som Dorow 
(2006:167) formulerar det: ”Abandonment and adoption are two sides of 
the same coin; it is separation and rupture that make adoption possible”.  

Howell och Dorow pekar ut en spänning som finns inbyggd i konstruk-
tionen av internationell adoption. Mot bakgrund av principen om barnets 
bästa vore det inte legitimt att lämna barnen i deras födelseländer, eftersom 
de skrivs fram som ’riskmiljöer’. Att ”tro att det går bättre för barnen” om 
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de adopteras till Sverige blir begripligt i relation till den indirekta konstruk-
tionen av Sverige som en skyddande plats. Fastslåendet av internationell 
adoption som en ”skyddande faktor” bär spår av 1970-talets syn på verk-
samheten som en biståndsinsats, som jag lyfte fram i inledningskapitlet. 
Perspektivet kan relateras till det genomslag begreppet ”u-hjälp” fick i Sveri-
ge under den här tiden. Journalisten Christian Catomeris (2004:59f) har 
diskuterat hur u-hjälpen kom att fungera som mission där konstruktioner av 
det utvecklade Sverige och de behövande andra länderna var mycket fram-
trädande. Catomeris påpekar att utformningen av biståndsrelationen hade 
likheter med en föräldra- och barnrelation, vilket aktualiserar både koppling-
en mellan nation och familj, och barnets symboliska position inom dessa 
gemenskaper. 

Med separationen i bagaget 

Lindgren (2006:91) diskuterar 1950- och 60-talen som en period då psykolo-
gin fick allt större genomslag i perspektiv på barn och barnuppfostran. Det-
ta medförde bland annat större fokus på barns känslomässiga utveckling och 
ett framhållande av vikten av stabilitet. I det här sammanhanget började 
alltså den internationella adoptionsverksamheten i Sverige att ta form. Det 
är också mot denna bakgrund som texternas framskrivning av ’separation’ 
som den yttersta sammanbindande faktorn för personer med internationell 
adoptionsbakgrund kan läsas: 

Gruppen adoptivbarn är ingen homogen grupp. Varje adoptivbarn är unikt 
med egna erfarenheter och behov. Men alla har de en sak gemensamt, de har 
av olika anledningar separerats från sina biologiska föräldrar (BHF, s. 131). 

 
I denna utsaga beskrivs internationellt adopterade barns ’separation’ från 
sina ’biologiska föräldrar’ som ett faktum. Heterogeniteten i ”erfarenheter 
och behov” lyfts fram samtidigt som separationen görs till en gemensam 
grund för barn med internationell adoptionsbakgrund. Separationsbegreppet 
kan härledas till anknytningsteorin som är en del av utvecklingspsykologin. 
Enligt anknytningsteorin spelar de tidiga erfarenheterna av sociala relationer 
en fundamental roll för det fortsatta sociala samspelet. Om den tidiga om-
vårdnaden präglas av avbrott får detta konsekvenser längre fram i livet, till 
exempel när det gäller förmågan att utveckla tillit till andra människor och 
möjligheten att känna tillhörighet (Broberg m. fl. 2008). Derek Kirton 
(2000:41) som forskar inom socialt arbete har utifrån ett brittiskt samman-
hang beskrivit anknytningsfrågorna som en stomme i ett liberalt, individori-
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enterat adoptionsparadigm.35 Det anknytningsteoretiska perspektivet präglar 
texterna som ligger till grund för denna studie genomgående och skapar en 
viss struktur för konstruktionen av internationellt adopterades livsförlopp.36 

I en av texterna framskrivs separationen som en del av internationell ad-
opterades ’bagage’ (HSb, s. 62f ). Detta kan kopplas till Howells (2006:87) 
resonemang om ryggsäcksmetaforen som hon menar är framträdande i be-
skrivningar av internationellt adopterade. Både ryggsäcks- och bagagemeta-
forerna symboliserar barnet som bärare av vissa erfarenheter. Vad innebär 
då separationen mer konkret? I texterna lyfts till exempel upp hur barnet 
kan ha ”skilts ifrån viktiga personer och hela sin tidigare livsmiljö” (HSb, s. 
62f ),”övergetts av sina biologiska föräldrar och därefter haft minst ytterliga-
re en vårdare före adoptionen” (AP, s. 77) samt ”fått byta språk och kultur i 
samband med adoptionen” (AP, s. 206). Sammantaget tillskrivs separationen 
betydelsen att barnet skiljs dels från centrala omsorgspersoner – ’biologiska 
föräldrar’ och ’vårdare’ – dels från sitt rumsliga sammanhang – ’tidigare 
livsmiljö’, ’kultur’ och ’språk’. Barnet beskrivs alltså som separerat från båda 
sina två första tillhörigheter; familje- och nationsgemenskaperna. 

 Om separationen i den tidigare återgivna utsagan beskrivs i förhållande-
vis neutrala termer finns också exempel där dramaturgin är mer accentuerad: 

De internationellt adopterade barnen genomgår en totalseparation. De vux-
na som vårdat dem, och som de kanske trodde de kunde lita på, försvinner. 
När familjen reser hem med barnet reser barnet från det välkända. Genom 
en resa förändras hela livsmiljön, ljud, ljus, dofter, klimat m.m. (ABF, s. 84) 

  
Att tala om separationen som total (se även AP, s. 206) underbygger idén 
om det allomfattande i händelsen. Utsagan förknippar separationen med ”de 
vuxna som vårdat [de internationellt adopterade barnen]”, vilket kan läsas 
som ett utvidgat sätt att tala om omsorgspersoner eftersom inte endast de 
biologiska föräldrarna omfattas. Utsagan inrymmer en berättelse som ställer 
’vuxna’ mot ’barn’ med utgångspunkt i frågan om tillit: de vuxna, de som 
barnen ”kanske trodde de kunde lita på, försvinner”. Den här terminologin 
har en något moraliserande ton som påminner om talet om ’föräldralösa’, 
’övergivna’ och ’bortlämnade’ barn (BHF, s. 128; HSa, s. 16) som diskutera-
des i föregående avsnitt. I de två sista meningarna ges ytterligare en platsbe-
skrivning. Separationen beskrivs som en resa bort från ”det välkända”, med 
sitt ’klimat’, sina ’ljud’, ’ljus’ och ’dofter’.  

                         
35 Kirton (2000) diskuterar även hur internationell adoption i Storbritannien begripliggjorts 
inom the black radical paradigm och the postmodern challenge.  
36 För barndomssociologisk problematisering av utvecklingspsykologiska perspektiv, se t.ex. 
Woodhead (1999). 
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Formuleringen ’det välkända’ bär, som jag läser det, en intressant tvety-
dighet. I denna utsaga där separationen står i fokus ges”det välkända” bety-
delsen internationellt adopterades födelseländer. Utgångspunkten i utsagan 
tycks vara barnets blick; ”det välkända” utgörs av det som för barnet förut-
sätts vara bekant. I framskrivningen av barnet som befinner sig ”långt borta 
i ett annat land” (HSa, förord), som jag tog upp tidigare, är utgångspunkten 
istället en svensk officiell blick. Då blir istället barnens födelseländer till 
något icke-välkänt, något främmande. Vad som görs känt och okänt, bekant 
och främmande i texterna, varierar beroende på sammanhanget och utifrån 
vems blick som tillskrivningen görs. I texterna finns det alltså utrymme för 
att skifta mellan olika perspektiv och därigenom positionera internationellt 
adopterades födelseländer både som okända och främmande, kända och 
bekanta.  

I en av texterna förs ett kort resonemang om separation utifrån sköters-
kans perspektiv där det lyfts fram hur det förekommit att sköterskan ”haft 
svårt att skiljas från barnet” och ”plötsligt dykt upp igen för att gosa med 
barnet”. Det framhålls vidare att ”[d]en typen av beteende ska man inte 
tolerera för barnets skull” eftersom ”[d]et blir kanske ännu en uppslitande 
separation” (AEBF, s. 87). När denna utsaga läses i relation till utsagor om 
den erfarenhet av separation som barnet tillskrivs, ter det sig som att det 
finns känslor och handlingar bundna till denna situation som är mer legitima 
än andra. Den separation som barnet erfar ska erkännas och ges plats, me-
dan den separation som tidigare omsorgspersoner erfar kan göras illegitim 
om den begränsar barnets rätt till sin erfarenhet. Värt att framhålla är att den 
icke-accepterande hållningen gentemot sköterskans känslor och handlingar i 
utsagan byggs upp kring argumentet att det är för ”barnets skull”. 

Vilken roll tillskrivs då separationen för internationellt adopterade i deras 
framtida liv?37 Svaret på denna fråga är inte entydigt i texterna. Å ena sidan 
går det att finna utsagor som pekar i riktningen mot att separationens kon-
sekvenser är permanenta. I en av texterna (AP, s. 256) konstateras det helt 
enkelt att ”[a]doptionen är livslång”. Detta på grund av att ”adopterade i 
högre grad än andra kan ha en relationsskörhet” som kan aktualiseras vid till 
exempel familjebildning eller separationer. Denna eventuella ’relationsskör-
het’ aktualiseras även i andra resonemang, även om begreppet inte alltid 
används. I en annan text (BHF, s. 133) dras, med hänvisning till forskning, 
slutsatsen att ”[ä]ven om barnet utvecklar tillit till sin adoptivfamilj så lever 
barnets tidigare erfarenheter av separationer och ev. vanvård kvar”. I dessa 
exempel görs separationen närmast till en permanent brist som personer 

                         
37 För vidare diskussion om separationens betydelse med fokus på relationen mellan barn och 
adoptivföräldrar, se kapitel 6.  
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med internationell adoptionsbakgrund måste leva med. Det är en brist som 
inte kan åtgärdas genom tillhörighet till adoptivfamiljen, utan separationen 
från den biologiska familjen förblir en central del av livet. Å andra sidan 
finns i texterna också utsagor som pekar mot att barns ”psykologiska bak-
grundshistoria” (AS, s. 62) inte spelar en avgörande roll, utan som tillskriver 
förhållandena efter adoptionen större betydelse. I en av texterna (ibid) häv-
das att ”[d]et är ju trots allt uppväxtmiljön [i ’adoptivhemmet’] som på lång 
sikt kommer att vara mest avgörande för barnets utveckling”. Den här for-
muleringen kan läsas som ett utmanande av antagandet om adoptionen som 
’livslång’, ett utmanande av idén om separationen som en permanent brist 
hos internationellt adopterade. Med andra ord finns i texterna en ambivalens 
i fråga om separationens konsekvenser för den adopterades ’utveckling’; 
ibland är den ett bagage som ständigt följer den adopterade, ibland är det en 
ryggsäck som går att ta av.38  

Trauma som särskiljande erfarenhet  

I texterna görs vid flera tillfällen en koppling mellan internationell adoption, 
separation och trauma. Trauma är från början ett psykoanalytiskt begrepp. 
Sociologen Frank Furedi (2004) sätter användningen av traumabegreppet i 
relation till vad han kallar en emotionalistisk vändning som erbjuder både ett 
visst sätt att tala om erfarenheter generellt och termer för att klassificera 
erfarenheter specifikt. Han menar att begrepp som tidigare förknippades 
med den terapeutiska professionen har blivit mer tillgängliga och används i 
alltfler sammanhang, med följden att begreppens innebörder förändras. 
Användningen av traumabegreppet i texterna som ligger till grund för den 
här studien kan härledas till en etablerad begreppslig repertoar som finns 
omkring internationell adoption och hänger samman med psy-disciplinernas 
framträdande plats i både den praktiska verksamheten och forskningen på 
det internationella adoptionsområdet (Homans 2006; Herman 2008). 

Hur används då traumabegreppet och vad gör det i resonemangen som 
helhet? Jag utgår från att en utsaga kan formuleras utifrån en högre eller 
lägre nivå av säkerhet (jmf Potter 1996:112f) . Med en sådan utgångspunkt 
kan vissa framskrivningar läsas som mer eller mindre postulerande, vilket i 
sin tur kan få en framskrivning att framstå som mer eller mindre förhand-
lingsbar. När det gäller nivån av säkerhet i formuleringarna om trauma är 
den generellt sett relativt låg, i bemärkelsen att resonemangen skriver fram 

                         
38 För diskussion om spänningen mellan juridisk separation och framskriven känslomässig 
anknytning till den biologiska familjen, se kapitel 5. För diskussion om hur framskrivna 
olikheter mellan föräldrar och barn påverkar adoptivfamiljens vardag, se kapitel 6. 
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traumat som en möjlighet snarare än ett faktum. I de flesta fall gäller att 
separationen ”kan vara en traumatisk upplevelse” (AP, s. 206), att interna-
tionellt adopterade bär erfarenheter som ”man kan kalla traumatiska” (A, s. 
46) eller ”i vissa fall ha varit med om traumatiska upplevelser” (HSb, s. 62). 
Vad som är tydligt när olika traumaresonemang ställs mot varandra är vilken 
roll sammanhanget spelar för nivån av säkerhet i traumatillskrivningen. 

I en av texterna (HSa:89ff) bifogas ett utlåtande om hur ”betydande 
funktionshinder” kan påverka adoptivföräldraskap. I utlåtandet, skrivet av 
en legitimerad psykolog och psykoterapeut, framhålls att separationer ”i sig 
alltid är traumatiserande” och att adopterade barn ”därtill kanske har ett 
antal andra traumatiska upplevelser”. Traumats konsekvenser för barnets 
’utveckling’ gör att adoptivföräldraskapet beskrivs som en ”i en del avseende 
[…] mer komplicerad och krävande uppgift än det biologiska föräldra-
skapet”. ”Betydande funktionshinder” konstrueras som ”ytterligare en kom-
plikation” i förhållande till adoptivföräldraskapet med motiveringen att psy-
kiska och fysiska krav möjligen inte kan uppfyllas.39 Situationer där krav inte 
kan uppfyllas beskrivs kunna få ”psykisk belastning för barnet” som följd. I 
detta exempel används traumat för att konstruera vissa som mer lämpliga än 
andra för att vara föräldrar till ett barn med internationell adoptionsbak-
grund. Traumabegreppets innebörd är föränderlig, men kan för bestämda 
syften fixeras och göras till en retorisk resurs. 

I den psykoanalytiska synen på subjektet är traumat en universell erfa-
renhet som präglar den mänskliga existensen som sådan. Den feministiska 
psykoanalytikern Juliet Mitchell (1998:121) skriver: “Trauma is the great 
equalizer. What differentiates us, since we were all born?” När traumabe-
greppet används i förhållande till personer med internationell adoptionsbak-
grund fungerar det särskiljande, snarare än allmängiltigt, och syftar då till att 
synliggöra en erfarenhet som ligger utanför en outtalad norm. Som jag ser 
det får den innebörd som trauma ges i texterna konsekvenser för hur ge-
menskap konstrueras. Att göra trauma till en särskild erfarenhet förbinder 
personer som tillskrivs en avvikande social position, men skapar på samma 
gång ett avstånd till normen. Traumat som i det psykoanalytiska samman-
hanget görs till en gemenskapande erfarenhet blir i det internationella adop-
tionssammanhanget istället en förfrämligande erfarenhet.40 

                         
39 För diskussion om funktionshinder och moderskap med empirisk utgångspunkt i samtal 
med kvinnor med fysiska funktionshinder, se t.ex. Barron (1997). 
40 Traumabegreppet används även i resonemang om ”ofrivillig barnlöshet” hos par i olikkö-
nade förhållanden, som ansöker om att bli adoptivföräldrar (HSb, s. 80f). 
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Att odla sårbarhet41 

I några av texterna tillskrivs internationellt adopterade barn på grund av sin 
bakgrund en psykisk ’sårbarhet’. Det finns exempel där sårbarheten kopplas 
till ”en del adoptivbarn” (BHF, s. 306), men det finns också exempel där 
tillskrivningarna formuleras på ett mer universalistiskt sätt. I en text hävdas 
att ”[b]arn som adopteras internationellt har genom sin bakgrund en ökad 
sårbarhet […]” (HSb, s. 18) och i en annan att ”den samlande kunskapen 
om adopterade barn – såväl från undersökningar som från adoptionsorgani-
sationer och adopterade själva – visar att de till följd av sin speciella bak-
grund har en psykisk sårbarhet som i perioder av stress kan bli mera påtag-
lig” (BHF, s. 310). I den senare utsagan spelar hänvisningar till den samlade 
kunskapen baserad på både forskning, internationell adoptionsverksamhet 
och erfarenheter en central roll. Dessa hänvisningar bygger upp trovärdighe-
ten i resonemanget och ger formuleringen karaktären av en slutsats, vilket 
bidrar till att stänga resonemanget för problematisering. 

Utifrån resonemangen i föregående avsnitt är det rimligt att anta att den 
’speciella bakgrund’ som åsyftas i exemplen är separationen. I texterna till-
skrivs separationen, som jag tidigare diskuterat, betydelsen av både en av-
bruten anknytning till tidiga omsorgspersoner och frånskiljande från födel-
seplatsen. Utifrån ett amerikansk exempel har Herman (2008:253) beskrivit 
hur ’the psychologically damaged adoptee’ blivit en välkänd figur i interna-
tionella adoptionssammanhang. Figuren började få genomslag i början av 
1960-talet, men var något decennium senare etablerad. Uppkomsten av 
denna figur kopplar Herman bland annat till de psykologiska och terapeutis-
ka perspektivens allt starkare genomslagskraft. Detta med följden, skriver 
Herman, att ”many professionals and family members [were] persuaded that 
loss and attachment troubles were unavoidable dimensions of adoptive kin-
ship” (ibid:281). Som jag läser det finns en tydlig parallell mellan konstruk-
tionen av ‘the psychologically damaged adoptee” i USA och konstruktioner 
av internationellt adopterades sårbarhet i Sverige.  

I vissa exempel kopplas internationellt adopterade barns sårbarhet till 
’särskilda behov’ (se t.ex. HSb, s. 18). Det kan handla om särskilda behov i 
form av ”omsorg och omvårdnad” (BHF, s. 306) eller ”stöd” (HSb, s. 18). 
Nancy Fraser (1989:292f) har på ett för denna studie relevant sätt problema-
tiserat naturaliserande behovstillskrivningar och teoretiserar istället behov i 
relation till diskursiva processer vari människor på olika grunder tillskrivs 
behov. Framskrivningar av just barns behov har diskuterats av barndoms-
forskaren Martin Woodhead (1997:63ff). Han menar att barns behov har 

                         
41 Avsnittsrubriken är inspirerad av Frank Furedi (2004). 



 

 68 

blivit en angelägenhet både i socialpolitik och offentlig debatt där uppmärk-
sammandet ofta förknippas med social progressivitet. Woodhead föreslår att 
behovsbegreppet kan läsas som innehållande både en beskrivning och ett 
imperativ; om ett behov identifieras vore det ansvarslöst att inte tillgodose 
det. Barn med internationell adoptionsbakgrund tillskrivs särskilda behov 
vilket innebär att gruppen förutsätts ha behov som sträcker sig utöver barns 
”allmänna” behov. Hur dessa behov ska tillgodoses återkommer jag till.  

Som jag läser resonemangen om separation, trauma och särskilda behov 
bidrar de till att konstruera personer med internationell adoptionsbakgrund 
som sårbara subjekt. Sårbarheten är tydligt kopplad till ålder på så sätt att 
konstruktionen tar utgångspunkt i erfarenheter och händelser som förläggs 
till barndomen. Som jag framhöll tidigare finns en viss ambivalens i texter-
nas framskrivningar av huruvida separationens konsekvenser blir livsavgö-
rande eller ej i fråga om adopterades ’utveckling’. Konstruktionen av inter-
nationellt adopterade som sårbara subjekt läser jag dock som ett mer över-
gripande sätt att positionera gruppen, inte endast i förhållande till ’utveck-
ling’. Barndomsforskaren Alan Prout (2005:106f) har med utgångspunkt i 
Pia Christensens teoretisering påpekat vikten av att i större utsträckning 
utforska grunderna på vilka barn tillskrivs sårbarhet.  

Förutom de aspekter jag hittills diskuterat vill jag avsluta med att lyfta 
texternas användning av begreppen ’adoptivbarn’ och ’adopterade barn’. 
Dessa benämningar används även då det handlar om vuxna personer med 
internationell adoptionsbakgrund. I en av texterna uppmärksammas den 
typen av språkbruk under rubriken ”Det eviga barnet”:  

Andra barn blir ”ungdomar” och så småningom ”vuxna” medan adoptiv-
barn riskerar att under lång tid förbli definiera som just ”adoptivbarn”. Man 
kan också fråga sig hur länge det är rimligt att ”identifiera” en individ med 
ett ord som så tydligt fokuserar på individens ursprung (A, s. 193).  

 
Utsagan är placerad i ett resonemang om fördomar och ”Det eviga barnet” 
ges som exempel på ”[e]n förmodligen rätt godartad variant av ’fördomar’” 
(A, s. 193). Språkbruket i texterna som ingår i urvalet ligger alltså i linje med 
ett sätt att benämna personer med internationell adoptionsbakgrund i Sveri-
ge som förekommer i andra sammanhang. Utsagan inbegriper en problema-
tisering av detta språkbruk på grund av att gruppen definieras utifrån sin 
bakgrund. Konstruktionen av internationell adopterade som sårbara subjekt 
förstärks, som jag ser det, genom den här typen av språkbruk.  
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Kompensation av förlust  

Separationen beskrivs ibland som en ”känslomässig förlust” för personer 
med internationell adoptionsbakgrund (AP, s. 206, BHF, s. 314). Genom 
separationen från tidiga omsorgspersoner, biologiska föräldrar eller andra, 
har barnet förlorat något som i texterna indirekt görs centralt för dess ut-
veckling. Att tillskriva internationellt adopterade personer en förlust kan 
knytas till den tidigare diskussionen om synen på separationen som skapan-
de av en mer eller mindre permanent brist hos gruppen. Mot denna bak-
grund blir framhållandet av vikten av att kompensera förlusten hos de barn 
som ska adopteras till blivande föräldrar i Sverige begriplig. Kompensatio-
nen går ut på att på olika sätt skapa förutsättningar för att fylla upp bristen 
genom att tillgodose de särskilda behov som barnen tillskrivs: 

Det faktum att ett barn övergivits och bortlämnats för adoption innebär en 
stor känslomässig förlust för barnet. Adoptivföräldrarna måste alltså kom-
pensera denna förlust. Detta sker genom att de skapar en trygg miljö som 
möjliggör en känslomässig anknytning mellan dem och barnet. En positiv 
anknytning utgör också basen för en god självkänsla och förmåga att skapa 
relationer till andra senare i livet (BHF, s. 314). 
 

Den ovanstående utsagan är formulerad med en hög grad av säkerhet. Det 
finns en problembeskrivning i form av talet om barn som ’övergivits’ och 
’bortlämnats’ och därmed också en konstruktion av det utsatta och behö-
vande barnet. Det finns en konsekvensbeskrivning i form av att 
”[a]doptivföräldrarna måste kompensera denna förlust”. Vidare finns en 
åtgärdsbeskrivning som består av att kompensationen kan uppnås genom att 
föräldrarna ”skapar en trygg miljö som möjliggör känslomässig anknytning 
mellan dem och barnet”. Slutligen finns en målbeskrivning uttryckt som 
”god självkänsla och förmåga att skapa nära relationer till andra senare i 
livet.”  Utsagan bygger på en tydlig argumentationslinje där framskrivningen 
av kompensation är central. Det tillskrivna behovet av kompensation är 
grundat i beskrivningen av barnens bakgrund.  

Kompensationen befinner sig i skärningspunkten mellan tid och rum. 
Något som hände i dåtid på en annan plats ska kompenseras på denna plats 
i nutiden – och för framtiden. Utgångspunkten i kompensationstanken går 
att finna i följande formulering: ”Adoptivbarnet bör inte sättas i en speciell 
situation i högre grad än vad adoptionen i sig innebär” (HSa, s. 33). En 
närmast identisk formulering går att finna i en annan text (AP, s. 231). I 
båda fallen står utsagan att läsa i resonemang om ålderns betydelse hos sö-
kande som önskar adoptera internationellt. I denna korta men kärnfulla 
rekommendation konstrueras internationell adoption som något som från 
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början implicerar en särskildhet eller ett annorlundaskap. På grund av denna 
särskildhet eller detta annorlundaskap bör inte adopterade barn försättas i 
speciella situationer ”i högre grad än vad adoptionen i sig själv innebär”.  

Argumentationslinjen liknar den som finns i resonemang om funktions-
hinder, men är möjligen mer explicit i svenska auktoriserade adoptionsorga-
nisationers hållning i den så kallade homoadoptionsdebatten. Här debattera-
des möjligheten för samkönade par att tillåtas bli prövade som adoptivför-
äldrar. I samband med den statliga offentliga utredningen Barn i homosexuella 
familjer (SOU 2001:10) som utgör en del av det empiriska underlaget för den 
här studien, gavs adoptionsorganisationerna möjlighet att framföra sina 
perspektiv på den här frågan. Adoptionsorganisationernas skrivelser ligger 
som bilaga i utredningen. Samtliga organisationer – Barnen framför allt 
(BFA), Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) och Adop-
tionscentrum (AC) vände sig emot en lagförändring med hänvisning till 
principen om barnets bästa. Hur resonerade då adoptionsorganisationerna 
för att övertyga utredningskommittén om att samkönade par är olämpliga 
som föräldrar till barn som är tillgängliga för internationell adoption? 42 

Adoptionsorganisationerna fick direktivet att i sina resonemang utgå från 
”adoptivbarns särskilda behov” (SOU 2001:10, del B, bilaga 6, s. 383-395). 
FFIA kopplar dessa behov dels till ”separationer i sin tidiga barndom”, dels 
att gruppen ”ser annorlunda ut”43 (ibid:387). AC bygger en stor del av sin 
argumentation på svensk adoptionsforskning och lyfter fram att ”adoptiv-
barn är överrepresenterade på barnpsykiatriska kliniker och på behandlings-
hem” (ibid:393). Dessa framskrivningar av internationellt adopterade som 
grupp läser jag som tydligt kopplade till de sårbarhetskonstruktioner jag 
diskuterat tidigare. Även enskilda homosexuella framställs i skrivelserna som 
en utsatt grupp. BFA menar att attityderna till registrerat partnerskap fortfa-
rande inte är djupare än en ”ytlig tolerans” (ibid:385). FFIA framhåller att 
det är svårt för homosexuella att ”smälta in och bli accepterad[e] i samhäl-
let” (ibid:390). Vad som i skrivelserna gör samkönade par till olämpliga för-
äldrar är i första hand att deras utsatta position förstärker den sårbarhet som 
redan tillskrivits internationellt adopterade barn som grupp.  

Positionen som internationellt adopterad kombinerad med positionen av 
att ha ett samkönat par som föräldrar illustreras av FFIA genom metaforen 
’dubbel börda’ (ibid:390). I resonemanget om den dubbla bördan finns en 
additiv förståelse av positioner där en viss status helt enkelt kan läggas på en 
annan. Olämpligheten handlar inte om att samkönade par inte skulle kunna 

                         
42 Detta avsnitt är baserat på min artikel ”Familjer utöver det vanliga” (Andersson 2009). Del 
B av SOU 2001:10 ingår annars inte i det empiriska urvalet. 
43 För diskussion om utseendebeskrivningar, se kapitel 5.  
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tillfredsställa internationellt adopterade barns behov av kärlek, utan att ett 
ytterligare annorlundaskap förhöjer risken för dessa barn att möta (flera) 
svårigheter. För ”[s]edan länge vet vi att”, skriver AC, ”love is not enough” 
(ibid:394). I FFIA:s skrivelse (ibid:390) används termen ’kompensation’ 
explicit, vilket sammanfattar resonemanget om hur internationellt adoptera-
de barns sårbarhet bäst ska lösas. Argumentationen bygger på att det är 
omöjligt att kompensera ett barn som genom sin bakgrund bär på en brist, 
med föräldrar som genom sin sexuella orientering förutsätts bära en annan 
typ av brist. Hur beskrivs då den lämpliga familjen till barn med internationell 
adoptionsbakgrund i skrivelserna?  

Enligt FFIA behöver internationellt adopterade barn ”så långt det är 
möjligt placeras i vanliga familjer för att underlätta för dem att känna tillhö-
righet” (ibid:390, fetstil i original). Den vanliga familjen är så vanlig att den 
inte behöver någon vidare definition – normen passerar med andra ord i 
tysthet. Genom att tillskriva internationellt adopterade barn och ungdomar 
behov av föräldrar som ”stå[r] fast i sin mamma- respektive papparoll” 
(ibid:389) och bistår med ”klara och tydliga förebilder för sexuell identitet, 
dvs. kvinnlighet och manlighet” (AC ibid:394), skrivs dock samkönade par 
bort från vanligheten. Homoadoptionsdebatten är ett exempel på en situa-
tion där principen om barnets bästa hamnar i konflikt med rättighetsanspråk 
som görs av andra grupper (Lind 2008). I homoadoptionsdebatten ställdes 
adoptivbarn och homosexuella mot varandra. I skrivelserna varnas det bland 
annat för att barnen hamnar ”’i stridslinjen’” (BFA ibid:385 eller ”används 
som medel för att nå de homosexuellas mål” (FFIA ibid:390, fetstil i 
original). 

I föregående kapitel diskuterade jag nationen som en könad och sexuell 
gemenskap där queera subjekt och praktiker positioneras utifrån en hetero-
sexuell norm. Jag diskuterade även reproduktiva relationer och hur en oro 
för Barnet kan uttryckas på olika sätt. Genom den heterosexuella normen 
framstår gränsdragningen som görs mellan olikkönade och samkönade par i 
homoadoptionsdebatten som naturlig. Som jag ser det, kan argumenten mot 
en förändring av lagstiftningen kan läsas som en form av symbolisk exklude-
ring av samkönade par från den nationella familjen. Argumentationen moti-
veras med hänvisning till det adopterade barnets bästa. Konstruktionen av 
det adopterade barnets bästa blir begriplig i relation till de framskrivningar 
av sårbarhet som görs i utsagorna på grund av separationen och hudfärg. 
Det verkar inte bara vara barnet som ska skyddas i dessa resonemang, utan 
också samhället självt och olikkönade pars exklusiva rätt till föräldraskap. I 
strävan efter att kompensera det adopterade barnet för dess tillskrivna ut-
satthet korsas flera diskursiva differentieringsprocesser; heteronormativitet, 
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rasifiering och normalisering. På så sätt konstrueras homo-adoptiv-familjen 
som en familj omöjlig att föreställa sig – i förhållande till normaliteten görs 
den till bärare av en skillnad för mycket. De auktoriserade adoptionsorgani-
sationernas invändningar räckte emellertid inte för att förhindra att en lag-
ändring trädde ikraft 2003. 

Lämpliga föräldrar  

Internationell adoption handlar naturligtvis inte bara om ’förlust’, utan också 
om möjligheten att tillhöra en ny familj och en ny släkt. Adoption betyder 
”att uppta som sin egen” och innebär juridiskt att barnet får samma ställning 
som om det fötts inom familjen (Hübinette & Tigervall 2008b:11) Hur den 
nya familjen ska upprättas finns reglerat genom kriterier som ska avgöra 
lämpligheten hos sökanden som vill bli föräldrar genom internationell adop-
tion. Historikern Ellen Herman (2008) har myntat begreppet kinship by design 
för att beskrivna hur adoption kommit att bli en fråga om att ”make families 
up safely and well by making them up in public, on purpose and according 
to a plan” (Herman 2008:1). Att som Herman begripliggöra adoption i ter-
mer av design eller ingenjörskonst, skapar som jag ser det en intressant in-
gång för analys av urvalskriterier som har använts eller används i Sverige. 
Eftersom kriterierna kan läsas som en form av operationaliserade familjeide-
al sätts samhällets skapande och upprätthållande av familjenormer i fokus. 

Herman, liksom historikern Cecilia Lindgren (2006) menar att det efter 
andra världskriget går att se en förändring i vilka faktorer som prioriteras i 
en lämplighetsbedömning i samband med nationell och internationell adop-
tion. Förändringen diskuteras explicit i Handbok för socialtjänsten (SoS 
2008:14f) genom en återblick på myndighetsbedömningen. Med utgångs-
punkt i en handbok publicerad 1955 beskrivs hur utredningen gått från att 
ha fokuserat socioekonomiska förhållanden till att numera koncentreras på 
”att hitta dolda, underliggande känslor och motiv” hos de sökande och att 
de ska ”vilja rannsaka sig själva, vara öppna för granskning utifrån samt be 
om och ta emot hjälp och råd” (HSb:14f).44 Det anges att den här föränd-
ringen beror på den psykodynamiska teorins ökade betydelse i den nationel-
la och internationella adoptionsverksamheten. En övergripande jämförelse 
mellan de båda socialtjänsthandböckerna som ingår som empiriskt underlag 
för den här studien speglar denna förändring tydligt, trots att det endast 
skiljer tio år mellan dem.  

                         
44 För diskussion om hur hjälpsökande görs relevant i adoptivfamiljens vardag, se kapitel 6. 
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I den nyare handboken finns resonemang om ’reflexiv förmåga’ (HSb, s. 
78) som saknar motsvarighet i den äldre handboken. Framskrivningen av 
reflexivitet illustrerar fokuseringen på inre egenskaper hos de sökande. Re-
flexiv förmåga definieras som ”en förmåga att se på sig själv utifrån, att 
kunna betrakta, analysera och förstå sitt eget mentala tillstånd, sina tankar, 
känslor och intentioner, vilket är en förutsättning för att förstå andras” 
(HSb, s. 78). Reflexiviteten syftar alltså både till att sökande ska ha en för-
måga att förstå sitt egna mentala tillstånd och att förmågan ska användas för 
att förstå andras mentala tillstånd. En förälder med reflexiv förmåga antas 
ha ”bättre förutsättningar att också kunna ta barnets perspektiv, reflektera 
över och tolka vad som pågår i barnets inre, dess känslor, behov och önsk-
ningar, och att kunna hjälpa det genom sin inlevelse” (HSb, s. 78). Utsagan 
tydliggör hur fokus på det ’inre’ inte är begränsat till de sökandes mentala 
liv, utan också berör barnet. Framskrivandet av vikten av reflexiv förmåga 
skapar här närmast en terapeutisk relation mellan förälder och barn.45 

Resonemanget kan kopplas till diskussioner om vikten av att de sökande 
både har ”kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov” (HSb, 
s. 38). Begreppen ’kunskap’ och ’insikt’ används i texten ofta tillsammans (se 
t.ex HSb, s. 41, 44, 47, 56) vilket ger bilden av att de tillsammans skapar 
förutsättningar för ett lämpligt föräldraskap. Vad är det då som räknas som 
giltig kunskap om barn som är tillgängliga för internationell adoption? I en 
faktaruta anges att en central del av utredningsområdet är ”Sökandens kun-
skap, insikter och beredskap för adoptivbarns allmänna och specifika behov, 
särskilt vad gäller: anknytning; kontinuitet; identitet; sorgereaktioner över 
förluster; ev. traumatiska upplevelser; ev. fysiska och psykiska skador och 
funktionsnedsättningar; byte av språk – stöd i språkutveckling” (HSb, s. 58). 
Genom denna behovslista konstrueras en ram för vad som är giltig kunskap 
i fråga om barn med internationell adoptionsbakgrund. Inramningen kan 
läsas som en stomme i konstruktionen av det utsatta och behövande barnet, 
såsom det görs relevant i den praktiska adoptionsverksamheten.  

I en av texterna finns ett utmanande av det problemperspektiv som är 
framträdande i stora delar av materialet. I en diskussion om föräldrautbild-
ning återfinns nedanstående utsaga, som tillskriver de sökande ett aktörskap 
och en möjlighet att förändra situationen:  
                         
45 Användningen av reflexivitetesbegreppet i den nyare handboken är intressant i relation till 
sociologisk teoretisering om självidentitet och subjektivitet. Anthony Giddens (1991) menar 
att självidentitet i det (sen)moderna samhället bör förstås som en form av reflexivt projekt 
som inte sällan äger rum i mötet med den terapeutiska professionen. Även Nikolas Rose 
(1998) riktar fokus mot terapin, men problematiserar Giddens och andra ”senmodernitetens 
teoretiker”, för att konstruera det mänskliga subjektet som historiens, meningens och erfa-
renhetens utgångspunkt. Vad Rose i sin Foucault-inspirerade ansats vill göra är att utforska 
de processer och teknologier inom vilka subjektet börjar relatera till sig själv som ett subjekt.  
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Kurserna har ibland kritiserats för att de är alltför fokuserade på alla pro-
blem som kan drabba ett adoptivbarn. Men det är inte kommunens syfte att 
skrämma bort eventuella blivande adoptivföräldrar. Säg till om du tycker att 
fel saker tas upp (AEBF, s. 29). 

Fyra nyanser av stabilitet 

Det finns olika sätt att närma sig utredningskriterierna för sökande som vill 
bli föräldrar genom internationell adoption. Jag ska nu vidareutveckla dis-
kussionen om kompensation och diskutera kriterierna i förhållande till stabi-
litet/instabilitet. Beskrivningen av separationens konsekvenser och kon-
struktionen av personer med internationell adoptionsbakgrund som sårbara 
subjekt kan också läsas som tillskrivningar av instabilitet hos gruppen. Det 
behövande och utsatta barnet är ett psykiskt labilt barn med särskilda behov 
av ”stabilitet och kontinuitet” (HSb, s. 63). Även då begreppet stabilitet inte 
används explicit väljer jag att läsa de olika utredningsområdena som en strä-
van efter stabilitet. Att psykisk sårbarhet hos barnet måste kompenseras 
med psykisk styrka hos föräldern/föräldrarna samt att de instabila förhål-
landena som barnet skiljs ifrån måste kompenseras med stabila förhållanden 
i och med den internationella adoptionen fungerar som ett nav i framskriv-
ningarna av internationell adoption. 

I den nyare handboken föreslås att handläggnings- och dokumentations-
systemet Barns behov i centrum (BBIC), som används i barnavårdsutredningar, 
skulle kunde användas i adoptionsutredningar om den kompletteras ”av de 
specifika förutsättningar som ett adoptivföräldraskap innebär” (HSb, s. 57).  
BBIC fokuserar på tre områden: ”Barnens behov”, ”Föräldrarnas förmåga” 
och ”Familj och miljö”. Eftersom barnavårdsutredningar inte har barn som 
är tillgängliga för internationell adoption som utgångspunkt, kompletteras 
utredningsområdena genom ”en precisering av det adoptionsspecifika” 
(ibid:58). Utifrån en diskussion om de kriterier som beskrivs som adoptions-
specifika kan utredningen, som jag läser det, ses som en strävan efter fyra 
olika slags stabilitet: socioekonomisk stabilitet; social stabilitet; psykisk stabilitet samt 
fysisk stabilitet. Jag kommer nu att diskutera dessa olika stabilitetsformer, som 
alltså har som mål att kompensera den instabilitet som tillskrivs barn med 
internationell adoptionsbakgrund.  

Socioekonomisk stabilitet. Även om resonemangen om sökandenas socio-
ekonomiska förhållanden inte är särskilt omfattande i handböckerna, fram-
hålls de ändå vara av stor betydelse. Vikten av en ”stabil ekonomi” (HSa, s. 
36) anges inte bara som betydande för den ekonomiska situationen, utan 
också för ”den psykiska hälsan och relationerna mellan familjemedlemmar-
na” (ibid). Trygghet i ekonomi och arbetssituation anges vara ”viktiga förut-
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sättningar för att inte arbetsrelaterade problem ska försvåra ett helhjärtat 
engagemang i ett adoptivbarn” (HSb, s. 93). Till den socioekonomiska lev-
nadsstandarden hör även diskussioner om boende och närmiljö. En aspekt 
av boendediskussionen som på ett tydligt sätt är länkad till konstruktionen 
av det utsatta och behövande barnet är framskrivningen av flytt i tidig ålder 
som ett problem. Rekommendationen är att en eventuell flytt bör ske innan 
en adoption kommer till stånd. Detta för att ”[n]ya uppbrott och separa-
tioner måste i möjligaste mån undvikas för ett barn som nyligen upplevt 
detta i och med adoptionen och ankomsten till familjen” (HSb, s. 94). I 
denna utsaga följer separationsterminologin med och får här beteckna flytt. 
”Planer på att bo och/eller tillfälligt tjänstgöra utomlands efter barnets an-
komst” lyfts i detta sammanhang fram som en faktor som ”talar emot eller 
kan tala emot lämplighet” (ibid). 

I handboken från 1997 anges ’äktenskapet’ vara ”en av de viktigaste fak-
torerna vid bedömningen av hemmets lämplighet” (HSa, s. 40). I handboken 
från 2008 används inte begreppet äktenskap förutom i formella samman-
hang, istället diskuteras ”förhållandet mellan de sökande” (HSb, s. 89), vilket 
jag läser som ett mer informellt språkbruk. Det finns en tydlig skillnad mel-
lan de två handböckerna i hur äktenskapet eller förhållandet görs utred-
ningsbart. I den äldre handboken anges att ”hur man löser de praktiska 
funktionerna i familjen [ofta ger] mer information om relationer i familjen är 
direkta frågor rörande äktenskapet” (HSa, s. 40). I den nyare handboken är 
det uttalade målet att få en bild av relationens ’varaktighet’ och ’tillit’ (HSb, 
s. 89). Frågorna som rör förhållandet är både omfattande och explicit ut-
trycka: 

Hur ser de sökande på varandra, hur interagerar och kommunicerar de? Vil-
ken närhet har de till varandra, hur bra fungerar relationen och hur engage-
rade är de i den? Är någon mer beroende av den andra? Vad gör de tillsam-
mans och var för sig? Har förhållandet utsatts för prövningar och hur har de 
klarat att lösa dem? Hur uppstår konflikter och hur hanterar de dem? Har de 
förmåga att gemensamt hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt? Hur är 
fördelningen av roller och ansvar och hur fattas beslut? Hur stöttar de sö-
kande varandra och möter varandras känslomässiga behov? Är familje-
relationerna varma, stödjande och uppskattande? Hur uttrycks och besvaras 
känslor i familjen? Vad uppskattar de sökande särskilt hos varandra och vad 
irriterar de sig på? Har de sökande god förmåga att anpassa sig till föränd-
ringar och vara flexibla? Vilka är relationens styrkor och svagheter? Hur kan 
ett adoptivbarn komma att påverka förhållandet? Har de sökande någon 
gång tänkt på separation? Vad har ändrats sedan dess? Vad skulle hända vid 
en eventuell separation? (HSb, s. 89) 
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Dessa frågor ligger långt ifrån det praktiska förhållningssättet i den äldre 
handboken och illustrerar också hur fokus på sökandes personliga förmågor 
har ökat.46 Förhållandet mellan de sökande är i utredningssammanhanget 
dock i första hand inte intressant i sig, utan vad som är viktigt är att förhål-
landet kan klassificeras som bra för barnets skull: 

Ett adoptivbarn behöver komma till föräldrar som kan ge det förbehållslös 
kärlek och som, om de är gifta eller ingått partnerskap, själva lever i ett kär-
leksfullt förhållande med ömsesidig respekt, så att de kan fokusera på barnet 
och inte är upptagna av svårigheter i sin relation. Förhållandet behöver vara 
stabilt så att det klarar de påfrestningar som ett adoptivföräldraskap kan in-
nebära och så att risken för framtida separation är liten (HSb, s. 89). 

 
I ovanstående utsaga framträder en bild av vilken sorts sam- eller olikkönad 
parrelation som bidrar till en god uppväxtmiljö för ett adopterat barn. Det 
finns en stark betoning på kärlek som inte bara är till för sin egen skull, utan 
också som förutsättning för att föräldrarna ska kunna ge barnet ”förbehålls-
lös kärlek”. En förberedelse för ’påfrestningar’ skrivs in i adoptivföräldra-
skapet redan från början. Vilka dessa påfrestningar är definieras inte i just 
detta citat, men det är mot denna bakgrund som vikten av stabilitet under-
stryks. Kärlek och stabilitet fungerar inte som garantier, men åtminstone 
som relativa säkerheter mot att paret kan komma att separera. Läses denna 
utsaga i relation till framskrivningarna av separation i materialet som helhet 
är det möjligt att sätta betonandet av kärlek och stabilitet i ett större sam-
manhang. Att formulera problemet i termer av risk för separation, snarare 
än risk för skilsmässa följer alltså en mer eller mindre etablerad adoptions-
begreppslig repertoar.   

Just i den här utsagan görs ingen skillnad mellan förhållanden där sökan-
den är av samma respektive olika kön. Det centrala är kvaliteten i parförhål-
landet. Att det är parförhållandet som är norm legitimeras bland annat ge-
nom hänvisning till att ”det är endast ett litet antal utlandskontakter som är 
beredda att placera adoptivbarn hos ensamstående” (HSa, s. 41). Frågor som 
är riktade till ensamstående sökande handlar om att få en bild av sökandes 
”förmåga och inställning till nära relationer” (HSb, s. 90, kursiv i original). 
Jämfört med frågorna som ställs till sökande par, där frågor om risk för 
framtida separation utreds, gäller en del av utredningen av ensamstående 
huruvida sökanden är ”öppen för att i framtiden finna en livskamrat” (HSb, 
s. 90). Vad som framhålls som viktigt är att önskan om ett barn inte får 
fungera som ”ersättning för andra nära relationer.” (HSb, s. 91). I fram-
                         
46 För diskussion om ’det ansvarstagande autonoma paret’ i den terapeutiska kulturens sam-
manhang med empirisk utgångspunkt i populärterapeutisk rådgivning för heterosexuella par, 
se Eldén (2009). 
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skrivningarna av ensamstående sökande konstrueras parförhållandet som en 
central och eftersträvansvärd del av ett adoptivbarns uppväxtmiljö. 

Social stabilitet. Den sociala stabiliteten har flera aspekter. Hit räknar jag till 
exempel diskussioner om släkt, socialt nätverk, värderingar och position i 
samhället. Det framhålls i båda handböckerna att barnet inte bara får en ny 
familj, utan även en ny släkt samt att det för barnet är ”betydelsefullt att bli 
accepterat och älskat av mor- och farföräldrar och andra släktingar” (HSa, s. 
43) och att det är ”[ö]nskat och efterlängtat av fler än de blivande adoptiv-
föräldrarna” (HSb, s. 91). I båda handböckerna omfattar familjen alltså mer 
än den närmaste familjen. I den nyare handboken diskuteras även betydelsen 
av de sökandes vänskapsrelationer. Vänskapsrelationerna anges inte endast 
kunna bidra till stöd och hjälp för familjen. De är också av betydelse för 
”bedömningen av sökandens förmåga att bygga upp och vidmakthålla nära 
känslomässiga relationer” (HSb, s. 91). ”Kvaliteten” i vänskapsrelationerna – 
liksom parförhållandet – bedöms både utifrån dess djup, i form av närhet 
och tillit, och utifrån varaktighet (ibid). Framlyftandet av vikten av att kunna 
bevara vänskapsrelationer över tid utgör en särskild aspekt av stabilitet, som 
kan läsas i relation till adopterade barns tillskrivna behov av kontinuitet som 
jag tidigare lyfte fram. 

Båda handböckerna beskriver utanförskap (HSb, s. 93), avvikelse och iso-
lering (HSa, s. 43) som indikatorer på olämplighet, vilket återknyter till vik-
ten av att adoptivfamiljen bör vara så lite ”speciell” som möjligt (HSa, s. 33; 
AP, s. 231). En aspekt av den sociala stabiliteten där relationen mellan famil-
jen och det omgivande samhället lyfts fram är diskussionen om värderingar. 
I den äldre handboken konstateras att ”allmänna åsikter och attityder” inte 
bör vara avgörande, men att ”[e]xtrema åsiktsinriktningar, som kan medföra 
isolering av familjen eller hindra barnen att delta i lekar och sysselsättningar 
bland andra barn, bör dock ses som indikationer på bristande förutsättning-
ar att ta emot ett adoptivbarn” (HSa, s. 39). I den nyare handboken är dis-
kussionen mer explicit och här listas faktorer som eventuellt talar emot 
lämpligheten hos de sökande: ”ideologisk eller religiös fundamentalism eller 
fanatism”; ”intolerant inställning till oliktänkande”; rasistiska värderingar”; 
”fördomar om adoptivbarns bakgrund”; ”olika värdering av kvinnor, män 
och barn samt deras rättigheter”; och slutligen, ”otydliga värderingar kring 
eller accepterande av otillåtna sexuella handlingar” (HSb, s. 86). 47  

                         
47 I relation till de värderingar som berör genus och sexualitet vill jag dra en parallell till Judith 
Butlers (2009:101ff) diskussioner om hur vissa värden vid behov kan skrivas fram som ”mo-
derna” eller ”progressiva” och användas för att skapa gränser gentemot de ”omoderna” eller 
”icke-progressiva” andra.  
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Psykisk stabilitet. Psykisk hälsa är ett område som ges marginellt utrymme i 
den äldre handboken. Det konstateras kort att ”[s]ärskild uppmärksamhet 
bör även ägnas psykiska sjukdomar och störningar som kan påverka den 
sökandes förmåga att fungera som förälder” (HSa, s. 38). I den nyare hand-
boken är diskussionen långt mer ingående och utgår från att internationellt 
adopterade barn ”under hela uppväxten [har] extra stora behov av föräld-
rarnas känslomässiga tillgänglighet, lyhördhet och stöd” (HSb, s. 74). Be-
hovstillskrivningen är tydligt kopplad till konstruktionen av barn med inter-
nationell adoptionsbakgrund som sårbara. I avsnittet om de sökandes psy-
kiska hälsa görs även deras ”anknytningshistoria” relevant (ibid:76ff). Det 
anges till exempel att [f]orskningen ger stöd för att en desorganiserad an-
knytning har samband med problem med nära relationer, negativ självbild, 
svårighet att reglera känslor m.m.” (ibid:77). Genom framskrivningen av 
anknytningshistorians betydelse vävs barnens tillskrivna behov av kontinui-
tet och vikten av att föräldrarna kan tillgodose detta ihop. Hänvisning till 
’forskningen’ bidrar till att ge stöd åt slutsatsen.  

Till en central del av utredningen görs ”sökandes erfarenheter av kriser, 
förluster och trauman” (HSb, s. 80). Liksom var fallet med sökandes an-
knytningshistoria är betydelsen som erfarenheter av förluster och trauman 
ges direkt betydande för framskrivningarna av internationellt adopterades 
bakgrund. Särskilt intressant är att upplevelser som lyfts fram som potenti-
ellt svåra är olika för olika sökandekategorier: olikkönade par, samkönade 
par, ensamstående, samt sökande med migrations- eller internationell adop-
tionsbakgrund. Tillskrivningen av svårigheter för de olika kategorierna byg-
ger på relativt homogeniserande beskrivningar av respektive kategori där 
endast en faktor skrivs fram som potentiellt relevant. Denna faktor definie-
ras, som jag i följande diskussion kommer att visa, utifrån den grund som 
kategorin från början konstrueras på. Viktigt att påpeka i detta sammanhang 
är att hanteringen av eventuella svårigheter skrivs fram som en central del av 
föräldraförmågan – ”[e]gna tidigare kriser och svåra upplevelser som är väl 
bearbetade kan vara en tillgång i föräldraskapet.” (HSb, s. 80). 

För olikkönade par är det i första hand ”ofrivillig barnlöshet” som görs 
relevant. I båda handböckerna beskrivs hur infertilitet ofta är en ”svår på-
frestning för individen och för förhållandet” (HSb, a. 80, jmf HSa, s. 44f). I 
den senare handboken betonas vikten av att tala med de sökande om even-
tuell infertilitet och hur det påverkat relationen. Vad utredaren måste försäk-
ra sig om när det gäller infertilitet anges vara att adoptionen sker för barnets 
”egen skull” (HSa, s. 45) och inte är ”ett sätt att försöka reparera eller bear-
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beta sorgen över infertiliteten” (HSb, s. 80).48 När den äldre handboken 
skrevs var det inte möjligt för samkönade par att prövas för att bli föräldrar 
genom internationell adoption. I den nyare handboken är så dock fallet. 
Resonemang som kan relateras till diskussionen om sökandes eventuella 
svårigheter och görs särskilt relevanta för samkönade par är hur ”fördomar” 
påverkar relationer till omgivning och släkt samt hur detta är kopplat till 
möjligheterna att få stöd i föräldraskapet (HSb, s. 92f).  

För sökande med migrationsbakgrund framskrivs också svårigheter som 
är specifikt kopplade till denna erfarenhet. Migrationsprocessen beskrivs 
som ett uppbrott och det är framför allt de psykologiska dimensionerna av 
’omställningen’ som görs aktuell (HSb, s. 86f). Det framhålls att ”[a]doptiv-
barn behöver stabilitet samt föräldrar som känner sig tillfreds med tillvaron i 
Sverige” (ibid:87) för att de annars kan ”komma i kläm i en lojalitetskonflikt 
mellan föräldrarna och det omgivande samhället” (ibid). Mot den här bak-
grunden måste sökande med migrationsbakgrund vara ”klar[a] med sin mi-
grationsprocess” (ibid). Sökande med internationell adoptionsbakgrund 
omnämns inte i den äldre handboken, men skrivs fram i den nyare. Det 
framhålls hur viktigt det är att sökanden har ”försonats med de förluster 
som [den egna adoptionen] innebär och kunna känna glädje över det positi-
va som den fört med sig” (ibid:81).   

Fysisk stabilitet. Slutligen vill jag lyfta fram diskussioner om sjukdom, 
funktionsnedsättning, ålder och livsstil, som jag valt att sammanfatta som 
fysisk stabilitet. Sjukdom och funktionsnedsättning framskrivs som viktiga 
aspekter då de förutsätts försvåra för föräldrarna att ”tillgodose barnets 
behov av anknytning, stabilitet, kontinuitet, närhet, omsorg, säkerhet och 
stimulans” (HSb, s. 71, kursiv i original). Bortsett från framlyftandet av sä-
kerhet och stimulans är de behov som barn med internationell adoptions-
bakgrund tillskrivs i det här sammanhanget relativt lika den mer generella 
behovstillskrivningen som jag tog upp tidigare. När det gäller ålder pekas en 
rad eventuella svårigheter ut i materialet, där en av de mer framträdande är 
att högre ålder sammankopplas med större sannolikhet ”att drabbas av en 
svår sjukdom som i sin tur kan påverka möjligheten till ett gott föräldra-
skap” (HSb, s. 68). Relaterat till tillskrivningen av behov av stimulans är 
frågetecknet som sätts efter äldre sökandes förmåga att alltid ”orka med de 

                         
48 I den äldre handboken (HSa, s. 46) finns ett avsnitt där ”frivilligt barnlösa” omtalas som en 
specifik kategori. Som exempel anges sökande som mot bakgrund av ”livsåskådning” före-
drar ”att adoptera redan födda barn framför att sätta fler barn till världen”. Ett annat exempel 
som lyfts fram är att ”kvinnan är rädd för en graviditet eller förlossning” och hon i sådana fall 
kanske ”behöver professionell hjälp för att bearbeta denna rädsla för att på ett sunt sätt 
kunna ta på sig föräldrarollen för ett biologiskt eller adopterat barn”. Resonemanget kan läsas 
som ett sätt att göra viljan att föda barn naturlig.  
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omställningar i familjen som det alltid innebär, då ungdomar i tonåren vid-
gar sina intressen och sina aktiviteter både i och utom hemmet” (HSa, s. 34).  

När den äldre handboken skrivs finns ingen övre åldersgräns för sökan-
de. I den statliga offentliga utredningen Adoption – till vilket pris? läggs ett 
förslag om att sätta en övre åldersgräns och i januari 2005 träder en lag om 
att medgivande i allmänhet inte bör ges till sökande över 45 år ikraft (HSb, 
s. 68). I argumentationen för lagförändringen finns ett riskorienterat reso-
nemang om högre ålders betydelse: 

Med gamla adoptivföräldrar är sannolikheten för att föräldrarnas hälsa svik-
tar och orken tryter större än om föräldrarna är yngre, liksom risken för att 
den adopterade blir föräldralös i unga år, och därmed utsätts för ytterligare 
separationer. Därtill är risken för att nätverket runt familjen också är åldrat 
större. Risken för att barnet inte får syskon ökar, liksom att barnet inte får 
tillgång till nära släktrelationer med t.ex. mor- och farföräldrar (AP, s. 231). 

 
Den ovanstående utsagan är ett exempel där sammanhangets relevans är 
tydlig. I ett sammanhang där syftet är att övertyga om att en lagförändring 
bör äga rum, anpassas formuleringarna. Användningen av begreppet ’risk’ är 
framträdande i utsagan och det kopplas till möjligheterna att bli ’föräldralös’, 
att ”nätverket runt familjen också är åldrat”, att barnet ”inte får syskon” 
eller ”tillgång till nära släktrelationer”. Liksom i diskussionen om att blivan-
de adoptivföräldrar rekommenderas att genomföra en eventuell flytt innan 
barnet anländer för att barnet inte ska behöva gå igenom ännu en separa-
tion, görs även i detta resonemang separationen närvarande. Här handlar det 
inte i första hand om en platsmässig separation, utan en social.   

En dimension av fysisk stabilitet som endast diskuteras i den senare 
handboken är vad som benämns ”livsstilsfaktorer”. Hit räknas bland annat 
”fetma, riskbruk av alkohol” och ”stressrelaterade symptom” (HSb, s. 72). 
Livsstilsfaktorerna görs relevanta genom att kopplas till hälsa och därmed 
också föräldraförmåga (ibid). Att benämna och utreda livsstilsfaktorer, att 
beskriva vad som är ”ohälsosamma levnadsvanor” (HSb, s.73) ligger i linje 
med den mer omfattande fokuseringen på sökandens personliga liv. Här 
finns en moralisk underton som också går att läsa i talet om värderingar. 
Vilka sociala konsekvenser det utvidgade offentliga intresset för de sökandes 
privata liv har är en fråga som ligger utanför denna studie att besvara. Ur ett 
governmentalityperspektiv är en möjlig läsning dock att de områden som 
gjorts reglerbara ”för barnets skull” har blivit fler och att frågorna som for-
muleras till de sökande är mer ingående. 

Som norm i konstruktionen av den lämpliga adoptivfamiljen möter vi det 
heterosexuella paret som kan värderas som stabilt när det gäller sin relation, 
ekonomi, arbetssituation och hemförhållande. Det är ett par med förankring 
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i sin släkt och med förmågan att vidmakthålla andra sociala relationer. Det 
är ett jämställt par som är integrerat i det svenska samhället och med värde-
ringar som kan kallas allmänna. De blivande föräldrarna är psykiskt starka, 
inte utan problem, men med en god förmåga att kunna hantera och vilja 
bearbeta dessa. Vid medgivandet är de högst 45 år och saknar betydande 
funktionshinder. Slutligen är de blivande föräldrarna vid god hälsa och har 
en sund livsstil. Allt detta syftar till att tillgodose internationellt adopterade 
barns tillskrivna behov av kontinuitet som beskrivs sträcka sig utanför barns 
behov generellt. I konstitueringen av internationell adoption som kunskaps-
objekt korsas tiden och rummet för ett specifikt ändamål: barnets bästa. 

I föregående kapitel diskuterade jag utifrån postkoloniala feministiska an-
satser hur nations- och familjekonstruktioner kan teoretiseras som överlap-
pande. Följer vi en sådan linje är det motiverat att fråga sig om det kan fin-
nas beröringspunkter mellan konstruktioner av den lämpliga adoptivfamiljen 
och konstruktioner av svenskhet. Med andra ord: har konstruktionen av den 
lämpliga adoptivfamiljen något att säga om svenskheten som föreställd ge-
menskap? Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes (2006:8) har diskuterat 
hur upprätthållandet av ordning och stabilitet är något som sedan efterkrigs-
tiden betraktats som framträdande både för den svenska välfärdsmodellen 
och i konstruktionen av den svenska nationella identiteten. Att utrednings-
kriterierna för blivande adoptivföräldrar är strukturerade utifrån stabilitet 
finner jag mot de los Reyes påpekande intressant. Detta för att det i ett 
svenskt sammanhang finns utrymme för att konstruera stabilitet som ett 
positivt värde i förhållande till både nations- och familjegemenskapen.  

Sammanfattning 

Kapitlet inleddes med en diskussion om hur den internationella adoptions-
verksamheten lokaliseras i ett geopolitiskt och strukturellt sammanhang. 
Resonemangen konstruerar sociala verkligheter på ett visst sätt och inom 
ramen för dessa definieras en viss grupp barn som särskilt behövande. Bar-
nens positioner av utsatthet möjliggjordes genom orsaksbeskrivningar som 
knöts till förhållanden i barnens födelseländer. Orsaksbeskrivningarna for-
mulerades generellt sett med en informativ, upplysande ton, men det fanns 
också exempel vari ett visst moraliserande kunde läsas in. Resonemangen 
om internationell adoption inrymmer en berättelse om Sverige som modernt 
och jämställt. Samtidigt som den internationella adoptionens risker identifie-
rades framskrevs internationell adoption i första hand som en skyddande 
faktor och Sverige som en skyddande plats.  
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Separationen från biologiska föräldrar och eventuellt andra tidiga om-
sorgspersoner beskrivs som den definierande erfarenheten hos personer 
med internationell adoptionsbakgrund. Mot bakgrund av texternas anknyt-
ningsteoretiska perspektiv konstrueras separationen som ett betydande pro-
blem för den fortsatta identitetsutvecklingen. På grund av separationen till-
skrivs personer med internationell adoptionsbakgrund en relationsskörhet 
som eventuellt kan vara livslång. I texterna används i vissa fall det psykoana-
lytiska begreppet trauma för att beskriva separationens konsekvenser. Den 
säkerhet med vilken traumatillskrivningen sker varierar i min läsning bero-
ende på sammanhanget och det finns exempel där traumat används som en 
retorisk resurs. Sätten att resonera om separationens konsekvenser bidrar, 
som jag ser det, till att konstruera internationellt adopterade som sårbara 
subjekt. Sårbarheten framstår för mig som den mest otvetydiga subjektspo-
sitionen som görs tillgänglig för gruppen i materialet. 

Konstruktionen av den lämpliga adoptivfamiljen syftar till att kompense-
ra det adopterade barnet för den förlust som det förutsätts erfara i och med 
separationen. Nyckeln i kompensationsidén är att barnets nya familj inte bör 
förstärka det annorlundaskap som själva adoptionen redan tillskrivits. På 
denna grund är det i texterna möjligt att dra gränser för vad som är lämpliga 
respektive olämpliga föräldraegenskaper. Jag valde att formulera lämplig-
hetskriterierna som en strävan efter att uppnå den stabilitet som det adopte-
rade barnet i sig själv antas sakna. Fyra olika slags stabilitet ska vara uppnått; 
socioekonomisk stabilitet, social stabilitet, psykisk stabilitet och fysisk stabi-
litet. Den nyare handboken skiljer sig från den äldre genom att avsevärt 
större fokus läggs på de sökandes egenskaper, livsstil och psykiska hälsa. 
Lämplighetskriterierna bidrar implicit till att konstruera inte bara den lämpli-
ga, utan också den normala familjen. 
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5⏐Splittrade subjekt och begäret efter ursprung  

I det här kapitlet utforskas konstitueringen av internationellt adopterade som kunskaps-
objekt. I konstruktionerna av internationellt adopterade framskrivs adoptionen både som 
en händelse tillhörande dåtiden och som en händelse central i nutiden. Gruppen tillskrivs 
en dubbel identitet där tillhörighet till två familjer och två nationer ska förhandlas. För-
ankring i ursprunget görs centralt för identitetsskapandet samtidigt som ursprungets 
innebörd skiftar. Konstruktionen av internationellt adopterade kan läsas som en berättel-
se om rasifiering där vithetsnormen markerar vissa subjekt och positionerar dem vid den 
nationella gemenskapens gräns. 

Identitetsarbete – ett nödvändigt besvär 

Hur skrivs internationellt adopterade personer som grupp fram i texterna? 
Vilka frågor görs relevanta i definitionen av personer med internationell 
adoptionsbakgrund? Frågor om internationellt adopterade personers ’identi-
tet’ eller ’identitetsutveckling’ är ett framträdande tema i detta sammanhang. 
Det är i utsagorna om identitet som gruppens livsförlopp konstrueras och 
egenskaper tillskrivs. Det är också i utsagorna om identitet som internatio-
nellt adopterade som socialt konstruerad kategori relateras till kategorier 
som ’svenskar’ och ’invandrare’. Utsagorna om internationellt adopterade 
personers identitet tar sin utgångspunkt i separationen och dess konsekven-
ser såsom de diskuterades i föregående kapitel. Som jag där tog upp fram-
skrivs separationen som ett bagage som personer med internationell adop-
tionsbakgrund bär med sig i livet – ibland som en ständig, nästintill kropps-
lig följeslagare, ibland som en ryggsäck som går att ta av.  

I ljuset av anknytningsteorin beskrivs separationen som en avbruten kon-
tinuitet. Kontinuiteten utgörs av det sammanhang som barnet som senare 
kommer att bli tillgängligt för internationell adoption från början befann sig 
i. Den avbrutna kontinuiteten framhålls kunna skapa problem på det identi-
tetsmässiga planet. I en av texterna framhålls att: ”För barnet som strävar 
efter att skapa sammanhang av sina intryck kan förståelsen av världen och 
självet bli splittrad” (ABF, s. 47). Eftersom utgångspunkten är att barnet 
”strävar efter att skapa sammanhang” innebär ett frånskiljande från det tidi-
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ga sammanhanget ett potentiellt problem. Den ’splittring’ som i formule-
ringen aktualiseras har två dimensioner. Den återspelglas dels i ”förståelsen 
av världen”, dels av ”självet”. Tillskrivningen av splittring signaleringar en 
möjlig grundläggande identitetsmässig fragmentering. I den här utsagan 
finns en nyckel till den subjektssyn som präglar materialet som helhet. Splitt-
ringsterminologin kan också relateras till beskrivningar av identitetsskapande 
hos ungdomar med migrationsbakgrund. Flera forskare (se t.ex. Ålund 
1991:93; Sernhede 2002:22f) har kritiskt diskuterat hur denna grupp utifrån 
ett statiskt och inte sällan stereotypiserande kulturperspektiv positionerats 
mellan ’sin kultur’ och ’den svenska kulturen’.49  

I en av texterna konstateras att ”[f]lera forskare anser att internationellt 
adopterade har ett ’extraarbete’ att uträtta i sin identitetsbildning jämfört 
med andra ungdomar” (AS, s. 111). I den här utsagan ställs, med explicit 
hänvisning till forskning, ungdomar med internationell adoptionsbakgrund 
mot ”andra ungdomar”. Vilka som utgör dessa ”andra ungdomar” fram-
kommer emellertid inte här, utan jämförelsepunkten är outtalad. Genom att 
tillskriva internationellt adopterade ungdomar ett ’extraarbete’ antyds att 
identitetsskapande generellt sett betraktas som ett arbete, men att denna 
grupps identitetsskapande inbegriper något som går utöver det generella. 
Vad extraarbetet består i beskrivs i andra delar av materialet. I en text fram-
hålls till exempel att ”[i]dentitetsutvecklingen är mer komplex när olika di-
mensioner av annorlundaskap såsom utseende, etniskt och kulturellt ur-
sprung eller handikapp finns med i en individs liv” (AP, s. 255). I framhål-
landet av kulturens betydelse finns en beröringspunkt med framskrivningar 
av ungdomar med migrationsbakgrund.  

 För personer med internationell adoptionsbakgrund består extraarbetet 
på ett övergripande plan i att skapa en identitet som omfattar bakgrunden i 
allmänhet och adoptionen i synnerhet (se t.ex. AS, s. 111; AP, s. 255). Här 
råder, som jag läser det, inte några tvetydigheter i texterna som ligger till 
grund för studien. I materialet ges inte gruppen något utrymme att komma 
undan detta ’extraarbete’ – det är ett nödvändigt besvär. När det gäller ål-
derns betydelse finns en viss ambivalens. I en del utsagor kopplas identitets-
skapandet och dess eventuella problematik ihop med tonåren, men i ett 
annat exempel problematiseras fokuseringen på tonårstiden med hänvisning 
till att identitetsproblematiken kan vara hela livet (AS, s. 205). Internationellt 
adopterade tillskrivs i materialet en existentiell utmaning kopplad till den 

                         
49 I jämförelse med Storbritannien har sociologen Keith Pringle (2010:26f) diskuterat hur det 
i det Sverige tycks finnas ett mycket begränsat utrymme för personer med migrationsbak-
grund att ha flera identiteter. Tillskrivningar av problematisk splittring är utifrån ett sådant 
perspektiv relevanta att utforska vidare. 
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identitetsmässiga splittringen och det särskilda arbete som ”olika dimensio-
ner av annorlundaskap” (AP, s. 255) förutsätts föra med sig.  

Den existentiella dimensionen framskrivs explicit i ett par av texterna. I 
en formuleras det som att ”den eviga existentiella frågan: ’Vem är jag?’” får 
en ”djupare och mer komplicerad innebörd för [ungdomar med internatio-
nell adoptionsbakgrund] än för många andra” (AS, s. 118; jmf A, s. 198). 
Identitetsarbetet, oavsett om det rör sig om ett allmänt eller särskilt arbete, 
är inte ett planlöst arbete, utan ett arbete som har en riktning och till och 
med ett mål. Detta görs tydligt i orienteringsmetaforen som i nedanstående 
utsaga används för att illustrera identitetsskapande: 

Det finns inget facit på en människas identitetsutveckling och det gäller såväl 
adopterade som icke-adopterade. Utvecklingen kan till viss del jämföras med 
en orienteringstävling. Alla rör sig mot ett mål, men det finns många vägar 
till målet. En del följer befintliga stigar och kontroller medan andra hamnar 
på sidospår och i återvändsgränder. Vissa går i mål snabbt medan andra mås-
te stanna för att korrigera kursen och därför blir försenade. Då och då måste 
tävlingen brytas och någon måste starta om eller hänga på en senare start-
grupp. När man studerar en karta över terrängen kan vägarna verka raka och 
enkla att följa. Men ibland stämmer inte kartan med terrängen och för vissa 
kan det vara nödvändigt att slå in på nya vägar och en ny kurs för att nå må-
let. Det är viktigt att poängtera att unga utlandsadopterade hittar sin identitet 
på olika vägar. Omgivningen måste visa respekt för de lösningar de väljer 
och den tid de lägger ned på att komma fram till målet. (AS, s. 117). 

 
Även om vägen kan vara krokig framstår här identitetsutvecklingen som 
linjär i bemärkelsen att den har en början och ett slut. Att hitta sin identitet 
blir orienteringstävlingens pris. Att det finns ett pris att hämta verkar vara 
utom förhandling. Framskrivningen av internationellt adopterade personers 
extraarbete på identitetsplanet och idén om identitetsskapandet som en 
rörelse mot ett mål mynnar ut i mer specifika beskrivningar av vad det inne-
bär att skapa en identitet som omfattar bakgrunden och då särskilt adoptio-
nen. Dessa kan sammanfattas i tillskrivningen av en ’dubbelhet’ hos perso-
ner med internationell adoptionsbakgrund (AS, s. 117; HSb, s. 179). Till-
skrivningen av dubbelhet gäller dels i förhållande till familj – att tillhöra två 
familjer – dels i förhållande till plats – att tillhöra två platser. I följande av-
snitt diskuterar jag detta mer ingående.  

Att tillhöra två familjer 

Lindgren (2006:81ff) har diskuterat hur framskrivningen av ’barnets bästa’ i 
förhållande till den juridiska och praktiska organiseringen av relationerna 
mellan adoptivbarn, adoptivföräldrar och biologiska föräldrar har skiftat 
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över tid i Sverige. 1958 skedde en revidering av adoptionslagen, som innebar 
att barnets juridiska tillhörighet till den biologiska familjen avskrevs. I för-
hållande till nationell adoption framställdes den biologiska familjen som ett 
hot både mot barnets personliga trygghet och relation till adoptivföräldrar-
na. Denna hotbild mattades dock av när de internationella adoptionerna 
blev de dominerade eftersom den biologiska familjen då inte var fysiskt 
närvarande. Lindgren (ibid:86) beskriver lagförändringen som ett ”starkt 
ställningstagande för det sociala föräldraskapet” i och med att adoptivfamil-
jen ansågs ersätta snarare än komplettera den biologiska familjen. Samtidigt 
framhölls i det politiska samtalet biologins betydelse och barn tillskrevs 
behov av kunskap om sin bakgrund.  

Förhållandet mellan den juridiska separationen och betonandet av ur-
sprung har diskuterats även av antropologen Barbara Yngvesson (2003:7f). 
Hon beskriver den juridiska separationen och ursprungsbetonandet som en 
officiell respektive inofficiell adoptionsberättelse. Barns rätt till sitt ursprung 
är dock något som stadgas i de konventioner som reglerar internationell 
adoptionsverksamhet.50 I texterna som ligger till grund för den här studien 
finns exempel där utsagorna som berör förhållandet mellan adoptivbarn, 
adoptivföräldrar och biologiska föräldrar aktualiserar spänningen mellan 
juridisk separation och kopplingen till den biologiska familjen: 

Adoption innebär att ett barn som står utan föräldrar (eller någon annan 
omsorgsperson som har möjlighet att ta hand om det) får ny familj och en 
ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Den innebär samtidigt 
att de juridiska banden till den biologiska familjen bryts (även om det känslo-
mässigt alltid kommer att finnas en fortsatt tillhörighet) (HSb, s. 19). 

 
I ovanstående utsaga förklaras innebörden av adoption, nämligen att barnet 
får en ny familj och en ny släkttillhörighet både juridiskt och känslomässigt. 
Vad den känslomässiga tillhörigheten består i uttalas inte. Särskilt intressant 
är parentesen i den sista meningen där barnen tillskrivs en fortsatt känslo-
mässig tillhörighet till den biologiska familjen. Denna tillhörighet skrivs fram 
som naturlig och oundviklig. Samtidigt finns i utsagan ingen beskrivning av 
vad denna känslomässiga tillhörighet innebär varken när det gäller tillhörig-
heten till adoptivfamiljen eller den biologiska familjen. I utsagan finns ingen 
konflikt i tillskrivningen av denna dubbla tillhörighet. Den känslomässiga 
tillhörigheten till adoptivfamiljen och den biologiska familjen tycks kunna 
existera sida vid sida.51  
                         
50 För diskussion om vilken mening som tillskrivs principen om barnets rätt till sitt ursprung i 
Barnkonventionen och Haagkonventionen, se Lind & Johansson (2010). 
51 I internationella adoptionssammanhang utgör ’adoptionstriangeln’ ett etablerat begrepp för 
att diskutera förhållandet mellan adoptivbarn, adoptivföräldrar och biologiska föräldrar 
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Det finns fler exempel där inskrivningen av den biologiska familjen i in-
ternationellt adopterade personers liv görs naturlig. I en av texterna konsta-
teras kort att ”[d]en adopterade har ju två familjer, den biologiska ur-
sprungsfamiljen och adoptivfamiljen” (A, s. 69). I en annan hävdas att 
”[b]arnet har biologiska föräldrar som oavsett om de är kända eller okända, 
levande eller döda alltid kommer att finnas med i adoptivfamiljens liv” 
(ABF, s. 28). Inte i något av dessa exempel råder det någon tvekan om den 
biologiska familjens plats för personer med internationell adoptionsbak-
grund. Det finns här, liksom i den tidigare längre återgivna utsagan, också en 
konstruktion av permanens, det vill säga, att den biologiska familjen ges en 
permanent snarare än tillfällig plats i livet hos personer med internationell 
adoptionsbakgrund. Dorow (2006:15) föreslår att den biologiska familjen 
kan betraktas som en slags ghostly double, en dubbelgångare i mörkret som, 
när den görs närvarande, aktualiserar globala maktaspekter av den interna-
tionella adoptionsverksamheten. Även om jag inte fokuserar på adoptions-
verksamheten som sådan, tycker jag att Dorows läsning aktualiserar den 
position som den biologiska familjen tillskrivs i detta material.  

Sammanfattningsvis skrivs den biologiska familjen in i den internationellt 
adopterades och adoptivfamiljens liv i två huvudsakliga sammanhang. För 
det första görs det i framskrivandet av ”det genetiska arvet [som] kommer 
att visa sig i barnets utseende och i talanger, svagheter, anlag för sjukdomar 
osv. som kan visa sig på sikt” (ABF, s. 28). Denna formulering bygger på att 
kopplingen till den biologiska familjen på olika sätt förutsätts visa sig i det 
adopterade barnet. För det andra görs det genom framskrivandet av en 
känslomässig koppling mellan barnet och den biologiska familjen (HSb, s. 
19) som ibland tar sig uttryck i fantasier (ABF, s. 48). Inskrivningen av den 
biologiska familjen i den internationellt adopterades liv ges alltså betydelse 
när det gäller identitetsskapande och hänger samman med tillskrivningen av 
identitetsmässigt extraarbete som jag tidigare tog upp.  

Vad personer med internationell adoptionsbakgrund måste göra är att 
”integrera medvetenheten om att de har två uppsättningar föräldrar i sin 
identitetsuppfattning” (AS, s. 110), det vill säga, ”integrera sina föreställ-
ningar om den biologiska familjen och sina upplevelser av adoptivfamiljen 
under uppväxten” (AP, s. 207). Denna integrering framskrivs kunna vara 
förenad med ”svårigheter” på det individuella planet (AP, s. 207). Vikten av 
integreringen är inte något som problematiseras i texterna, som att det skulle 
vara en fråga om att välja mellan att integrera eller inte integrera. Själva be-

                                                                                                                        
(O’Shaughnessy 1994:21). Begreppet förekommer även i detta material (se t.ex. ABF, s. 48ff). 
För problematisering av begreppet med utgångspunkt i hur det avkontextualiserar internatio-
nell adoption som familjepraktik, se O’Shaughnessy (1994:21ff). 
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greppet ’integrera’ konnoterar, som jag läser det, till skapandet av enhet eller 
helhet. På så sätt tillförs ytterligare en dimension av den identitet som inter-
nationellt adopterade ska nå – en hel identitet där det råder balans mellan 
’föreställningar’ och ’upplevelser’. Att splittring och dubbelhet beskrivs som 
problem är logiskt i ett sammanhang där målet är enhet eller helhet.  

Närvaron av den biologiska familjen är även tydlig i utredningskriterierna 
för sökande som vill bli föräldrar genom internationell adoption. Ett område 
som anges vara av vikt att de sökande förhåller sig till är ”barnets behov av 
kunskap om sin identitet och sitt ursprung” (HSb, s. 64, kursiv i original). 
Här syns alltså en koppling till det sena 1950-talets sätt att resonera kring 
vad som är barnets bästa i detta avseende. Frågor som görs relevanta för de 
sökande att ta ställning till är bland annat:  

Vilka är sökandens tankar om de biologiska föräldrarna? Kan sökanden kän-
na respekt för dem och deras val? Hur ser sökanden på ev. kontakt med 
barnets ursprungsfamilj? Är sökanden beredd på att barnet så småningom 
kan komma att söka upp biologiska föräldrar och andra anhöriga? Har sö-
kanden beredskap för att barnets biologiska anhöriga kan komma att ta kon-
takt? (HSb, s. 64).  

 
I dessa frågor förbereds de sökande på att barnets biologiska familj kan 
komma att vävas in i adoptivfamiljens liv. Den biologiska familjen görs inte 
bara till en del av barnets bakgrund utan lika mycket till en del av barnets 
tillvaro i nuet. Frågornas karaktär gör invävningen av två familjer i den in-
ternationellt adopterade personens liv naturlig och omfattar både den adop-
terades och den biologiska familjens eventuella sökande efter varandra. Yt-
terligare en dimension av detta är då det lyfts fram som hur ”[en] av adop-
tivföräldraskapets särskilda uppgifter är att ge barnet frihet att utforska sina 
känslor och tankar i relation till de biologiska föräldrarna” (ABF, s. 51). 
Huruvida sådana tankar och känslor existerar är inte en fråga här.Viljan till 
utforskande tas mer eller mindre för given. Mot bakgrund av Lindgrens 
(2004:81ff) diskussion om barnets rätt till en familj blir de självklara formu-
leringarna om att personer med internationell adoptionsbakgrund har två 
familjer mer instabila – hållningen när det gäller den biologiska familjens 
plats är på intet sätt oundviklig.  

Det finns också exempel där barnets tillhörighet implicit riktas mot den 
biologiska familjen. Detta kan läsas som att en möjlig konflikt skrivs in i 
relationen mellan barn och föräldrar. I en av texterna framhålls att ”[d]et är 
naturligt att känna en viss osäkerhet inför ett så viktigt steg som att ta hand 
om någon annans barn” (HSa, s. 50, min kursivering). Att beskriva barnet som 
”någon annans” förlägger barnets primära tillhörighet till den biologiska 
familjen och gör adoptivföräldraskapet sekundärt. Beskrivningen av barnet 
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som ”någon annans” fungerar också som utgångspunkt i ett resonemang om 
vikten av att blivande adoptivföräldrar ”har en djupare förståelse för att 
varje barn har rätt till sin egen bakgrund och att denna är en del av barnets 
identitet” även om det kan finnas sökande som önskar att ”barnet skall vara 
deras eget så intensivt att man helst ser att den tidigare tillvaron glöms” (HSa, 
s. 17, min kursivering). I båda dessa exempel, utmanas som jag läser det, 
barnets tillhörighet till adoptivfamiljen. 

 Inskrivningen av den biologiska familjen i det adopterade barnets och 
adoptivfamiljens liv, inrymmer dock en paradox. I utsagorna om internatio-
nell adoption föreslog jag att verksamheten delvis legitimerades genom att 
barnen tillskrevs en position som utsatta. Som en del av denna utsatthet 
kunde det ingå att barnen framskrevs som ’föräldralösa’, ’övergivna’ och 
’bortlämnade’ (BHF, s. 128; HSa, s. 16) – det vill säga, i avsaknad av familj. I 
diskussionerna om identitetsskapande beskrivs hur adoptionen inte bara är 
ett sätt att ”få en familj, utan innebär även en förlust av en familj (AS, s. 110). 
I en annan hur ”[a]doptivbarnen och de biologiska föräldrarna har förlorat 
varandra” (ABF, s. 48). Vad som äger rum i texterna är alltså en parallell 
utskrivning av den biologiska familjen i form av talet om förlust, och en 
samtidig inskrivning av den biologiska familjen i form av framför den förut-
satta känslomässiga kopplingen, men också i termer av ’genetiskt arv’ (ABF, 
s. 28). Sammanhanget har alltså en väsentlig betydelse för vilken familj som 
personer med internationell adoptionsbakgrund riktas mot i texterna.  

Att tillhöra två nationer  

Den andra dubbelheten som personer med internationell adoptionsbak-
grund tillskrivs gäller i förhållande till födelseplatsen. Födelseplatsen omtalas 
generellt sett omväxlande i termer av kultur, etnicitet och ursprung. Den 
existentiella utmaningen beskrivs i ett fall så här: 

För de adopterade vars ursprung är i andra etniska grupper än adoptivföräld-
rarnas tillkommer svårigheter att identifiera sig mer eller mindre med två ur-
sprung och/eller två kulturer (AP, s. 207). 

 
Utgångspunkten i ovanstående utsaga är de internationellt adopterade per-
soner ”vars ursprung är i andra etniska grupper än adoptivföräldrarnas”. 
Olika ’ursprung’ mellan föräldrar och barn anges ha konsekvenser för identi-
tetsskapandet hos gruppen. I utsagan formuleras det som att för denna 
grupp personer med internationell adoptionsbakgrund ”tillkommer svårig-
heter att identifiera sig mer eller mindre med två ursprung och/eller kultu-
rer”. I utsagan finns inga spår av den retoriskt självklara ton som jag givit 
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exempel på tidigare. Begreppen etnicitet, kultur och ursprung används utan 
att några särskilda distinktioner dem emellan görs. Detta bidrar, som jag 
läser det, till en viss vaghet i resonemanget. Möjligen går det att utläsa en 
överlappning mellan etnicitet och kultur i och med att den framskrivna et-
niska skillnaden mellan föräldrar och barn antas kunna skapa svårigheter att 
identifiera sig med två kulturer. Begreppet ursprung läser jag som omfattan-
de både etnicitet och kultur. I den här utsagan riktas internationellt adopte-
rade både mot sina födelseländer och mot Sverige. Det eventuella problemet 
ligger i att förhålla sig till denna dubbelhet.  

Det finns exempel där bakgrunden hos personer med internationell ad-
optionsbakgrund omtalas i termer av ”biologiskt och etniskt arv” (BHF, s. 
16; BHF, s. 139). Att tillskiva gruppen ett visst ’arv’ är kopplat till inskriv-
ningen av den biologiska familjen i de internationellt adopterades och adop-
tivfamiljernas liv. Vad talet om etniskt arv egentligen hänvisar till är inte lika 
lätt att peka ut. Användningen av arvsbegreppet i relation till etnicitet impli-
cerar, menar jag, en essentialistisk och närmast biologisk syn på etnisk tillhö-
righet. Genom arvsbegreppet görs etnisk tillhörighet till någonting ärftligt. 
Eftersom personer med internationell adoptionsbakgrund beskrivs vara 
födda inom en ”annan” etnisk gemenskap antas de bära med sig denna till-
hörighet kroppsligt såväl som känslomässigt. Som en central aspekt av iden-
titeten ska detta arv förhandlas i identitetsskapandet som äger rum i Sverige. 
Även om inte ursprunget definieras läser jag det som något värt att bevara, 
då det måste införlivas i den internationellt adopterade personens liv.  

Om framskrivningen av ursprunget i relation till internationellt adoptera-
des identitetsskapande läses som något positivt framträder en motsägelse 
om vi jämför med hur ursprunget framställs i resonemangen om internatio-
nell adoption och utsagorna om de på olika sätt bristande förhållandena i 
barnens födelseländer. I dessa utsagor gjordes ursprunget problematiskt, 
något som det är legitimt att skilja barnen ifrån. Även i detta fall har alltså 
sammanhanget betydelse för den mening som något tillskrivs. Dubbelheten 
framträder i ett annat ljus när sammanhanget förändras. I en av texterna 
görs en jämförelse i identitetsskapande mellan internationellt adopterade 
ungdomar och ungdomar med migrationsbakgrund. Här framskrivs den 
familjemässiga dubbelheten, men när det gäller ursprung beskrivs de adopte-
rade som att ”de i regel [tappat] kontakten med sina biologiska och kulturel-
la rötter. Till skillnad från ’invandrarungdomar’ anges att adopterade ung-
domar därför inte behöver ”förhålla sig till två olika kulturer och olika famil-
jetraditioner” (AS, s.117f).  
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Ett exempel på en utsaga där personer med internationell adoptionsbak-
grund som undviker att rikta subjekten åt ett visst håll och istället belyser 
olika förhållningssätt är följande: 

Varje adopterad har sitt unika sätt att förhålla sig till sitt ursprung. En del 
känner sig som enbart svenska. Andra identifierar sig till övervägande del 
med sin ursprungskultur. De flesta skulle antagligen placera sig själva någon-
stans mitt emellan dessa förhållningssätt (ABF, s. 94). 

Att ena dubbelheten  

Finns det då något som kan underlätta ’extraarbetet’ för ungdomar med 
internationell adoptionsbakgrund i den mån identitetsskapandet framskrivs 
som en svårighet? Här pekar texterna i stort sett i samma riktning, nämligen 
förankring i ursprunget. I detta förankringsarbete tillskrivs adoptivföräldrar-
na en central roll. Genom ”att själva vara engagerade i och förmedla kun-
skap om den andra kulturen” (AP, s. 207), att ha ett ”eget positivt intresse 
för barnets ursprung och föräldrarna i ursprungslandet” (HSa, s. 51) och 
kunna ”förmedla det till barnet” (ibid) bidrar föräldrarna till att underlätta 
för ungdomarna. Vilken kunskap om födelselandet ska då föräldrarna för-
medla till sitt barn? Finns det vissa saker som är mer värdefulla än andra att 
veta? Att det är självklart vilka delar av barnets ursprung som är relevanta att 
förmedla problematiseras i en av texterna:  

Ska till exempel indiska adoptivbarns etniska identitet stimuleras utifrån den 
verklighet de ursprungligen kommer ifrån, dvs. oftast lågstatusgrupper? Bör 
utgångspunkten vara indisk historia och kultur sådan den förmedlas i littera-
turen och konsten, alltså en högstatuskultur, eller indisk identitet sådan den 
uppfattas av indiska invandrare i Skandinavien? Ska den etniska och kultur-
ella identiteten hos barn adopterade från Vietnam ta utgångspunkt i förhål-
landena under kriget? Eller i dagens flyktingläger i Hongkong eller i flykting-
grupper i Norge eller Sverige? (AS, s. 112) 

 
Frågan lämnas obesvarad och på så sätt förblir kultur, etnicitet och ursprung 
begrepp som ges en betydande plats i texterna, men vars innebörder sam-
tidigt är mycket oklara. Vad ovanstående utsaga emellertid illustrerar är att 
påpekandet av vikten av ursprungsförankring är något som är långt mer 
komplex än vad som det i texterna som helhet ges utrymme för.  

De mest konkretiserade resonemangen om förankring i ursprung går att 
finna i utsagor om ’rotsökning’ och ’återresor’. Antropologen Barbara Yng-
vesson (2003) menar att jämte övergivandeberättelsen är rotberättelsen den 
mest dominerade i framskivandet av internationell adoption. Inom ramen 
för rotberättelsen föreställs identitetens grunder vara förlagda till barnets 
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insida i form av ”blod”, ”primär anknytning” eller ”identitetslängtan”. Rot-
sökning som begrepp hänvisar till resor som personer med internationell 
adoptionsbakgrund kan göra till sina födelseländer för att utforska sin bak-
grund. I en av texterna (AP, s. 301) argumenteras det för att ”[r]otsökning 
måste kunna ses som en del av en adoption”. I en annan text beskrivs ’åter-
resa[n]’ som en möjlighet att skapa en länk mellan då och nu (ABF, s. 103). 
Rotsökningen och återresan läser jag som förhoppningar om att kunna mota 
undan dubbelheten, att ena splittringen.52 

Som jag diskuterade tidigare har synen på barnets bästa när det gäller re-
lationen till ’ursprunget’ förändrats över tid. I en svensk kontext framträder 
särskilt två dominerande perspektiv som följer sin egen logik. Å ena sidan 
går det att argumentera för att betonande av ursprung bidrar till att ena den 
dubbelhet som personer med internationell adoptionsbakgrund tillskrivs. Å 
andra sidan går det att argumentera för att betonande av ursprung bidrar till 
att skapa just den splittring som internationellt adopterade personer till-
skrivs. I texterna som ligger som grund för den här studien är det först-
nämnda perspektivet utan tvekan det dominerande. Det senare perspektivet 
kan emellertid illustreras genom en referens till Howells forskning. I en di-
rekt hänvisning konstateras att ”ett alltför stort intresse för barnets kulturella 
bakgrund, och särskilt förväntningar på att barnet ska visa ett sådant intres-
se, kan förstärka barnets känsla av att vara annorlunda och inte höra till” 
(AS, s. 113f). I en annan text framhålls att ”[f]ör mycket prat om barnets 
rötter kan komplicera anknytningsprocessen” (HSb, s. 178). 

Strävan efter att förena dåtid med nutid går att läsa in i materialet som 
helhet, men det finns ett visst utrymme för andra perspektiv. I en av texter-
na förknippas dåtiden i allmänhet och de internationellt adopterades bak-
grund i synnerhet som tillhörande historien, snarare än något som ska integ-
reras i nutiden och för framtiden. Ursprunget tillskrivs här inte innebörden 
av något bekant och det görs inte heller samma försök att integrera bak-
grunden i vardagen. I denna text görs istället ankomsten till Sverige till en 
början på något nytt, en startpunkt för ”det verkliga familjelivet”:  

När planet går ner för landning är det tid för en stunds eftertanke. Nu är den 
långa resan nästan över. Det blir skönt att slippa alla måsten och bara få ta 
dagen som den kommer. Men det är också dags att börja fylla dagen med att 
städa, handla mat och bädda. Allt sådant som du slapp på hotellet. Nu är det 
dags att börja det verkliga familjelivet (AEBF, s. 89). 

                         
52 För en filosofiskt inriktad diskussion om tillhörighet med empirisk utgångspunkt i interna-
tionellt adopterades identitetsnarrativ, se Yngvesson & Mahoney (2000) 
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Öppenhetens lov 

I resonemangen om hur dubbelheten ska hanteras är öppenhet ett framträ-
dande tema. Öppenhet i uppväxtmiljön och inom familjen gäller i förhållan-
de till ursprung såväl som adoption och adoptivförhållande. I relation till 
ursprung kan vikten av öppenhet skrivas fram så här: 

I familjer där det finns en öppenhet och ett intresse för barnets ursprung hos 
adoptivföräldrarna är det förenat med en högre självkänsla och verkar upp-
muntra ett aktivt intresse för födelsefamiljen. Adoptivföräldrarnas öppenhet 
bidrar till barnens kunskap om sin bakgrund och bekräftar detta ursprung på 
ett positivt sätt, vilket minskar erfarenheten av att vara annorlunda (ABF, s. 
52). 

 
I den ovanstående utsagan knyts ”öppenhet och intresse för barnets ur-
sprung hos adoptivföräldrarna” till positiva värden på olika nivåer: högre 
självkänsla, aktivt intresse för födelsefamiljen, kunskap om bakgrunden, 
bekräftande av ursprung. Detta framhålls i sin tur minska erfarenheten av att 
vara annorlunda. Erfarenheter av annorlundaskap kan med andra ord be-
gränsas genom öppenhet och intresse för ursprunget. I texterna är det ändå i 
förhållande till adoption och adoptivförhållande som kraven på öppenhet är 
tydligast artikulerade. När det gäller adoption och adoptivförhållande är det 
inte i första hand ett visst förhållningssätt eller ett intresse som öppenheten 
handlar om, utan snarare en vilja och en förmåga till kommunikation, samtal 
samt att föräldrarna ”bemöter funderingar och frågor” (BHF, s. 311). Frågor 
som samtal inom familjen kan koncentreras på framhålls till exempel vara 
”motiven till att de biologiska föräldrarna lämnade barnet för adoption och 
varför adoptivföräldrarna adopterade det” (HSa, s.19).  

Det finns även mer eller mindre tydligt formulerade riktlinjer för hur 
samtalen kring adoptionen och adoptivförhållandet bör se ut. Hur det sam-
talas om dessa teman anges vara av vikt för barnets känsla av trygghet och 
att dess plats i familjen är ”klar och accepterad” (HSa, s. 25). Öppenhet nås 
inte genom ”endast att vid något enstaka högtidligt tillfälle ’tala om’ för 
barnet att det har haft andra föräldrar tidigare och att det nu är adopterat”, 
utan genom att ”integrera insikten om adoptivförhållandet i vardagliga sam-
tal i familjen” (HSa, s. 26). Öppenheten tillskrivs alltså en relativt djup inne-
börd. Det handlar om att nå insikt och att hantera adoptivförhållandet som 
något vardagligt snarare än extraordinärt. I andra exempel framskrivs vikten 
av att låta adoptionen ”odramatiskt finnas med som en naturlig och integre-
rad del i barnets liv och vardag under hela uppväxten” (HSb, s. 178), att 
”kunna förhålla sig på ett avslappnat sätt till adoptionen så att den får sin 
naturliga plats i familjehistorien” (ABF, s. 98). 
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Vad öppenheten ska mynna ut i är att barnet ska ges möjlighet att ”han-
tera känslor kring att ha blivit lämnad, att skapa en berättelse kring adoptio-
nen som är möjlig att acceptera och att hantera sin dubbla tillhörighet (HSb, 
s. 178). Berättandet om både ursprunget och adoptivförhållandet har disku-
terats som integrerade delar av internationell adoption. Herman (2008:270ff) 
jämför berättandets plats i det internationella adoptionssammanhanget med 
hur uppgifter om omständigheter kring födelsen inte ägnas jämförelsevis så 
mycket uppmärksamhet när det gäller icke-adopterade barn. Detta konstrue-
rar, menar Howell, erfarenheten av att födas och växa upp inom den biolo-
giska familjen som det naturliga. I relation till detta är de ovanstående for-
muleringarna om vikten av att förhålla sig avslappnat till adoptionen och låta 
den finnas med i vardagen på ett odramatiskt sätt, intressanta. Men för vad 
måste naturligheten poängteras? Genom anvisningarna till adoptivföräldrar-
na framstår adoptionen i min läsning inte som naturlig från början, utan den 
måste göras naturlig genom en ansträngning.  

I texterna anges vissa riktlinjer kring vad som är lämpliga förhållningssätt 
och vilken form och inriktning samtalen om adoptionen bör ha. Enligt 
Herman (2008:277ff) måste det vara en berättelse som den adopterade kan 
förlika sig med och som minimerar spänningarna i adoptionsförhållandet. 
Jag läser framhållandet av vardaglighet och naturlighet i texterna som försök 
att göra just detta. Det bör, som Dorow (2006:169) diskuterat, vara en berät-
telse som ”satisfies the desire to know while leaving room for other possibi-
lities”. Ett kritiskt perspektiv på öppenheten anläggs av filosofen Kimberly 
Leighton (2005:150) som problematiserar den självklarhet med vilken ve-
tandets betydelse avseende adoptionen framhålls i adoptionssammanhang. 
Förväntan om att kunna och vilja veta producerar enligt Leighton en viss 
typ av adopterat subjekt. Det är ett subjekt som lärt sig att införliva ur-
sprunget på ett särskilt sätt i förståelsen av självet. Denna läsning är värde-
full i relation till texterna som analyseras inom ramen för den här studien. 
Leightons läsning kan användas för att denaturalisera den vilja att veta som 
begränsar andra möjliga förhållningssätt. 

Ursprung som förtingligad erfarenhet  

Vad som egentligen inryms i begreppet ursprung varierar i texterna. Fram-
skrivningen av ursprung kan vara knutet till biologiska föräldrar, födelse-
land, kultur, etnicitet eller den tidiga uppväxtmiljön. Ibland talas det också 
om ursprunget som någonting i sig, utan hänvisning till exempel som de 
nyss nämnda. Framlyftandet av vikten för personer med internationell adop-
tionsbakgrund att vara förankrade i sitt ursprung implicerar mot den här 
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bakgrunden en vaghet eftersom förankringens objekt verkar vara rörligt 
snarare än en gång för alla definierat. Det finns i texterna ett exempel på ett 
resonemang som jag läser som ett försök att binda fast ursprunget betydelse 
i någonting konkret och där föräldrarnas ”öppenhet och intresse” (ABF, s. 
52) är en förutsättning. Dessa resonemang handlar om att förtingliga eller 
materialisera ursprunget, att knyta det till ting som kan bevaras och därmed 
fungera som underlag för samtal och reflektion. 

I en av texterna formuleras det som att ett ”konkret och för många själv-
klart råd är att försöka spara minnen från barnets ursprungsland” (A, s. 42). 
Framhållandet av detta som ett råd som ”för många” redan är ”självklart”, 
lokaliserar rådet i ett vidare sammanhang där betydelsen av ursprung stän-
digt görs relevant. Minnena kan till exempel utgöras av ’saker’, ’ljud- eller 
videoinspelningar av barnets tidiga miljöer’ och ’lukter’ exempelvis från ”de 
kläder som barnet varit klädd i vid överlämnandet” (A, s. 42). I en annan 
text diskuteras bevarande av ”namn på vårdare och anteckningar om vad 
dessa berättat om barnet och dess vanor” (HSa, s. 19), ”foton, teckningar 
och brev samt uppgifter om mer eller mindre betydelsefulla händelser under 
barnets första år” och av ”diverse småsaker” (HSa, s. 19f). Ansvaret för den 
bild av ursprunget som personer med internationell adoptionsbakgrund 
kommer att få tillskrivs föräldrarna (HSa, s. 19). I de texter där öppenhet 
kring ursprung diskuteras lyfts emellertid också fram att föräldrarna måste 
vara ”lyhörda för barnens behov i olika faser av dess utveckling” (ibid), att 
det är barnet som på sina egna villkor ska kunna prata med föräldrarna om 
ursprunget (HSa, s. 19f; A, s. 42; ABF, s. 51f). 

 Det går att urskilja två linjer i vad som görs till representationer för ur-
sprunget. Den ena utgörs av konkret dokumentation, den andra av mer 
abstrakta symboler som småsaker och lukter. Medan dokumentationen i 
första hand kan ge information är det möjligt att läsa det som att de mer 
abstrakta symbolerna ska bidra till en känslomässig förankring. Det föreslås 
att det som görs till representationer för ursprunget kan samlas i en ”låda” 
(ABF, s. 52), en ”minneslåda” och/eller en ”livsbok” (HSa, s. 19). Minnes-
lådan och livsboken tycks vara medel för att inte bara göra ursprunget 
greppbart och tillgängligt, utan för att försöka definiera vad det är. Ur-
sprungsrepresentationerna spelar en betydande roll i konstruktionen av in-
ternationellt adopterade personers livsförlopp eftersom de utgör manifesta-
tioner för bakgrunden och dåtiden och därmed görs avgörande för identi-
tetsskapandet i nutiden. Liksom i de mer generella resonemangen om öp-
penhet talas det i relation till ursprungstingen i termer av naturlighet. I en 
text formuleras det som att bevarandet av minnen ”kan skapa en naturlig 
och vardaglig länk till barnets ursprungsland” (A, s. 42).  
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I resonemangen i den äldre handboken om vikten av att på olika sätt be-
vara ursprungstingen är det tydligt att detta inte är något som föräldrarna 
kan komma till insikt om efterhand. Istället är detta en insikt som måste 
finnas med från början:  

Redan under utredningsförfarandet bör frågor om barnets identitet och ur-
sprung diskuteras så att adoptivföräldrarna inser att de bör vara rädda om 
och också ta till vara – och visa att de accepterar och värdesätter – de få sa-
ker barnet har möjlighet att ta med sig från sitt ursprungsland. Det är också 
viktigt att föräldrarna är beredda att ge barnet kunskaper om dess ursprungs-
land, t.ex. något om landets historia, kultur och religion. Det kan vara både 
roligt och nyttigt för dess självkänsla t.ex. när frågor från omgivningen 
kommer angående dess ursprung (HSa, s. 22). 

 
I den ovanstående utsagan signaleras att frågor om identitet och ursprung är 
viktiga att diskutera redan innan adoptivföräldraskapet tagit sin början. Ad-
optivföräldrarna ska komma till insikt om att ”de bör vara rädda om och 
också ta till vara – och visa att de accepterar och värdesätter – de få saker 
barnet har möjlighet att ta med sig från sitt ursprungsland”. Här skrivs inget 
utrymme för eventualiteter in, utan detta är något som föräldrarna bör göra. I 
den här utsagan diskuteras både saker och ”kunskaper om [barnets] ur-
sprungsland”. ’Kultur’, ’historia’ och ’religion’ görs till relevanta kunskaper. 
Kunskaper om ursprunget framhålls kunna komma till pass när barnet får 
”frågor från omgivningen”. Formuleringen om att kunskaper om ursprunget 
kan vara ”både roligt och nyttigt” för barnets självkänsla skiljer sig något 
från de tidigare diskuterade resonemangen om splittring och dubbelhet som 
tydligare skriver fram en existentiell dimension av innebörden av förankring 
i ursprunget. 

Ursprung som resurs för Sverige och adoptivfamiljen 

Ytterligare en aspekt av den innebörd som ursprung tillskrivs i texterna går 
att finna i resonemang om vad internationell adoption kan tillföra Sverige 
och Sveriges relationer till andra länder samt vad barn med internationell 
adoptionsbakgrund kan tillföra sin familj. När det gäller betydelsen av inter-
nationell adoption för Sverige uttrycks det i en av texterna så här: 

Tack vare internationell adoption kommer stora grupper av individer att 
känna starka och djupa band till olika länder i Latinamerika, Afrika och Asi-
en. Det är inte orimligt att tänka sig att sådana band på sikt kan utvecklas 
både till ett vidgat intresse för dessa länder i Sverige och till fördjupade kon-
takter av olika slag (A, s. 199). 
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Utgångspunkten i den ovanstående utsagan är att genom internationell ad-
option ”kommer stora grupper av individer att känna starka och djupa band 
till olika länder i Latinamerika, Afrika och Asien”. Tillskrivningen av ”starka 
och djupa band” till de länder som personer med internationell adoptions-
bakgrund är födda i inrymmer ingen ambivalens, utan kan snarast läsas som 
ett postulerande. I denna postulering skapas en förväntan om att denna grupp 
har en känslomässig tillhörighet till födelselandet. Dessa band anges vidare 
kunna leda till ”fördjupande kontakter” och på sikt ”ett vidgat intresse för 
dessa länder i Sverige”. Även om detta inte är formulerat med en hög nivå 
av säkerhet aktualiserar utsagan frågor om den utsträckning i vilken perso-
ner med internationell adoptionsbakgrund görs till symboler för sina födel-
seländer. I detta ligger, som jag läser det, ett skillnadstänkande där gruppen 
definieras genom en olikhet som här konstrueras som en resurs.  

En liknande utgångspunkt går att finna i resonemang om vad internatio-
nellt adopterade barn kan tillföra sina familjer. I detta sammanhang lyfts det 
som är ’positivt’ (ABF, s. 28), ”givande och spännande” (AEBF, s. 14) med 
att ”få ett barn med rötter någon annanstans i världen” fram (ibid). Vad 
”barnet” kan tillföra familjen är ”en särskild relation till ett annat land, en 
annan kultur och en annan social värld” (ABF, s. 28) och även ”en anled-
ning till att fira nya högtider och så småningom göra en resa till landet” 
(AEBF, s. 14). Jag läser dessa formuleringar som exotiserande framskriv-
ningar både av barnen och deras födelseländer. Denna framskrivning för-
stärks av de geografiska och kulturella avstånd som finns inskrivna i formu-
leringarna. Om familjen genom barnet kan tillföras ”en särskild relation” till 
det land som barnet fötts i implicerar detta att barnets tillhörighet riktas mot 
födelseländerna. De ”starka och djupa band” till födelseländerna som till-
skrivs barnen är så pass stabila att de spiller över på familjen och kan omsät-
tas i olika syften såsom högtidsfiranden eller resor.  

I resonemangen om vad personer med internationell adoptionsbakgrund 
tillför Sverige och adoptivfamiljen antas gruppen vara bärare av sitt ur-
sprung. Det är i det förkroppsligande ursprunget som bidraget till familjen 
och Sverige finns, det är genom sitt ursprung som den adopterade binder 
samman människor och platser som vanligtvis konstrueras som olika. Som 
jag ser det är det i framskrivningarna av ursprung som frågor om tillhörighe-
ten och dess gränser ställs på sin spets: Vilken nation tillhör egentligen bar-
nen? Och vilken familj? Resonemang som tillför dessa frågor än mer kom-
plexitet är diskussionen om sökande med migrationsbakgrund som önskar 
bli föräldrar genom internationell adoption. Utsagorna om sökande med 
migrationsbakgrund är på det stora hela problemorienterat. I båda hand-
böckerna skrivs dock en öppning för medgivande fram i de fall då barnet 
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kommer från ”samma språk- och kulturområde som de sökande” (HSa, s. 
34).”53 I den nya handboken motiveras detta genom att barnet tillskrivs 
”fördelen att få behålla sitt språk och kan lättare bevara och utveckla sina 
kulturella rötter och naturliga kontakter med ursprungslandet” (HSb, s. 87). 

I formuleringen riktas barnets tillhörighet på ett naturaliserande sätt mot 
födelselandet. Det är inte en fråga om huruvida dessa ”kulturella rötter” 
finns utan hur de kan bevaras och utvecklas. Att tala i termer av ”naturliga 
kontakter med ursprungslandet” gör barnet till bärare av sitt ursprung på ett 
liknande sätt som vi såg i resonemangen om vad personer med internationell 
adoptionsbakgrund kan tillföra sina familjer och Sverige. Utsagan avlutas 
emellertid med ett i sammanhanget mycket intressant tillägg: ”Samtidigt blir 
Sverige barnets nya hemland” (HSb, s. 87). Utsagan i sin helhet tillskriver 
alltså barnen en naturlig tillhörighet till sina födelseländer, samtidigt som 
Sverige skrivs fram som det nya hemlandet. Just här verkar det både möjligt 
och relativt oproblematiskt att ha två nationella tillhörigheter. Men för vad 
görs denna framskrivning av Sverige som det nya hemlandet just här? Jag vill 
sätta detta i relation till hur den lämpliga adoptivfamiljen konstrueras, i syn-
nerhet utsagor om vikten av integrering i och kunskap om det svenska sam-
hället (HSb, s. 93). Det är då möjligt att läsa tillägget som en påminnelse där 
svenskhetens gränser dras.  

Sammanfattningsvis läser jag det som att ursprung i texterna som ligger 
till grund för studien konstrueras som någonting fast, stabilt, orörligt, något 
som det är möjligt att hitta tillbaka till. Även om ursprungets mening inte 
slås fast ifrågasätts aldrig dess fundamentala betydelse. Ursprunget görs till 
någonting som är möjligt att känna till, sätta sig in i och förmedla kunskap 
omkring. Det rör sig i gränslandet mellan då och nu, mellan det kända och 
det okända. I materialet vill jag också identifiera en spänning mellan att skri-
va fram ursprunget som å ena sidan, något förlorat, stulet och borttaget, och 
å andra sidan något evigt och förkroppsligat. Ursprunget är något som ska 
integreras i vardagen och talas öppet om. Kring ursprunget ska information 
samlas och minnessaker knytas. Jag läser detta som ett begär efter ursprung, 
ibland en slags frossande i det och en fixering vid kommunikation omkring 
det. Inte bara i ord utan också bland minnen och ting. Frågan som kvarstår 
är: för vad måste ursprunget ständigt upprätthållas?54 

                         
53 Alternativt om barnet är en släkting till de sökande (HSa, s. 34) 
54 Detta begär efter ursprung skulle kunna läsas som en illustrtion av det som filosofen Alek-
sander Motturi (2007) benämnt etnotism, en skillnadsskapande diskurs präglad av bland 
annat en besatthet efter att fastslå subjektens ursprung och definiera dem utifrån det.  
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Den vita blicken, den markerade kroppen 

I föregående avsnitt diskuterade jag utsagor som utifrån Yngvessons reso-
nemang om rotberättelsen förlade identitetens grunder till internationellt 
adopterades insida. Kärnan i resonemangen var den dubbelhet som till-
skrevs gruppen i förhållande till familj och nation. Jag ska i föreliggande 
diskussion fokusera hur rotberättelsen även ger internationellt adopterades 
utsida en betydande roll både i identitetsskapandet och relationerna med det 
omgivande samhället. Inom ramen för rotberättelsen, menar Yngvesson 
(2003:8), att kroppsliga markörer som hud- och hårfärg antas förbinda de 
människor som betraktas dela markörer. Utgångspunkten i utsagor som 
behandlar internationellt adopterades utseende är att de antas sakna likhet 
med majoriteten av befolkningen i det svenska samhället. Utsagorna om 
utseende berör i texterna som ligger till grund för studien i första hand den 
grupp som definieras som ’synligt’ adopterade. Definitionen avser personer 
som ”man direkt av utseendeolikheten kan säga att barn och föräldrar har 
olika ursprung” (A, s. 88).55 

I texterna innebär ’utseendeolikheten’ mer konkret personer med interna-
tionell adoptionsbakgrund som är födda i länder som Korea, Indien, Bolivia 
eller Sydafrika och har mörkare hudfärg än sina föräldrar. Utgångspunkten i 
diskussionen om utseendeolikhet är därmed att barnets förälder eller föräld-
rar är vita. Jag har inte funnit några resonemang som utgår från ett omvänt 
utseendeförhållande eller att barn och föräldrar liknar varandra utseende-
mässigt. När jag i följande avsnitt diskuterar internationellt adopterade avser 
jag mot denna bakgrund de som i materialet definieras som ’synligt’ adopte-
rade. Mitt första konstaterande när det gäller hur utseendet hos personer 
med internationell adoptionsbakgrund framskrivs i texterna är att det sker 
genom ickebenämningar. Ickebenämningarna går ut på att i olika samman-
hang göra utseendet till en markör för skillnad, utan att något ord för från 
vad utseendet skiljer sig används. Internationellt adopterades utseende be-
stäms utifrån vad det inte är, snarare vad det är; vilka geografiska eller natio-
nella gemenskaper det står utanför, snarare än vad det tillhör. 

För det första finns benämningar som är mer generellt knutna till en viss 
omgivning, men där den geografiska platsen nödvändigtvis definieras. Då 
kan till exempel utseendet beskrivas som att det ’avviker’ (ABF, s. 94), att 
det är ’annorlunda’ (AS, s. 111) eller ’exotiskt’ (AS, s. 114). För det andra 
finns benämningar som är knutna till Skandinavien och Norden. Exempel 
                         
55 Inom den svenska adoptionsforskningen har begreppen ’synligt’ och ’osynligt’ adopterade 
traditionellt sätt används för att skilja mellan internationellt och nationellt adopterade (Hübi-
nette & Tigervall 2008b:300). Terminologin är emellertid något missvisande eftersom barnet 
som adopteras internationellt inte nödvändigtvis inte har en bakgrund som gör att det utse-
endemässigt skiljer sig från sina adoptivföräldrar.  
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på detta är att gruppen tillskrivs ett utseende som är ”’icke-skandinaviskt’” 
(AS, s. 19) eller "avviker från det skandinaviska” (ABF, s. 19). Utseendet kan 
också vara ”icke-nordiskt” (A, s. 194) eller ”skilj[a] sig från det gängse nor-
diska” (HSa, s. 20). I dessa benämningar finns inga beskrivningar vare sig av 
vad som kännetecknar ”det skandinaviska” eller ”det gängse nordiska”, utan 
betydelsen ges genom en konstruktion av skillnad. För det tredje finns be-
nämningar som är knutna till Sverige och då talas det till exempel om ”det 
icke-svenska utseendet” (AS, s. 205; ABF, s. 94) eller att gruppen har ett 
”utseende som skiljer dem från den svenska majoriteten” (AS, s. 18).  

Sociologen Wayne Brekhus (1998) diskuterar utifrån begreppet social 
markering språkets betydelse i kategoriseringsprocesser. Benämningen kon-
struerar inte bara kategorin ifråga, utan föregår den och möjliggör eller be-
gränsar utrymmet för den position som blir möjlig för specifika subjekt att 
inta. Att utseendet hos personer med internationell adoptionsbakgrund 
framskrivs i icke-termer läser jag som en specifik form av markering. Anled-
ningen till att jag väljer att lyfta fram dessa ickebenämningar är för att de, 
som jag läser det, bidrar till att reproducera en norm som inte uttalas – vit-
heten. Den markerade kroppen kan inte vara markerad i sig, utan markeras 
genom att ställas mot någonting som inte markeras. Internationellt adopte-
rades kroppar markeras med andra ord i förhållande till vita kroppar, kroppar 
som i egenskap av norm inte markeras. Det är, som sociologen Ashley 
”Woody” Doane (2003:7ff) uttryckt det, genom den vita blicken som de 
mörka objekten framträder genom sin skillnad och det är i detta samman-
hang som ickebenämningarna kan göras begripliga.56 

Formuleringarna om icke-skandinaviska, icke-nordiska och icke-svenska 
utseenden aktualiserar relationen mellan kropp, plats och nationell tillhörig-
het. På vilka grunder definieras kroppar som tillhörande eller utanförstående 
en viss gemenskap? Flera postkoloniala forskare (se t.ex. Sawyer 2000; 
Mattsson 2005; Lundström 2007; de los Reyes & Mulinari 2005; Hübinette 
& Tigervall 2008b) har diskuterat hur svenskheten föreställs som en vit ge-
menskap. Detta medför att tillgången till svenskheten kan begränsas för 
personer med mörk hudfärg. Varken svenskhet eller vithet bör emellertid 
förstås som statiska eller essentiella kategorier. Vad som betraktas som 
svenskt och vem som definieras som vit är inte en gång för alla givet. Att 
beskriva internationellt adopterades utseenden som icke-skandinaviska, icke-
nordiska och icke-svenska bidrar, som jag läser det, till att konstruera Skan-
dinavien, Norden och Sverige som vita gemenskaper. Normen går vanligtvis 
                         
56 Kritiska vithetsstudiers anspråk har ibland beskrivits som att rikta fokus mot vitheten som 
omarkerad position (se t.ex. Frankenberg 1993). Ett viktigt poängterande som Ahmed (2004) 
gör är emellertid att vitheten inte bör förstås som omarkerad i sig, utan att vithetsnormen kon-
struerar vitheten som omarkerad.  
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fri från närmare beskrivning. Den behöver inte jämföras med något, men 
fungerar som självklar utgångspunkt för jämförelser (Chambers 1997:189). 

Främling på utsidan 

Även om internationellt adopterades utseende benämns i icke-termer inne-
bär inte detta att utseendet ges en ringa betydelse – tvärtom. Utseendets 
betydelse aktualiseras på flera arenor och på olika sätt. Jag ska börja med att 
belysa vilken betydelse som kroppen ges i relation till utsagor om identitets-
skapande. Tillskrivningen av dubbelhet hos personer med internationell 
adoptionsbakgrund ges ytterligare en dimension genom framskrivandet av 
utseendets betydelse. Även på detta plan är det en dubbelhet som beskrivs 
som ett större eller mindre problem för gruppen. Med hänvisning till svensk 
forskning på området sammanfattas problemet på det här sättet i en av tex-
terna:  

När utlandsfödda adopterade tonåringar börjar söka sig ut i samhället bemö-
ter andra människor dem således ibland som invandrare, samtidigt som de 
själva känner sig som svenskar. Det anges att adoptivföräldrar därför bör 
förbereda sina barn på att sådana situationer kan uppstå. Denna diskrepans 
mellan den etniska självidentifikationen och den externa identifikationen, 
dvs. mellan insida och utsida, anges vara något som adopterade utlandsfödda 
tonåringar måste lära sig att handskas med i många olika situationer. Därtill 
är det väsentligt att tonåringarna känner att de har en anknytning till sitt ur-
sprung eftersom de på grund av sitt utseende aldrig kommer att bemötas en-
tydigt som svenskar av främmande människor (BHF, s. 140). 

 
I den ovanstående utsagan är det omgivningens bemötande av personer 
med internationell adoptionsbakgrund som står i fokus. I utsagan framskrivs 
en potentiell konflikt mellan ”insida och utsida”, mellan den ”etniska själv-
identifikationen och den externa identifikationen”. Insidan och den etniska 
självidentifikationen knyts här till att känna sig som svensk, medan utsidan 
och den externa identifikationen” knyts till att bli bemött som invandrare. 
Vad det innebär att känna sig som svensk eller att bli bemött som invandra-
re förtydligas inte i utsagan. Den kan snarare läsas som att den skriver fram 
en potentiell konflikt, där utseendet indirekt görs centralt. Det är utseendet 
som kan göra att gruppen blir bemötta som ’invandrare’. 

Just i denna utsaga finns också en konstruktion av den internationellt ad-
opterades livsförlopp inskriven. Det är i tonåren som denna potentiella kon-
flikt aktualiseras och strategier för att ”lära sig att handskas med” sådana 
situationer måste utarbetas. Adoptivföräldrarna tillskrivs i utsagan uppgiften 
att ”förbereda sina barn på att sådana situationer kan uppstå”. Jag läser re-
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sonemangen om strategier som en normalisering av de situationer som in-
ternationellt adopterade personer anges kunna möta. Utsagan bygger på en 
konstruktion av svenskheten som vit och det blir därmed logiskt att inte 
göra det anmärkningsvärt att personer med mörk hudfärg kan positioneras 
som icke-svenskar. Ansvaret för att lösa situationen förläggs på de interna-
tionellt adopterade och deras föräldrar. Med andra ord förläggs ansvaret för 
att lösa vad som skrivs fram som en samhällssituation på familj- och indi-
vidnivå. Vad som gör detta till en samhällssituation är att konflikten mellan 
”insida och utsida” aktualiseras när tonåringarna ”börjar söka sig ut i sam-
hället” och att bemötandet kopplas till ”främmande människor”.  

En del av lösningen på den framskrivna konflikten mellan insida och ut-
sida liknar resonemangen om hur dubbelhetens problem ska lösas: förank-
ring i ursprunget. I slutet av utsagan framhålls att det är ”väsentligt att tonår-
ingarna känner att de har en anknytning till sitt ursprung eftersom de på 
grund av sitt utseende aldrig kommer att bemötas entydigt som svenskar av 
främmande människor”. Jag har tidigare diskuterat framskrivningen av ur-
sprungets centralitet. Jag har också lyft fram hur ursprung förtingligas och 
hur detta förtingligande kan underlätta kommunikation om ursprunget. När 
”anknytning till ursprunget” framhålls vara ”väsentligt” i denna utsaga kan 
formuleringen läsas mot bakgrund av dessa resonemang.  

Vad som sker i denna utsaga är att ytterligare en anledning till att förank-
ring i ursprunget är viktig, alltså att tonåringarna ”på grund av sitt utseende 
aldrig kommer att bemötas entydigt som svenskar av främmande männi-
skor”. Formuleringen bygger på en hög nivå av säkerhet i och med att den 
skriver bort möjligheten för dessa tonåringar att kunna bemötas entydigt 
som svenskar. Även här konstrueras svenskheten som en vit gemenskap. 
Ytterligare ett exempel på en definitiv positionering av gruppen är: ”Utseen-
det är det som från första stund skiljer adoptivbarnen från den egna familjen 
och som senare placerar dem i kategorin ”’främlingar’” – ”som invandrare 
och utlänningar” (AS, s. 112). Att ”känna sig som svenskar” men bli ”be-
mötta som invandrare” framskrivs i den längre utsagan inte i positiva ter-
mer, utan internationellt adopterades utseende antas närmast skapa ett pro-
blem. I utsagan går även att läsa en dikotom framställning av ’svenskar’ och 
’invandrare’ där inga mellanpositioner görs tillgängliga.57  

En annan dimension av den markerade kroppens betydelse i det offentli-
ga rummet är de korta resonemang som finns om hur internationellt adopte-
rade barn kan göras till objekt för nyfikenhet och närmanden. I en text lyfts 

                         
57 För diskussion om hur begreppet ’invandrare’ används i ett svenskt myndighetssamman-
hang, jämfört med ett brittiskt, se Pringle (2010:22ff). 
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det fram hur det inte är ”ovanligt att främmande människor närmar sig yng-
re adopterade barn med ett icke-nordiskt utseende på ett gränslöst sätt med 
hänvisning till att han eller hon ser så söt eller gullig ut” samt att ”[d]e kan 
till och med tycka att de har rätt att klappa eller ta i barnet” (A, s. 194). Den 
här typen av bemötande problematiseras i texten och adoptivföräldrar ges 
rådet att det kan vara ”vara klokt att markera – inför både barnet och om-
givningen – att det finns gränser för vad som är acceptabelt” och att ”[d]etta 
kan vara ett vardagligt sätt att förmedla till barnet att det inte är rätt bemöta 
någon utifrån utseende och att man har rätt att säga ifrån (ibid). Till skillnad 
från i den tidigare diskuterade utsagan finns i detta resonemang en tydlig 
rekommendation av vilka förhållningssätt som är ”klok[a]” och ”rätt[a]”.  

Resonemangen om bemötande lämnar utrymme både för en normalise-
ring av att utseendet positionerar internationellt adopterade som ’invandrare’ 
(BHF, s. 140), ’utlänningar’ (AS, s. 112) eller ’flyktingar’ (AS, s. 113) och ett 
synliggörande av att nyfikenhet och närmanden på grund av utseende kan 
vara ett problem. Det första sättet att resonera bekräftar vitheten som norm 
i allmänhet och kopplingen mellan svenskhet och vithet i synnerhet. I det 
andra sättet att resonera finns, som jag läser det, ett utrymme för att pro-
blematisera vitheten som norm. Med detta lämnar jag diskussionen om hur 
den vita blicken markerar personer med internationell adoptionsbakgrund. I 
nedanstående avsnitt fokuserar jag istället på hur teman som rasism och 
diskriminering skrivs fram i texterna som ligger till grund för studien. Sam-
manfattningsvis finns i materialet en glidning mellan att å ena sidan upp-
märksamma dessa teman som problem, och å andra sidan göra resonemang 
som i sig skulle kunna läsas som rasifierande.  

Rasism som socialt faktum 

I en av texterna (AP, s. 114) finns ett resonemang om hur Sverige betraktas 
som mottagarland för barn med internationell adoptionsbakgrund. Resone-
manget är baserat på synpunkter från länder som Sverige har ett adoptions-
samarbete med. En synpunkt som lyfts fram är att ”rasism inte är särskilt 
utbrett”. Denna syn på Sverige ligger i linje både med hur Sverige framställts 
i andra sammanhang och hur den svenska självbilden ofta konstruerats. 
Postkoloniala forskare (se t. ex. Molina & de los Reyes 2006:295f) har lyft 
fram att en av anledningarna till att användningen av begreppen ras och 
rasism bemöts med starka reaktioner i Sverige är för att de krockar med idén 
om det jämlika folkhemmet. Forskning om rasism och diskriminering i Sve-
rige är idag ett omfattande fält. Hübinette och Tigervall (2008b:12) menar 
att ”den kroppsliga uppenbarelsens betydelse” emellertid är underteoretise-
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rad. Då personer med internationell adoptionsbakgrund är uppväxta i ett 
svenskt kulturellt sammanhang är utseendet i vardagen ofta den enda möjli-
ga grunden för särskiljande. 

I materialet finns ett framskrivande av rasism och diskriminering. Till 
skillnad från resonemangen om identitetsskapande pekar utsagorna om 
rasism och diskriminering åt olika håll. Som jag läser det kännetecknas inte 
utsagorna av en direkt motvilja mot att lyfta dessa frågor, vilket hade varit 
begripligt i ljuset av hur Sverige som nationell gemenskap ofta konstrueras. 
Däremot verkar tematiken svår att hantera. I den individorienterade forsk-
ning som vetandet om internationell adoption i materialet generellt sett 
grundar sig på är rasism och diskriminering områden som undersökts i 
mycket begränsad utsträckning.58 I resonemangen om rasism och diskrimi-
nering, vävs samhällsorienterad forskning in på ett tydligt sätt. Det finns 
dock exempel där blandningen av individ- och samhällsorienterade ansatser 
skapar forskningskrockar.  

En sådan krock finns till exempel i det numera obligatoriska föräldra-
utbildningsmaterialet för blivande adoptivföräldrar. I avsnittet ”Etnisk disk-
riminering i samhället” konstateras till att börja med att ”[m]ånga av de ad-
opterade barnen har ett utseende som avviker från det skandinaviska” (ABF, 
s. 19). Därpå citeras en av Integrationsverket publicerad kunskapsöversikt 
om etnisk diskriminering, där fenomenet beskrivs som ett ”system av för-
tryck som genomsyrar relationerna mellan människor i så gott som alla sam-
hällsområden” (ibid, s. 19f). Kunskapsöversikten refereras vidare och det 
beskrivs då hur den etniska diskrimineringen ”har kopplingar till rasistiska 
föreställningar som används för att rättfärdiga social ojämlikhet i postkolo-
niala samhällen” (ibid, s. 20). I detta perspektiv på etnisk diskriminering 
finns ett explicit samhällsperspektiv med en specifik maktanalys.  

I följande stycke hänvisas det till individorienterad forskning och här 
kopplas istället etniskt diskriminering till ”människans benägenhet att se sitt 
eget sammanhang som centrum i världen” och att ”[d]et man själv är van 
vid uppfattas som naturligt och överlägset” (ibid, s. 20). Vidare diskuteras 
detta direkt i förhållande till internationell adoption. Det framhålls att ”[v]år 
bild av världen blir vanligen mindre nyanserad ju längre bort något är”. Att 
tala i termer av mänsklig ’benägenhet’ och att använda vi-formen på det sätt 
                         
58 För diskussion om hur dessa teman hanterats i en brittisk socialpolitisk kontext, se t.ex. 
Kirton (2000). Skillnaden mellan Sverige och exempelvis Storbritannien och USA när det 
gäller detta är stor. Till skillnad från i Sverige är där transracial adoption ett etablerat begrepp för 
den internationella adoptionsverksamheten.Här aktualiseras alltså frågor om kultur, ras och 
etnicitet i själva benämningen av praktiken. I en av texterna (A, s. 89f) som ligger till grund 
för studien finns emellertid en kort diskussion om begreppet transrasial adoption och i det 
sammanhanget resoneras det även kring rasidentitetens betydelse för självkänslan hos perso-
ner med internationell adoptionsbakgrund. 
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som görs i resonemanget gör etnisk diskriminering till en naturlig del av 
samhället. Jag har tidigare givit exempel där forskning används för att un-
derbygga och skapa trovärdighet i vissa resonemang. Här byggs trovärdighe-
ten upp på ett annat sätt. Istället för att följa en specifik linje samsas här 
forskningsansatser som hanterar diskriminering och rasism på fundamentalt 
olika sätt. Argumentet som konstrueras är inte heltäckande utan blandning-
en av till synes disparata ansatser förmedlar, som jag läser det, snarast en 
ambivalens i frågan. 

I anslutning till framskrivningen av ”människans benägenhet” att uppfat-
ta det egna sammanhanget som ”naturligt och överlägset” lyfts det fram att 
”[d]etta påverkar den allmänna uppfattningen om de länder vi adopterar 
från, som ofta är avlägsna både geografiskt och kulturellt” (ibid). Formule-
ringen erbjuder ingen definition av vad detta kulturella avstånd skulle bestå i, 
men sättet att resonera implicerar en syn på kulturer som olika och möjliga 
att avgränsa från varandra. Framskrivandet av kulturellt avstånd som görs 
här påminner också om utsagorna som på olika grundvalar konstruerar 
skillnad mellan Sverige och de länder som Sverige adopterar barn ifrån, 
vilket jag diskuterade i första kapitlet. Orsaksförklaringarna till etnisk 
diskriminering i föräldrautbilningsmaterialet skapar och legitimerar ett för-
främligande av de länder som Sverige adopterar barn ifrån. I min läsning 
framstår detta sätt att resonera som rasifierande. 

I materialet används olika termer för att resonera kring negativt bemö-
tande som personer med internationell adoptionsbakgrund i Sverige kan 
mötas av på grund av sitt utseende. I föregående avsnitt användes begreppet 
’etnisk diskriminering’. Andra begrepp som förekommer är ’obetänksamhet’ 
(ABF, s. 93), ’förväntningar’ (A, s. 90), ’kulturella förväntningar’ (A, s. 118), 
’fördomar’ (A, s. 90; A, s. 194), ’vardagliga fördomar om etnisk olikhet’ 
(ABF, s. 20), ’kränkningar’ (AS, s. 18), ’främlingsfientlighet’ (AP, s. 256), 
’diskriminering’ (AS, s. 115; A, s. 215), ’rasistiska attityder’ (ABF, s. 20), 
’rasism’ (AS, s. 19; BHF, s. 141) och ’institutionaliserad rasism’ (BHF, s. 
142). Liksom benämningarna av internationellt adopterades utseende kan 
termerna för att beskriva negativt bemötande grupperas på olika sätt. Be-
greppen kan grupperas med utgångspunkt i om fokus läggs till individ- eller 
samhällsnivå.  

Begrepp som (’kulturella’) ’förväntningar’, (’vardagliga’) ’fördomar’ och 
’kränkningar’ läser jag som individorienterade och relativt oteoretiska sätt att 
begripliggöra bemötanden. ’Främlingsfientlighet’ och även ’rasistiska attity-
der’ implicerar också en viss individorientering. Dessa begrepp koppas till 
individer, ibland till grupper (jmf Molina & de los Reyes 2006:313). ’Diskri-
minering’ är i Sverige ett etablerat begrepp knutet till lagstiftning. ’Rasism’ 
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och ’institutionaliserad rasism’ framstår som de mest samhällsorienterade 
begreppen. När termerna som används för att lyfta fram negativt bemötan-
de på grund av utseende presenteras på det viset som jag gjort här, vore det 
rimligt att anta att temat är framträdande i texterna. Jag vill påstå att så inte 
är fallet och att detta är knutet till hur ämnet diskuteras. I ett flertal fall rör 
det sig om korta konstateranden av att fördomar, diskriminering och rasism 
är sådant som kan möta personer med internationell adoptionsbakgrund och 
ibland även deras föräldrar och/eller familjer: 

Främlingsfientlighet i samhället kan påverka adopterade på ett negativt sätt, 
särskilt dem som har ett ickenordiskt utseende (AP, s. 256). 

Institutionaliserad rasism är något som de flesta minoritetsgrupper känner av 
och som också kan drabba synligt adopterade (BHF, s. 142). 

[A]dopterade och adoptivföräldrar kan komma att möta diskriminering, var-
dagliga fördomar om etnisk olikhet och rasistiska attityder (ABF, s. 20). 

Adoptivfamiljen kan också utsättas för okunskap, obetänksamhet, fördomar 
och i värsta fall rasism (ABF, s. 93). 

Adopterade har rapporterat om erfarenheter av kränkningar och diskrim-
inering relaterade till deras ”icke-skandinaviska” utseende (AS, s. 18f). 

 
De fyra första utsagorna inrymmer ett ’kan’ som öppnar upp för att det som 
lyfts fram i utsagan inte måste vara fallet. Utsagornas konstaterande ton 
skulle å ena sidan kunna läsas som underminerande av denna potentialitet, 
och å andra sidan som – en något paradoxal – förstärkning av potentialite-
ten. Detta ’kan’ verkar inte gälla huruvida fördomar, diskriminering och 
rasism existerar i samhället utan snarare huruvida dessa företeelser kommer 
att möta personer med internationell adoptionsbakgrund. Som jag läser det 
gör sådana formuleringar rasifiering till en naturlig del av det svenska sam-
hället. Den andra utsagans hävdande av att ”[i]nstitutionaliserad rasism är 
något som de flesta minoritetsgrupper känner av” är intressant. Inte bara i 
sin samhällsorienterade terminologi, utan också för att påståendet är artiku-
lerat i ett offentligt sammanhang där det inte är givet att rasism (förutsatt att 
den tillmäts någon betydelse) begripliggörs som ett institutionaliserat feno-
men. Formuleringen aktualiserar även frågan om rangordningen av negativa 
bemötanden. I den näst sista presenterade utsagan konstrueras rasism som 
ett i ”värsta fall”-scenario.  

Genom den korta tonen i de fyra första utsagorna skapas en distans till 
både gruppen som omtalas, och frågorna som skrivs fram. Jag föreslår att 



 

 107 

det i dessa utsagor finns en informativ eller upplysande ton som liknar den 
som jag läste in i resonemangen om orsakerna till att barn blir tillgängliga för 
internationell adoption. Det rör sig alltså om en slags ”det är så här det är”-
beskrivningar. Den sist presenterade utsagan skiljer sig genom formulering-
en om ”[a]dopterade har rapporterat om erfarenheter av kränkningar och 
diskriminering” från de andra utsagorna genom att göra den grupp som 
omtalas närvarande i resonemanget. I en av texterna finns emellertid ett 
något mer ingående resonemang om bemötande utifrån hudfärg. I avsnittet 
”Fördomar” (A, s. 191ff) lyfts olika varianter av fördomar fram och dessa 
beskrivs vara kopplade till specifika födelseländer. I förhållande till födelse-
land konstateras också att ”samhällets attityder” till internationellt adoptera-
de påverkas av ”rådande internationella politiska klimatet” (A, s. 118). 

I avsnittet om ’fördomar’ läggs också en relativt stor vikt vid könstillhö-
righetens betydelse och hur den tillsammans med utseendet påverkar hur 
personer med internationell adoptionsbakgrund bemöts i samhället. Särskild 
fokus läggs vid ”sexuella fördomar” (A, s. 191f) i form av ”stereotypisering 
av den asiatiska kvinnan”, som bygger på att hon ses som sexuellt tillgänglig. 
”Sexturism” framskrivs som en trolig orsak till stereotypiseringen. Resone-
manget bygger inte på forskningshänvisningar. Trovärdigheten byggs istället 
upp genom hänvisning till att ”sexuella fördomar gentemot adopterade 
kvinnor med asiatiskt utseende har beskrivits av många enskilda individer” 
som bland annat berättat hur de erfarit ”[s]exuella inviter och anspelningar 
från svenska män” (A, s. 192). Resonemangen som kopplar samman födel-
seland och könstillhörighet öppnar upp för mer komplexa frågeställningar 
om bemötande och dess relation till samhälleliga faktorer, än vad som gene-
rellt görs i texterna. 

I texterna formuleras också strategier för att bemöta rasism och diskrimi-
nering. Innan jag diskuterar de olika strategiernas innehåll vill jag uppmärk-
samma sättet att rama in dessa strategier. I en av texterna (AS, s. 115) disku-
teras internationellt adopterades strategier för att hantera diskriminering i 
termer av ’coping’. Coping är ett psykologiskt begrepp som sedan slutet av 
1960-talet använts för att diskutera människors förmåga att hantera situatio-
ner de upplever som svåra (Zeidner & Endler red. 1996). Som copingstrate-
gier för personer med internationell adoptionsbakgrund anges (AS, s. 115f) 
”aktivt utforskande av adoptivstatus, etnisk identitet samt biologisk och 
kulturell bakgrund”; ”nedton[a] betydelsen av den egna genetiska och kultu-
rella bakgrunden” samt att ”beton[a] att det centrala är att de är människor, 
oavsett bakgrund och ursprung”. Användningen av copingbegreppet är 
möjlig att läsa som ett uttryck för en terapeutisk diskurs som diskuterats av 
flera forskare i brittiska och svenska sammanhang (se t. ex. Rose 1998; Fu-
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redi 2004; Eldén 2009). Som jag ser det bidrar copingbegreppet i detta 
sammanhang till att både individualisera och naturalisera diskriminering.  

När det gäller strategiernas innehåll i övrigt överlappar de delvis med 
framskrivningarna av hur personer med internationell adoptionsbakgrund 
ska hantera sitt tillskrivna  ’extraarbete’. För det första framhålls vikten av 
att gruppen känner ”anknytning till sitt ursprung” (BHF, s. 140). Som knutet 
till detta läser jag konstaterandet av ”[h]uruvida känslan av att vara avvikan-
de och annorlunda leder till ett utanförskap eller till en positiv förstärkning 
av den egna identiteten är beroende av omgivningens förhållningssätt till 
barnen och deras behov av att söka och utforska sitt ursprung” (BHF, s. 
313). ”[B]ehov[et] av att söka och utforska sitt ursprung” som tillskrivs per-
soner med internationell adoptionsbakgrund har inte bara ett värde i sig, 
utan görs även till en strategi både för att hantera den ”egna känslan av att 
vara avvikande och annorlunda”, och omgivningens bemötande av den 
framskrivna avvikelsen och annorlundaskapet. Ursprungsstrategin förlägger 
ansvaret på att lösa problemet hos enskilda adopterade.  

Den andra strategin framhäver hemmets betydelse och här ges rådet att 
”se till att man har skapat en stämning i hemmet som gör att det är lätt att ta 
upp frågor av detta slag – precis som andra svåra livsfrågor” (A, s. 194). 
Även detta kan läsas som en individualisering av det framskrivna problemet, 
men här handlar det inte i första hand om att den enskilda adopterade ska ta 
ansvar för det. Istället förläggs det huvudsakliga ansvaret till föräldern eller 
föräldrarna. Möjligen skulle förläggandet av ansvar till den privata sfären 
kunna relateras till den koppling som görs mellan diskriminering, hälsa och 
välbefinnande (HSb, s. 79), en koppling som framhäver mer individuella 
aspekter av diskriminering. Detta perspektiv på diskriminering passar väl in i 
den generella förståelseram som internationell adoption i detta material pla-
ceras in i. I en av texterna (A, s. 215) har jag emellertid funnit en strategi-
formulering som tar utgångspunkt i samhället. Den återfinns i samband med 
framhållandet av att ”[m]ånga av de problem som adopterade drabbas av i 
större utsträckning än andra kan vi, ’samhället’, medverka till att lösa på ett 
bra sätt.”. Det avslutande förslaget som anges är: ”Vi kan gemensamt arbeta 
mot rasism och diskriminering – på alla fronter” (ibid).  

Dåligt blod 

Utsagorna om diskriminering och rasism kan läsas som framskrivningar av 
miljömässiga faktorer som antas kunna påverka internationellt adopterade 
och deras familjer. I texterna ges också, som jag berörde kortfattat tidigare, 
utrymme för att resonera i termer av ’arv’. Arvsmässiga faktorer aktualiseras 
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explicit i resonemang om arbetslöshet bland personer med internationell 
adoptionsbakgrund i Sverige. Innan jag går närmare in på dessa vill jag på-
peka att problemet skrivs fram i termer av att gruppen ”har en sämre an-
knytning till arbetsmarknaden” (AS, s. 227) än vad som kunnat förväntas. 
Anknytningsbegreppet har, som jag tidigare diskuterat, en stark tradition 
inom utvecklingspsykologin och är en del av den etablerade adoptionster-
minologin. Jag finner det intressant att begreppet följer framskrivningen av 
gruppen, även då sociala relationer inte står i fokus. Att i detta sammanhang 
använda begreppet anknytning bidrar, som jag läser det, till att konstruera 
arbetslöshet som en brist i den individuella förmågan att etablera sig på ar-
betsmarknaden.  

I dessa resonemang skrivs inte diskriminering och rasism fram som natu-
raliserade delar av det svenska samhället som används för att förklara arbets-
lösheten inom gruppen. Här framhålls i stället att ”etnisk diskriminering 
[inte håller] som enda förklaring” (AS, s. 229) till den låga sysselsättnings-
graden. I slutsatserna konstateras att ”trots våra idoga försök att kontrollera 
för skillnader mellan grupperna avseende individuella egenskaper, kvarstår 
en ganska markant skillnad mellan inföddas och adopterades risk för att bli 
diskriminerade på arbetsmarknaden” (ibid). Som anledning till detta fram-
skrivs att ”även adopterade födda i Östeuropa, uppvisar en liknande lägre 
arbetsmarknadsanknytning än infödda” (A, s. 229). I denna formulering 
talas det inte explicit om utseendets betydelse, men det är rimligt att läsa det 
som att anledningen till att etnisk diskriminering inte anges hålla som enda 
förklaring är att också internationellt adopterade med förutsatt vit hudfärg 
löper ”risk för att bli diskriminerade på arbetsmarknaden”.  

Som jag läser materialet utgör ’synligt adopterade’ ofta en outtalad ut-
gångspunkt i materialet som helhet. Just i denna diskussion uppmärksammas 
intressant nog ’osynligt adopterade’ på ett tydligt sätt. Detta uppmärksam-
mande gör att ’genetiskt arv’ och ’psykiska men’ kan skrivas fram som po-
tentiella orsaker till arbetslösheten:  

Helt klart beror inte skillnaderna mellan adopterade och infödda på skillna-
der i observerade egenskaper såsom utbildningslängd, ålder, adoptionsålder, 
föräldrarnas socioekonomiska bakgrund etc., utan på andra faktorer. I av-
snitt två ovan angavs att vissa adopterade troligen har egenskaper, eller på-
verkas av förhållanden, som inte kan observeras via register och som avviker 
från inföddas. Exempelvis tyder andra studier på att de adopterade i lägre ut-
sträckning kan förväntas ha arbete på grund av sitt genetiska arv (de som 
lämnar bort sina barn kan exempelvis vara individer med ofördelaktiga/ 
sämre genetiska egenskaper), därför att de blivit undernärda under graviditet 
och spädbarnsålder (vilket påverkat kroppens biologiska utveckling) eller på 
grund av att de fått psykiska men av att vid tidig ålder ha ryckts upp från en 
miljö, kanske ha placerats på institution och sedan hamnat i en helt annan 
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miljö med nya föräldrar, nytt språk med mera. Kan det finnas skillnader i 
förmågor/kunskaper mellan adopterade och infödda som har betydelse för 
anknytning till arbetsmarknaden? (AS, s. 227f). 
 

Utsagan inleds med ett postulerande av att internationellt adopterades posi-
tion på den svenska arbetsmarknaden ”[h]elt klart” inte kan förklaras med 
hänvisning till ”utbildningslängd, ålder, adoptionsålder eller föräldrarnas 
socioekonomiska bakgrund”. Här skrivs alltså faktorer som anknyter till 
förutsättningar i uppväxtmiljön eller samhället bort som förklaringsmodel-
ler. Vidare görs en återkoppling till tidigare resonemang om att ”vissa adop-
terade troligen har egenskaper, eller påverkas av förhållanden, som inte kan 
observeras via register och som avviker från inföddas”. Formuleringen byg-
ger på en låg grad av säkerhet och generalisering, men används ändå som 
utgångspunkt för att hänvisa till forskning som skriver fram internationellt 
adopterades ’genetiska arv’ som förklaringsmodell till gruppens position på 
arbetsmarknaden. I utsagan exemplifieras det genetiska arvet med att ”de 
som lämnar bort sina barn kan exempelvis vara individer med ofördelakti-
ga/sämre genetiska egenskaper”. 

Teologen Katarina Westerlund (2002:76f) menar att biologisk och gene-
tisk kunskap erbjuder vissa sätt att tala om likhet och skillnad mellan männi-
skor. Enligt Westerlund har dessa perspektiv getts allt större betydelse som 
förklaringsmodeller i offentliga sammanhang sedan slutet av 1990-talet. 
Sociologen Tora Holmberg (2005:64) har utifrån liknande utgångspunkter 
diskuterat hur gener ibland fortfarande förstås som ”essens” eller ”kausala 
agenter”.59 Framskrivandet av internationellt adopterades ’genetiska arv’ i 
utsagan är möjligt att läsa som uttryck för just en sådan tendens. Det ’gene-
tiska arvet’ görs i resonemangen om arbetslöshet till grund för särskiljning 
mellan internationellt adopterade och ’infödda’ (AS, s. 229) samt till en möj-
lig orsak till gruppens strukturella position på arbetsmarknaden. I den andra 
delen av utsagan anges undernäring under graviditet och spädbarnsålder 
som möjliga förklaringsmodeller till etnisk diskriminering på arbetsmark-
naden. I denna formulering förläggs orsaken till problem i vuxen ålder till de 
första åren i internationellt adopterade personers liv, vilket ligger i linje med 
anknytningsteoretiska ansatser.  

Därefter – och detta framstår som en bekant berättelse – hänvisas det till 
’psykiska men’ som gruppen har fått ”av att vid tidig ålder ha ryckts upp 
från en miljö, kanske ha placerats på institution och sedan hamnat i en ny 
miljö med nya föräldrar, nytt språk med mera”. Konstruktionen av interna-
tionellt adopterade som sårbara subjekt görs alltså gällande även här. Utsa-

                         
59 För diskussion om genetikens betydelse i samhälle och politik se Bengtsson (1999). 
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gan avslutas med en fråga: ”Kan det finnas skillnader i förmågor/kunskaper 
mellan adopterade och infödda som har betydelse för anknytning till arbets-
marknaden?”.60 Jag vill sätta denna avrundande fråga i relation till utsagans 
inledande postulering som skriver bort de miljömässiga förklaringarna till 
arbetslösheten. Som jag läser det avväpnar nämligen den avrundande frågan 
resonemanget som helhet och följden blir att en reservation läggs in mot det 
som samtidigt framstår som en slutsats: att bristande förmågor och kunska-
per hos personer med internationell adoptionsbakgrund delvis förklarar 
deras position på arbetsmarknaden.  

En sådan tillskrivning, om än svag, går emellertid att finna i ett resone-
mang om skolgång och lärande. Med hänvisning till ”den kunskap vi har” 
lyfts det fram att ”gruppen löper viss risk att få brister i utvecklingen på 
detta område” (AS, s. 84). Vidare förklaras:  

Detta beror dels på att de kan ha svaga genetiska förutsättningar för intellek-
tuell utveckling, men kanske framför allt på att de har levt i torftiga miljöer 
under sin första tid i livet. De av barnen som har vuxit upp i länder med mer 
ordnade förhållanden har de bästa intellektuella prestationerna. Vår kunskap 
är emellertid något osäker på detta område eftersom det finns lite exakt in-
formation om de adopterade barnens biologiska föräldrar och ofta också om 
deras första tid i födelselandet (AS, s. 84). 

 
Det finns i texterna flera exempel som naturaliserar vissa förhållanden, men 
utsagan om ”kognitiva och intellektuella funktioner” (AS, s. 84) kan inte 
räknas dit. I den ovanstående utsagan kopplas ”svaga genetiska förut-
sättningar” inte i första hand till gruppens ’genetiska arv’ utan till en uppväxt 
i ”torftiga miljöer under sin första tid i livet”. I denna utsaga aktualiseras 
även en skillnad som i förekommande fall görs mellan olika födelseländer. 
Internationellt adopterade personer som är födda i Korea framhålls, med 
stöd i forskning, vara en grupp som positivt särskiljer sig i fråga om intellek-
tuella prestationer (AS, s. 84). Kognitiv utveckling ges en nämndvärd plats i 
materialet, men alltid med reservation. Reservationen kan ske i form av en 
fråga som i tidigare diskuterat exempel eller genom ett framhållande av att 
kunskapen på området ”emellertid [är] något osäker”, som i den ovanståen-
de utsagan. Reservationerna förhindrar emellertid inte att frågor om bristan-
de ”förmågor/kunskaper” eller ”svaga genetiska förutsättningar för intellek-
tuell utveckling” görs till relevanta och legitima orsaksförklaringar.  

Jag föreslog tidigare att resonemangen om identitetsskapande hos perso-
ner med internationell adoptionsbakgrund kunde läsas som ett begär efter 
ursprung. Viljan att framhålla ursprunget som viktigt; att låta det förtingligas 
                         
60 I originaltexten är denna fråga placerad i ett nytt stycke, men jag läser den som tydligt 
sammanhängande med utsagan och i presentationen därför inkluderat den i utsagan. 
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och att bekräfta det genom kommunikation gjordes ibland utan att någon 
hänvisning till vad som egentligen utgjorde detta ursprung skrevs fram. I 
resonemangen om gruppens ’genetiska arv’ i allmänhet och i framskrivning-
arna av dess betydelse för att förklara etnisk diskriminering och skolpresta-
tioner i synnerhet läggs en annan dimension till detta begär. Denna dimen-
sion kan kopplas till den biologiska och genetiska kunskapens ställning i 
samhället. Här handlar det om att framhålla ursprunget som relevant för att 
förklara både egenskaper, förmågor och strukturella positioner hos personer 
med internationell adoptionsbakgrund. Förklaringsmodeller som anknyter 
till uppväxtmiljö och samhälle är inte bortskrivna, men i resonemangen om 
gruppens situation i skolan och på arbetsmarknaden etableras samtidigt 
förklaringsmodeller som framhäver de genetiska faktorernas betydelse.61  

Sammanfattning  

I detta kapitel har jag utforskat hur internationellt adopterade som grupp 
framskrivs i texterna som ligger till grund för studien. De inledande avsnit-
ten fokuserar på resonemang om identitet. Som centralt i dessa utsagor läser 
jag framskrivningen av en dubbelhet i identitetsskapandet. Dubbelheten 
gäller både familj- och nationstillhörighet. Gruppen tillskrivs ett extraarbete 
på det identitetsmässiga planet, där tillhörigheten till två familjer och två 
nationer ska förhandlas. Trots att personer med internationell adoptions-
bakgrund saknar juridisk tillhörighet till den biologiska familjen, skrivs den 
biologiska familjen in som en naturlig del av både den adopterades och ad-
optivfamiljens vardagsliv. I förhållande till födelseplatsen tillskrivs gruppen 
ett etniskt arv som kan läsas som en essentialistisk och närmast biologisk 
syn på etnisk tillhörighet. Det är oklart vad detta arv egentligen består i, men 
klart är att det ska införlivas i den adopterades identitet. Att identitetsmässig 
splittring i materialet framskrivs som ett problem blir begripligt mot en sub-
jektssyn där målet är enhet och helhet. 

Splittringen tycks vara existentiell och närmast olöslig, men förankring i 
ursprunget framskrivs som ett sätt att underlätta extraarbetet. Den mest 
konkreta formen av ursprungsförankring är så kallad rotsökning, att göra en 
återresa till födelselandet. I ursprungsförankringen investeras positiva vär-
den som ökad självkänsla och minskad upplevelse av annorlundaskap. Lik-
som det etniska arvet, är ursprung ett begrepp som inte ges någon tydlig 
definition, men ändå tillskrivs en fundamental betydelse i adoptivfamiljens 

                         
61 Forskning om etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och 
utgår från många olika perspektiv. För postkolonialt inspirerade bidrag se t.ex Anthias red. 
(2004) och utredningen Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59). 



 

 113 

vardag. Internationellt adopterades ursprung ska hanteras med öppenhet 
och integreras i vardagslivet genom att till exempel bevara information och 
minnessaker från födelseländerna. Barnet görs i texterna till bärare av sitt 
ursprung på ett sätt som gör att ursprunget kan konstrueras som en resurs 
för både adoptivfamiljen och Sverige. I texterna är det möjligt att läsa in ett 
begär efter ursprung. Begäret bygger på en spänning mellan att framställa 
ursprunget som något förlorat och stulet – och samtidigt som något evigt 
och förkroppsligat. 

I kapitlets andra del fokuseras resonemang om betydelsen av mörk hud-
färg för omgivningens bemötande av personer med internationell adop-
tionsbakgrund i Sverige samt hur diskriminering och rasism framskrivs som 
fenomen. När det gäller utseende synliggjorde jag att en stor del av benäm-
ningarna av utseendet hos internationellt adopterade med mörk hudfärg 
skedde genom ickebenämningar; att beskriva utseendet genom att skriva 
fram vad det inte är. Utseendebenämningar som används är till exempel icke-
skandinaviskt, icke-nordiskt och icke-svenskt. Jag läste dessa benämningar 
som uttryck för vit normativitet, där Skandinavien, Norden och Sverige 
föreställs som vita gemenskaper. Den vita blicken gör mörk hudfärg till en 
främlingskapets markör och positionerar på denna grundval personer med 
internationell adoptionsbakgrund på gränsen till eller utanförstående dessa 
gemenskaper. I framskrivningarna urskiljde jag också en dikotom uppdel-
ning mellan svenskar/invandrare som sociala kategorier. 

Diskriminering och rasism framskrevs i texterna närmast som sociala fak-
tum, vilka adopterade och adoptivfamiljer görs förberedda på att möta. Re-
sonemangen om hur fenomenen ska begripliggöras varierar mellan individ- 
och strukturperspektiv. Även i de strategier för att bemöta diskriminering 
och rasism som anges rör sig rekommendationerna mellan individualiserade 
copingstrategier och till kollektiva samhällsinsatser. Resonemangen om 
diskriminering och rasism kan läsas som miljöfaktorer som kan komma att 
påverka internationellt adopterade och deras familjer. Det finns emellertid 
sammanhang där även arvsmässiga faktorer görs till relevanta och legitima 
förklaringsmodeller. I förhållande till gruppens position på arbetsmarknaden 
görs genetiskt arv både till en grund för skillnad mellan personer med inter-
nationell adoptionsbakgrund och personer födda i Sverige, och till en möjlig 
bidragande orsak till arbetslöshet inom gruppen. De arvsmässiga förklar-
ingsmodellerna ges en betydande plats i materialet samtidigt som framskriv-
ningarna kantas av reservationer som antyder temats kontroversialitet.
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6⏐Den särskiljande blicken och skyddets teknologier  

I det här kapitlet utforskas konstitueringen av adoptivfamiljen som kunskapsobjekt. 
Konstruktionerna av adoptivfamiljen tar utgångspunkt i skillnadens problematiska 
betydelse, både i förhållandet mellan föräldrar och barn, och mellan adoptivfamiljen och 
omgivningen. Av adoptivfamiljen utkrävs ett ansvarstagande som bygger på att vara 
beredd att söka samhällets stöd inte bara för befintliga problem, utan också i förebyggande 
syfte. Detta är en berättelse om kontroll i välviljans tecken som utspelar sig i skärnings-
punkten mellan privat och offentligt.  

Olikhet gör skillnad 

Att förebereda sig för skillnad 
I texterna som ligger till grund för den här studien resoneras det om olikhe-
ters betydelse i relationen mellan föräldrar och barn samt mellan adoptivfa-
miljen och det omgivande samhället. När det gäller relationen mellan föräld-
rar och barn diskuteras dessa dels utifrån genetisk olikhet, dels utifrån utse-
endemässig olikhet. I min läsning framstår olikhet som någonting faktiskt, 
något som både blivande adoptivföräldrar och existerande adoptivfamiljer 
måste förhålla sig till. Frågor om olikheters betydelse aktualiseras redan i 
utredningsprocessen. I detta stadium ska de sökande reflektera kring vad 
olikheter mellan dem själva och barnet kan komma att innebära för dem 
själva och i det fortsatta familjelivet. Jag läser resonemangen om olikhet som 
konstruktioner av skillnad. Jag vill börja denna diskussion i resonemang om 
”ofrivillig barnlöshet” (HSa, s. 44f; HSb, s. 80f), som går att finna i båda 
utredningshandböckerna. Ofrivillig barnlöshet görs i texterna till ett relevant 
sammanhang för att diskutera de (eventuellt) blivande föräldrarnas position. 
Att inte kunna få biologiska barn framskrivs som ett potentiellt problem: 

Att inte föra släkten vidare och ingå som en länk i naturens kedja där liv 
skapar liv, kan ge känslor av otillräcklighet. Det kan också kännas som om 
man inte är en fullständig man eller kvinna (ABF, s. 25). 
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Ovanstående utsaga bygger till skillnad från många andra resonemang inte 
på hänvisning till forskning eller andra typer av expertutlåtanden. Denna 
utsaga läser jag istället som exempel på en common sense-utsaga som impli-
cit ger den biologiska reproduktionen en viss innebörd: en ’naturens kedja’ 
som det är möjligt att ”ingå som länk i”. Att ”inte föra släkten vidare” på 
detta sätt tycks vara detsamma som att stå utanför naturen och beskrivs 
kunna ge ”känslor av otillräcklighet”. Genom att skriva fram ofrivillig barn-
löshet som en potentiell kris konstrueras det biologiska föräldraskapet som 
det normala och existentiellt fullkomliga. Utsagan konstruerar dessutom 
viljan att ha barn som något naturligt.62 I utsagan finns också ett görande av 
könsidentitet som jag vill koppla till diskussionen om nationen som könad 
och sexuell gemenskap som jag förde i kapitel tre. Den könsmässiga ofull-
ständigheten som här framskrivs som ett möjligt utfall av den ofrivilliga 
barnlösheten kan också förstås i relation till att heterosexuellt begär och 
reproduktiv förmåga ofta föreställs som garantier för nationens fortlevnad.   

I den äldre handboken konstateras att ”[f]ör den som i det längsta längtat 
efter och försökt att få ett biologiskt barn innebär det en mycket stor om-
ställning att i stället acceptera ett utländskt adoptivbarn” (HSa, s. 22). For-
muleringen inbegriper ingen explicit jämförelse av vad det innebär att få ett 
’biologiskt barn’ respektive ett ’utländskt adoptivbarn’. I framskrivandet av 
att accepterandet av ett adopterat barn kan vara krävande finns dock, som 
jag läser det, ett naturliggörande av känslan att ett biologiskt barn är det 
mest eftersträvansvärda. Begreppet ’omställning’ öppnar för en känslo-
mässig diskussion där ofrivillig barnlöshet kan göras till föremål för inre 
rannsakan. I den nyare handboken ställs frågan om vad det betyder att ”inte 
kunna föra sina gener vidare, att inte kunna känna igen sina och partnerns 
egenskaper och utseende i ett barn?” (HSb, s. 80). I föräldrautbildnings-
materialet rekommenderas de sökande att reflektera kring hur de ser på att 
bli förälder till ”ett barn med ett annat genetiskt arv?” (ABF, s. 39).  

Att avsaknaden av genetiska band har betydelse är alltså något som står 
utanför förhandling och i framskrivandena av genernas betydelse lämnas 
marginellt utrymme för ifrågasättande. Den fråga som rannsakan leder fram 
till och som formuleras tydligt i en av texterna är: ”’Kommer jag att kunna 
älska detta barn lika mycket som ett barn jag fött?’” (AEBF, s. 12). I samma 
text uppmanas sökande kvinnor att fundera över följande fråga: ”Hur mår 
jag som kvinna utan förmåga att föda ett eget barn den dag min dotter blir 
gravid?”. I frågan finns ett känslomässigt tilltal som uppmanar till rannsakan. 
I detta fiktiva scenario skrivs ytterligare en dimension av den möjliga på-

                         
62 För diskussion om hur olika livsåskådningar kommer till uttryck i berättelser om barnlös-
het, assisterad befruktning och adoption, se Westerlund (2002). 
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frestningen in i adoptivföräldraskapet. Dotterns förutsatta förmåga att bli 
gravid utan hjälp av reproduktionsteknologi eller adoption antas här kunna 
påminna om en egen brist, en egen sorg. Detta resonemang kan kopplas till 
handböckernas fastslående av att eventuell ofrivillig barnlöshet måste vara 
bearbetad innan en sökande kan betraktas som lämplig att adoptera interna-
tionellt (se t.ex. HSb, s. 81). I scenariot aktualiseras frågan: Vad är bäst för mig 
som kvinna och mamma? 

Liksom avsaknaden av genetiska band är avsaknaden av utseendemässig 
likhet något som diskuteras i utredningsprocessen. I den nyare handboken 
är dessa resonemang relativt vaga och det som framhålls är att sådana öns-
kemål kan finnas samt att det ”behövs en fördjupad diskussion kring vilka 
önskemål sökanden har om barnet, för att utreda vilka motiv sökanden har 
till dem […]” (HSb, s. 65). Några närmare riktlinjer hur detta ska göras i 
praktiken finner jag emellertid inte. I den äldre handboken är resonemangen 
om utseendemässig olikhet mer specifika och placerade i avsnittet ”Attityder 
till barnets utseende” (HSa, s. 20ff). Här framhålls: 

Många blivande adoptivföräldrar har redan före utredningen tänkt igenom 
sina erfarenheter av mobbing och rasism i det svenska samhället och vad det 
kan komma att betyda för dem och deras barn. Därför händer det att en fa-
milj önskar barn från Europa, eller endast kan tänka sig ett ljust barn. En 
familj kanske uppger att den kan tänka sig vilket land som helst, men inte ett 
barn med negroida drag. Ofta säger dessa familjer att det kvittar för deras 
egen skull, men att de tänker på barnet och dess bästa (HSa, s. 20).  
 

I utsagan konstrueras blivande adoptivföräldrar som mer eller mindre med-
vetna om att ”mobbing och rasism” kan påverka ”dem och deras barn”. I en 
formulering i samma avsnitt framskrivs ”farhågor för främlingsfientlighet 
och rasism” hos blivande adoptivföräldrar som ”en naturlig fundering” 
(HSa, s. 20). I dessa exempel görs mobbing, främlingsfientlighet och rasism 
till verkligheter som blivande adoptivföräldrar ofta förhåller sig till. Mot den 
här bakgrunden framhålls i utsagan att vissa sökande ”önskar barn från Eu-
ropa” eller ”ett ljust barn”. Här beskrivs också att sökande kan uppge att de 
inte vill ha ett barn med ”negroida drag”, vilket är ett begrepp med tydliga 
kopplingar till en kolonial, rasbiologisk diskurs (Mattsson 2005:143). I andra 
sammanhang där utseende och hudfärg diskuteras finns inga liknande be-
nämningar av den adopterade kroppen utan det rör sig då, som jag diskute-
rade i föregående kapitel, i första hand om beskrivningar genom icke-
benämningar. Tillskrivningen av ”negroida drag” sker i ett resonemang där 
föräldrarnas perspektiv står i fokus och där barnen ges en mer passiv roll.   
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Det anges i en av texterna råda ’tveksamhet’ om sökande med ”svårighe-
ter att acceptera personer med annorlunda utseende och härkomst” (A, s. 
195) är lämpliga som adoptivföräldrar. I den senare publicerade handboken 
framskrivs ”rasistiska värderingar” och ”fördomar om adoptivbarns bak-
grund” som indikationer på olämplighet hos sökande (HSb, s. 86). I reso-
nemangen om de blivande adoptivföräldrarnas önskemål läser jag generellt 
in en empatisk hållning i fråga om deras val, men just i detta sammanhang 
dras tydliga gränser för vad som är acceptabla värderingar. Att önska ett 
barn som (inte) ser ut på ett visst sätt görs i dessa utsagor acceptabelt endast 
om motiven till detta önskemål hos de sökande kan formuleras som barnets 
bästa, inte om det kan kopplas till fördomar eller rasism hos de sökande. Jag 
diskuterade i föregående kapitel utsagor som gjorde diskriminering och ra-
sism till sociala faktum. Liknande perspektiv går att finna i den längre åter-
givna utsagan. Denna framskrivning skapar, som jag läser det, en kontext för 
att göra önskemål om ett barn som (inte) ser ut på ett visst sätt legitima. 

I relation till hur vissa sociala förhållanden naturaliseras och hur detta kan 
ses som möjliggörande av önskemål om barnets bakgrund och utseende vill 
jag slutligen synliggöra en framskrivning av den yttre olikhetens betydelse 
som riktar sig mot den eventuellt blivande pappan:  

Klarar jag som man att gå ut med min asiatiska dotter som är i 20-årsåldern 
och tackla blickarna jag får från människor som förutsätter att hon är prosti-
tuerad från Thailand? (AEBF, s. 15). 

 
Även här konstrueras skillnad utifrån ett specifikt fiktivt scenario som 

den blivande adoptivföräldern ombeds förhålla sig till. Utsagan riktar sig till 
en sökande som är man och – tillåter jag mig att anta – med svensk bak-
grund, vit hudfärg och i medelåldern. Utifrån denna position ska den sökan-
de reflektera kring om han ”som man klarar” att gå ut tillsammans med en 
dotter som har östasiatiskt utseende och är i 20-årsåldern. En pappa/dotter-
relation som är fördelad på det här sättet avseende kön, ålder och etnicitet, 
öppnar i utsagan upp för att läsas på ett visst sätt av omgivningen: Pappan 
är inte en pappa utan en sexköpare; dottern är inte en dotter, utan en prosti-
tuerad från Thailand. Tilltalet i denna utsaga läser jag som könat på så sätt 
att ordet ’tackla’, snarare än att vara knutet till en emotionell repertoar som 
syntes i scenariot med mamman vars dotter blev gravid, är knutet till en 
handlingsorienterad repertoar. I scenariot aktualiseras frågan: Vad är bäst för 
mig som man och pappa?63  

                         
63 Frågan om utseendets betydelse för kvinnor med internationell adoptionsbakgrund som är 
adopterade från Östasien diskuterades i föregående kapitel, utifrån framlyftandet av erfaren-
heter av sexuella inviter från svenska män, som togs upp i en av texterna. Här angavs sextu-
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Att leva med skillnad  
I föregående avsnitt framstår skillnad som en grundläggande förutsättning 
för adoptivfamiljen. Olikheten görs inte bara betydande i utredningsproces-
sen utan de framskrivna skillnaderna blir mer eller mindre adoptivfamiljens 
ständiga följeslagare. Olikhet görs relevant både inom familjen och i relatio-
nen mellan familjen och det omgivande samhället. På så sätt skrivs olikhet in 
som en del av adoptivfamiljens vardag. Denna vardag börjar då föräldrar 
och barn möts i ett tidigt skede: 

För barnet är adoptivföräldrarna till en början främlingar. Barnet måste vän-
ja sig vid de ljushyade människorna som pratar konstigt, luktar annorlunda 
och uppför sig märkligt. Föräldrarna måste vänja sig vid barnet och dess ka-
raktär, dess annorlunda utseende, lukt och sätt att vara (ABF, s. 76). 

 
I ovanstående utsaga är det ömsesidiga tillvänjandet det centrala temat. Be-
skrivningen av tillvänjningen konstruerar inte någon av parterna som i sig 
mer främmande än den andra, utan det är i mötet som främlingskapet upp-
står. Föräldrar och barn måste på var sitt håll vänja sig vid varandras bete-
enden och lukter. Föräldrarna beskrivs i första hand utifrån tillskrivna hand-
lingar –  de ”pratar konstigt” och ”uppför sig märkligt”. Barnet beskrivs på 
ett tydligare sätt utifrån en tillskriven identitet – det har en ”karaktär”, ett 
”annorlunda utseende” och ”sätt att vara”.  

I min läsning framstår vissa aspekter av den ovanstående utsagan som 
möjliga att associera till ett kolonialt möte (se t.ex. Loomba 1998) där två 
parter som konstrueras som skilda från varandra på en rad olika plan måste 
konfronteras med varandras tillskrivna olikheter. Jag har tidigare nämnt att 
postkoloniala forskare teoretiserat nationen och familjen som överlappande 
gemenskaper. McClintock (1993:64) har till exempel beskrivit hur nationen i 
en kolonial kontext konstruerats genom en familjeikonografi där en koloni 
kunde föreställas som ”a family of black children ruled over by a white 
father”.64 McClintocks perspektiv öppnar som jag läser det upp för en in-
ramning av adoptivfamiljens första möte där skillnadskonstruktioner kan 
sättas i fokus. Vad som är tydligt i resonemangen om vilken roll olikheter 
mellan föräldrar och barn spelar i adoptivfamiljens vardag är att skillnader 
inte är lätta att leva med.   

                                                                                                                        
rism som en tänkbar orsak till den här typen av erfarenheter (A, s. 191f). Skillnaden mellan 
detta resonemang och den utsaga som här återges är att den tidigare utgår från den adoptera-
des perspektiv, medan den andra gör ett visst scenario till föremål för rannsakan hos den 
eventuellt blivande adoptivpappan.  
64 Jämför Catomeris (2004:59f) diskussion om hur utformningen av svensk biståndsverksam-
het påminner om en föräldra- och barnrelation där ’Vi’ ska hjälpa ’Dem’ att ”utvecklas”.  
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I en utsaga beskrivs vidare de problem som ”olikheter mellan föräldrar 
och barn” kan orsaka: 

Vissa personlighetsdrag och egenskaper tycks ha en stark ärftlig komponent. 
För en del adoptivfamiljer kan olikheter mellan barn och föräldrar i tempe-
rament eller andra egenskaper ställa till svårigheter. När en förälder känner 
igen sig själv i sitt barn kan detta också vara något som underlättar anknyt-
ningsprocessen (A, s. 89). 

 
I ovanstående utsaga uttrycks att ”[v]issa personlighetsdrag och egenskaper 
tycks ha en stark ärftlig komponent”. Att barn med internationell adop-
tionsbakgrund inte ärvt personlighet av sina nya föräldrar görs till ett poten-
tiellt problem. ”För en del adoptivfamiljer”, formuleras det, ”kan olikheter 
mellan barn och föräldrar i temperament eller andra egenskaper ställa till 
svårigheter” i anknytningen. Vilken typ av ’personlighetsdrag’ och ’egenska-
per’ som kan bli problematiska i relationen utvecklas inte, utan det verkar 
vara olikheten i sig som är problemet. I den avslutande meningen lyfts fram 
att ”[n]är en förälder känner igen sig själv i sitt barn kan detta också vara 
något som underlättar anknytningsprocessen”. Att anknytningsprocessen 
kan underlättas om det finns en likhet i personlighetsdrag och egenskaper 
mellan föräldrar och barn blir den logiska följden av ett resonemang där 
olikhet görs till en faktor som kan komma att ”ställa till svårigheter”.  

I ett resonemang om ”frigörelsen under tonårstiden” i en annan text an-
ges avsaknaden av ’blodsband’ kunna innebära ytterligare en sorts utmaning:  

För både barn och föräldrar kan det faktum att man inte är förbundna med 
blodsband innebära att det krävs mer mod att släppa taget (ABF, s. 102).  

 
Hill Collins (2000:163ff) har som jag tidigare nämnt framhållit blodsbandens 
betydelse i västerländska konstruktioner av vad en familj är. I ovanstående 
utsaga används blodsmetaforen explicit för att diskutera relationen mellan 
”barn och föräldrar”. Denna utsaga blir begriplig mot tidigare diskuterade 
konstruktioner av avsaknad av biologisk koppling som någonting i sig pro-
blematiskt. Att i en sådan situation ”släppa taget” under tonårstiden kan 
läsas som en risk för att tonåringen och föräldern inte når varandra igen. För 
mig konstruerar denna utsaga implicit sociala band som instabilare än 
’blodsband’. Omvänt innebär en sådan läsning att familjer som ”är förbund-
na med blodsband” är starkare anknutna till varandra endast genom just 
detta faktum. Blodsmetaforen tillskriver, som jag läser det, adopterade en 
naturlig riktning till den biologiska familjen, vilket medför att adoptivfamil-
jen måste arbeta mer för att upprätthålla tillhörigheten till varandra. 
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Jag går nu vidare till utsagor som aktualiserar betydelsen av utseendemäs-
sig olikhet mellan föräldrar och barn i vardagen.65 I en text konstateras att 
internationellt adopterades utseende gör att ”adoptivfamiljer sticker ut och 
inte längre kan vara anonyma” (ABF, s. 19). Formuleringen gör den adopte-
rade kroppen till bärare av en olikhet som antas komma att särskilja adoptiv-
familjen. Detta utstickande kan vara av olika slag. I föräldrautbildningsmate-
rialet citeras en erfarenhetsutsaga om att bli ”registrerad som en invandrar-
familj” (ABF, s. 92). I ett annat sammanhang diskuteras hur adoptivfamiljen 
kan ”komma att påverkas av olika synsätt som finns på invandring i det 
svenska samhället” (ABF, s. 19). På vilket sätt som adoptivfamiljen kan 
komma att påverkas av dessa ’synsätt’ preciseras inte just där, men i ett an-
nat resonemang framhålls att adoptivfamiljen kan ”utsättas för okunskap, 
obetänksamhet, fördomar och i värsta fall rasism” (ABF, s. 93).  

I en angränsande utsaga tas följande situation upp, vilken kan läsas som 
en illustration av tidigare nämnd okunskap och obetänksamhet:  

Andra människor kan säga saker till någon i familjen i största välmening men 
det de säger kan i själva verket komma att framstå som klumpigt, sårande el-
ler kränkande. Somliga blir förtjusta och vill gissa från vilket land barnet 
kommer, särskilt om de själva har erfarenhet av landet. Andra blir nyfikna 
och frågvisa och vill veta varför barnet lämnats för adoption (ABF, s. 92f). 

 
I ovanstående utsaga förbereds adoptivföräldrarna på att barnets utseende 
kan ge upphov till nyfikna kommentarer och frågor från omgivningen. Be-
mötandet beskrivs kunna ske i ”största välmening”, men att vissa saker ”i 
själva verket [kan] komma att framstå som klumpigt, sårande eller kränkan-
de”. Det anges också att ”[a]doptivfamiljer behöver vara uppmärksamma på 
och medvetna om vad det annorlunda utseendet kan medföra” för att kunna 
”skapa en beredskap för att hantera de situationer man kan ställas inför” 
(ABF, s. 93). Denna utsaga aktualiserar, som jag läser det, en annan dimen-
sion av det begär efter ursprung som jag diskuterade i föregående kapitel. I 
det fallet rör det sig om strategier för att upprätthålla förankringen till födel-
seplatsen och den biologiska familjen. Här handlar det istället om att förbe-
reda föräldrarna på att omgivningen kan komma att ställa frågor om barnets 
bakgrund på ett sätt som de kan komma att uppleva som ”klumpigt, sårande 
eller kränkande”. I utsagan är inte denna vilja att veta naturaliserad, utan här 
går det snarare att läsa in ett kritiskt förhållningssätt till denna typ av situa-
tioner.66  

                         
65 För diskussion om diskriminering, rasism och motstånd med utgångspunkt i samtal med 
adoptivföräldrar i Sverige, se Tigervall (2008). 
66 För diskussion om hur frågan ”Var kommer du ifrån – egentligen?” kan fungera som ett 
sätt att dra svenskhetens gränser, se Lundström (2007). 
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Hotande kroppar 
Den feministiska filosofen Charlotte Witt (2005:141) har fört en intressant 
diskussion om family resemblances, likhetens betydelse i konstruktionen av vad 
en familj är. Witt menar att yttre och inre likhet är en del av mytologin kring 
familjen som på ett generellt sätt används för att sammanbinda familjemed-
lemmarna, men mer specifikt också används för att förklara olika beteenden. 
I Witts diskussion innebär likheten någonting mer än sig själv, den går utan-
för sig själv och blir en symbol för familjetillhörigheten. Witts resonemang 
erbjuder, som jag ser det, en intressant ram för att läsa framskrivanden av 
olikhetens betydelse i texterna som ligger till grund för den här studien. 
Adoptivfamiljen definieras i min läsning genom en brist – avsaknaden av 
’blodsband’ –  som beskrivs komma till uttryck både i inre och yttre olikhe-
ter mellan föräldrar och barn. Dessa framskrivna olikheter riskerar att göra 
familjelivet komplicerat och familjebanden instabila eller sköra. 

Sammantaget pekar utsagorna mot att inre och yttre likhet utgör kanske 
inte garantier, men åtminstone underlättande faktorer för relationen mellan 
föräldrar och barn. Inom ramen för ett sådant sätt att resonera inbegriper 
den biologiska familjen i sig förutsättningar för en god anknytning, medan 
adoptivfamiljen i sig inbegriper förutsättningar som försvårar anknytningen 
mellan föräldrar och barn. Stabiliteten i adoptivfamiljen utmanas också av 
att barnets utseende och personlighet förutsätts anknyta barnet till en annan 
familj och en annan nationell gemenskap. Som bärare av olikhet går det att 
läsa in varierade innebörder som den adopterade kroppen ges i de olika 
utsagor som jag diskuterat i dessa avsnitt. Genom barnet konstrueras gene-
tisk och kulturell/etnisk skillnad parallellt och resonemangen är ibland tyd-
ligt överlappande. I den äldre handboken framhålls till exempel att önskemål 
avseende barnets utseende och bakgrund är begripliga eftersom det kommer 
”att göra det uppenbart, det som kanske fortfarande är så känsligt: att ma-
karna inte kan få ett biologiskt barn” (HSa, s. 20). 

Sättet att framställa problematiken i denna formulering liknar det tänkba-
ra scenariot där den adopterade dottern blir gravid, som jag lyfte fram tidiga-
re. I dessa resonemang görs den adopterade kroppen till den avslöjande krop-
pen; en kropp som berövar adoptivfamiljen möjligheten att passera som 
biologisk familj; en kropp som riskerar att bli en ständig påminnelse om 
föräldrarnas oförmåga till biologisk reproduktion. I föregående kapitel dis-
kuterade jag hur den vita blicken markerade vissa kroppar. I resonemangen 
om den utseendemässiga olikhetens betydelse mellan föräldrar och barn är 
den adopterade kroppen inte bara markerad i sig, utan den markerar hela 
familjen och gör den till en familj som sticker ut, en familj som måste bere-
das på olika slags bemötanden från omgivningen. I detta sammanhang fram-
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står den adopterade kroppen som den smutsiga kroppen;67 en kropp som gör 
familjens vita yta oren, en kropp som möjliggör erfarenheter av diskrimine-
ring och rasism, en kropp som (förutsatt en viss sammansättning av kön, 
ålder och etnicitet finns) riskerar att positionera pappan som en sexköpare. 
Att den adopterade kroppen på dessa sätt kan komma att hota familjens 
stabilitet är något som de blivande adoptivföräldrarna görs beredda på i 
texterna.   

Den Biologiska familjen vs. Adoptivfamiljen  

Som jag läser det, konstrueras adoptivfamiljen i texterna varken som ett 
bättre eller sämre alternativ än den biologiska familjen. I materialet som 
helhet finns dock en tendens av att framskriva det ’annorlunda’ i ”att bli 
adoptivfamilj”, jämfört med att ”bli biologisk familj”:  

Vi utgår från antagandet att det inte är samma sak att bli adoptivfamilj som 
att bli biologisk familj. I antagandet ligger ingen värdering att det är bättre el-
ler sämre att bli adoptivfamilj, utan endast att det är annorlunda (AP, s. 78; 
jmf HSa, s. 31). 

 
Den fråga som jag ständigt återkommit till i analysen av dessa texter är just 
denna bisats; positionerandet av adoptivfamiljen som ”endast annorlunda”. 
Jag har i diskussioner på föregående sidor analyserat de grunder på vilka 
detta annorlundaskap tillskrivs adoptivfamiljen och jag skulle vilja säga att 
detta annorlundaskap inte är så ”bara” eftersom de olikheter som diskuteras 
framskrivs som mycket betydande. Frågan om huruvida adoptivfamiljen är 
ett bättre eller sämre alternativ än den biologiska familjen kan alltså sättas 
inom parentes. Istället läser jag in en annan relativt stabil jämförelse och det 
är konstruktionen av adoptivfamiljen som ett svårare alternativ än den biolo-
giska familjen. Den biologiska familjen konstrueras inte som ett enkelt alter-
nativ, men i den utsträckning som adoptivfamiljen tillskrivs specifika svårig-
heter framstår den biologiska familjen som ett åtminstone enklare alternativ.  

Svårigheterna som tillskrivs adoptivföräldraskapet förläggs på tre plan; 
föräldrarnas position, barnets position samt relationen mellan föräldrar och 
barn. När det gäller föräldrarnas position anges, med hänvisning till forsk-

                         
67 I denna läsning har jag inspirerats av antropologen Mary Douglas (1966/2002) resonemang 
i Purity and Danger, där hon utgår från ’the polluter’ som figur för att diskutera konstruktioner 
av smuts, tabu och risk. Konstruktioner av smuts, tabu och risk blir betydelsefulla i relation 
till det som i någon mån föreställs vara deras motsatser: det rena, tillåtna och skyddande. 
Dessa värden, och kanske framför allt renheten har av kritiska vithetsforskare (se t.ex. Dyer 
1997; Mattsson 2009) teoretiserats som en del av den symbolik som i en västerländsk postko-
lonial och kristen kontext är knuten till vit (hud)färg och vita nationella gemenskaper. 
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ning, att adoptivföräldrar som erfarit ofrivillig barnlöshet kan ”ha ett svårare 
psykologiskt utgångsläge” och därmed en ”psykologisk belastning”, vilket 
medför att ”[a]nknytningen kan störas på olika sätt” (A, s. 70) – ett tema jag 
berört tidigare. Att adoptera internationellt beskrivs också innebära att för-
äldrarna inte har möjlighet att få den ”psykologiska förberedelsen i form av 
en graviditet” (ibid) och att ”föda ett barn och växa in i föräldrauppgiften”. 
Att istället bli förälder till ”någon annans barn” (HSa, s. 24) framskrivs som 
något annat än att bli förälder på biologisk väg. Detta barn kan dessutom ha 
”flera separationer och traumatiska upplevelser bakom sig och som kommer 
att ha funderingar om sitt ursprung” (HSa, s. 30). Det är också ett barn som 
”oftast kommer från ett annat land och har ett utseende som avviker från 
det nordiska” (HS a, s. 24).  

Förutom de svårigheter som beskrivs kunna tillkomma på grund av av-
saknad av inre och yttre likhet framhålls även den ovisshet som denna fö-
räldra- och barnrelation antas skapa: ”[m]an vet inte vilka extra livsuppgifter 
som barnet kommer att brottas med och vilka utmaningar man kommer att 
möta som adoptivförälder” (ABF; s. 28). I adoptivföräldraskapet skrivs det 
okända in, både i konstruktionen av barnet som är tillgängligt för inter-
nationell adoption och i resonemangen de konsekvenser som barnens bak-
grund kan komma att ha i framtiden. I föräldrautbildningsmaterialet ställs 
frågan: ”När en adoptivfamilj varit tillsammans en tid, vant sig vid varandra 
och funnit en vardag tillsammans, är adoptivfamiljen en vanlig familj då?” 
(ABF, s. 98). Frågan besvaras genom ett framhållande av att adoptionen inte 
alltid är en del av vardagen, men att den kan komma att ge adoptivfamiljens 
upplevelser ”en extra dimension” och tillföra ”extra livsuppgifter” (ABF, s. 
98). Ett annat sammanhang där uppdelningen mellan biologiska föräldrar 
och adoptivföräldrar görs relevant är resonemang om det stöd som adoptiv-
familjer antas kunna få av andra adoptivfamiljer:    

En del saker som adoptivfamiljer stöter på kan vara så specifika för adop-
tionssituationen att de har större nytta av de råd de kan få av andra adoptiv-
föräldrar än av föräldrar med biologiska barn (ABF, s. 34). 

 
Ovanstående utsaga bidrar, som jag läser det, till att konstruera adoptivfa-
miljens sociala nätverk. En grund för gemenskap skrivs här fram enbart mot 
bakgrund av själva adoptivföräldraskapet samt att det särskilda med detta 
föräldraskap förutsätts. I en annan text framhålls att det för vissa adoptiv-
familjer är ”värdefullt att få träffa andra adoptivföräldrar för att genom ut-
byte av erfarenheter kunna se klarare på sin egen roll som adoptivförälder 
(HSa, s. 26). I vissa av de diskuterade utsagorna ställs ’adoptivfamiljen’ mot 
’den biologiska familjen’ på ett tydligt sätt. I ett av exemplen förhålls adop-
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tivfamiljen till den ’vanlig[a] familj[en]’. Samtidigt som fokus ligger på att 
skriva fram det särskilda med adoptivfamiljen och adoptivföräldraskapet 
sker i dessa framskrivanden också indirekta framskrivningar av den biolo-
giska familjen och det biologiska föräldraskapet. 

Jämfört med adoptivföräldraskapet framstår den biologiska familjen och 
det biologiska föräldraskapet som ett vanligare och enklare alternativ. De 
biologiska föräldrarna förutsätts på grund av sin förmåga att reproducera sig 
ha ett bättre psykologiskt utgångsläge och behöver inte möta samma risker i 
anknytningen till barnet. De biologiska föräldrarna är föräldrar till sitt eget 
barn, som liknar dem både till det inre och yttre. De biologiska föräldrarna 
har kunnat få den psykologiska förberedelse som en graviditet innebär och 
har kunnat växa in i föräldrauppgiften. Deras barn har inte varit med om 
någon separation i tidig ålder och det kommer därför slippa funderingar 
kring sitt ursprung. För den biologiska familjen tillkommer inga extra livs-
uppgifter, utan de vet vad de kan förvänta sig av familjelivet. Som jag läser 
det, är det mot denna implicita framställning som adoptivfamiljen och adop-
tivföräldraskapet konstrueras.  

Som en del av de diskursiva förutsättningarna för utsagorna som direkt 
eller indirekt jämför den biologiska familjen och adoptivfamiljen finns 
gränsdragningen mellan biologiskt och socialt. De båda familjekategorierna 
konstrueras som homogena och likhet förutsätts därför mellan familjer som 
inkluderas i samma kategori. Detta perspektiv kan exemplifieras genom 
utsagorna om det värde som tillskrivs erfarenhetsutbyte mellan adoptivfa-
miljer eller adoptivföräldrar emellan. Med socialkonstruktionistiska utgångs-
punkter är det emellertid möjligt att destabilisera den självklarhet som i tex-
terna investeras i gränsdragningen mellan biologiskt och socialt. Både den 
’biologiska familjen’ och ’adoptivfamiljen’ kan då läsas som diskursivt kon-
stituerade kategorier som får sin betydelse i relation till varandra. I texterna 
konstrueras den biologiska familjen och den biologiska reproduktionen som 
en del av naturen: vad det är att vara ’människa,’ ’kvinna’ och ’man’. 

Samhällets ansvar 

Jag har tidigare diskuterat hur adoptivfamiljen på olika sätt tillskrivs lämpliga 
förhållningssätt när det gäller till exempel frågor om ursprung, adoption, 
eller diskriminering och rasism. I kommande avsnitt fokuserar jag istället på 
hur adoptivfamiljen positioneras i förhållande till samhället och dess institu-
tioner. Den nyare handboken innehåller en del med rubriken ”Stöd och 
hjälp” (HSb, s. 169ff) som saknar motsvarighet i den äldre. I kapitlet ”Stöd 
till adopterade och deras familjer” (HSa, s. 79ff) i den äldre handboken dis-
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kuteras kortfattat socialtjänstlagens bestämmelser och olika aktörer på adop-
tionsfältet som kan utgöra resurser för internationellt adopterade och deras 
familjer pekas ut. I den nyare handboken ägnas jämförelsevis stort utrymme 
till att diskutera både adoptivfamiljers generella ”behov av stöd och hjälp”, 
och stödformer som kan vara aktuella vid olika tidsperioder. 

 Socialtjänstlagen (5 kap. 1§) föreskriver att socialnämnden har ett särskilt 
ansvar för att tillgodose adoptivfamiljers eventuella behov av stöd efter att 
adoptionen genomförts. I den nyare handboken (HSb, s. 171) förklaras att 
denna paragraf infördes 1998 på grund av att FN:s kommitté för barnets 
rättigheter ”hade påtalat att Sverige saknade ett system för uppföljning av 
hur det går för internationellt adopterade barn”. De relativt omfattande 
resonemangen om stöd i den nyare handboken kan alltså läsas mot denna 
bakgrund. Framhållandet av vikten av stöd hänger samman med ett explicit 
framskrivande av ’samhället’ som ytterst ansvarigt för uppföljning:  

Eftersom samhället sanktionerar och legitimerar internationella adoptioner 
måste samhället ta ett tydligt ansvar för att ge adopterade och deras familjer 
stöd, hjälp och behandling för problem som är förknippade med adoptionen 
(AP, s. 79).68 

 
I ovanstående utsaga tillskrivs ’samhället’ ett ’ansvar’ ”för att ge adopterade 
och deras familjer ”stöd, hjälp och behandling” för adoptionsanknutna pro-
blem. Som grund för detta ansvarstagande framskrivs samhällets medverkan 
i adoptivfamiljernas tillkomst. Att ansvarstagandet ska bestå i ”stöd, hjälp 
och behandling” blir begripligt mot bakgrund av konstruktionen av interna-
tionellt adopterade som sårbara subjekt, som jag tidigare diskuterat. Fram-
skrivandet av samhällets ansvar vill jag också sätta i relation till konstruktio-
nen av adoptionen som ”[…] en livslång process, med olika uppgifter att 
lösa i olika skeden, för alla i familjen” (HSb, s. 170). Eftersom adoptionen 
skrivs fram som någonting livslångt är det rimligt att anta att även samhällets 
stödjande ansvar för adopterade och deras familjer ska sträcka sig över en 
längre tid snarare än att avta efter att själva adoptionen genomförts. 

I det inledande kapitlet diskuterade jag hur studiens forskningskontext 
byggde på ett perspektiv där välfärd teoretiseras som en diskursiv, skillnads-
skapande styrningspraktik. Sätts ovanstående utsaga om samhällets ansvar i 
relation till de resonemang om olikhetens problem som jag utforskat i detta 
kapitel aktualiseras spänningen mellan välfärdens skyddande funktioner och 
särskiljande effekter. De resonemang som jag tidigare begripliggjort i termer 
av skillnadskonstruktioner kan samtidigt läsas som ett välvilligt uttryck för 

                         
68 Denna utsaga använde jag även som exempel i syftesformuleringen i första kapitlet. 
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omsorg om en viss del av befolkningen.69 Att urskilja potentiella problem 
kan då utgöra grund för att göra satsningar som riktar sig till internationellt 
adopterade och deras familjer. Vad som utgör problem och lösningar är 
emellertid inte en gång för alla givet. Framskrivningen av ”stöd, hjälp och 
behandling” som lösning på de adoptionsanknutna problemen blir begriplig 
också inom en terapeutisk diskurs. Som jag läser det fungerar resonemangen 
om olikhet som ett sätt att legitimera framskrivningarna av hur samhället 
bör förhålla sig till adoptivfamiljer. 

Den ansvarstagande familjen 

Förutom att tillskriva samhället ett ansvar för att följa upp hur det går för 
internationellt adopterade och deras familjer tillskrivs föräldrarna – om än 
implicit – en särskild sorts ansvar för sina barn. Detta ansvar består i att 
uppmärksamma och hantera eventuella problem hos barnen. I en av texter-
na ges följande rekommendation:  

Om man tror att ens barn har symtom som har samband med traumatiska 
upplevelser och om symtomen inte minskar över tid så kan det vara klokt att 
konsultera en barnpsykolog eller barnpsykiater. Om symtomen försvårar 
barnets utveckling så är det angeläget med en sådan konsultation. Många av 
de symtom som jag beskrivit i detta kapitel kan vara svårtolkade och kan ha 
olika bakgrund. I vissa fall kan man som förälder vara hjälpt av handledning 
i hur man ska bemöta sitt barn för att främja barnets utveckling. Det kan 
ibland också vara befogat med psykoterapeutiska insatser för barnet (A, s. 
50f). 

 
I ovanstående utsaga framhålls att situationer kan komma att uppstå där det 
är ’klokt’ och i vissa lägen också ’angeläget’ att ’konsultera’ eller få ’handled-
ning’ av en ”barnpsykolog eller barnpsykiater” angående barnets ’utveck-
ling’. Utsagan skriver också fram ’psykoterapeutiska insatser’ som en möjlig 
strategi. Som anledningar till kontakt framskrivs misstankar om att barnet 
under en längre tid visar ”symtom som har samband med traumatiska upp-
levelser” eller att barnet visar ”symtom som försvårar [dess] utveckling”. 
Konsultation och handledning motiveras genom att barnets eventuella ’sym-
tom’ för föräldrarna ”kan vara svårtolkade”. Att söka professionell konsulta-
tion och handledning konstrueras därmed som ett sätt att få hjälp med att 
tolka barnens symtom. I andra utsagor är det emellertid tydligt att det inte 
behöver finnas tydliga symtom för att söka samhället ’stöd’. Att ”förebygga 

                         
69 För diskussion om välvillig kontroll, se t.ex. Hirdman (1989) för empirisk utgångspunkt i 
en svensk folkhemskontext och Howell (2006) för empirisk utgångspunkt i de av FN:s kon-
ventioner som reglerar internationell adoption. 



 

 128 

framtida svårigheter” (HSb, s. 173) skrivs i en av texterna fram som ett sätt 
att motivera stödverksamheter för adoptivfamiljer. 

Som jag läser det konstrueras i den längre presenterade utsagan konsulta-
tion och handledning av barnpsykolog eller barnpsykiater inte bara som 
önskvärt utan också som naturligt. Detta naturliggörande förstärks ytterliga-
re genom en återblick på de kriterier som ska avgöra en sökandes lämplighet 
att bli adoptivförälder. I den nyare handboken (HSb, s. 82) framskrivs ”am-
bitionen att alltid klara sig själv, även i svåra situationer” samt ”svårt att ta 
emot hjälp” som eventuella indikationer på olämplighet. I föräldra-
utbildningsmaterialet ombeds sökande att reflektera kring frågan: ”I vilken 
situation skulle jag söka hjälp för mig och barnet?” (ABF, s. 91). Att vilja 
söka hjälp framstår i detta resonemang som ett sätt att ta ansvar för barnet 
och dess ’utveckling’, medan ”ambition[en] att alltid klara sig själv” eller ha 
”svårt att ta emot hjälp” framstår som individuella brister hos den sökande 
(jmf Rose 1999a:206). I en av texterna (HSb, s. 176) understryks vikten av 
att socialtjänsten ”betona[r] att det är naturligt att behöva hjälp och stöd i 
omställningen till adoptivfamilj”.70 

Som jag diskuterade i kapitel fyra är konstruktionerna av lämplighet tätt 
sammanlänkade med konstruktionerna av internationellt adopterade som 
grupp. I nedanstående utsaga görs hjälp utifrån till en förutsättning för att 
”återhämta sig” från ”mycket svåra erfarenheter”:  

Eftersom människan kan utvecklas och förändras hela livet finns möjligheter 
att även barn med mycket svåra tidiga erfarenheter kan återhämta sig om de 
får hjälp (ABF, s. 48). 

 
Rose (1999a:123ff) har utifrån ett governmentalityperspektiv föreslagit en 
läsning av ’barndomen’ som den mest reglerade perioden av en människas 
liv. Styrningen sker genom normalisering, bland annat i form av konstruk-
tioner av vad en normal utveckling innebär. Som en del av denna normalise-
ring, menar Rose, ingår att identifiera sådant som antas falla utanför det 
normala. Roses perspektiv bidrar, som jag ser det, till att destabilisera den 
naturlighet med vilken rekommendationerna av hur föräldrar bör förhålla 
sig till sina barns ’utveckling’ – att observera möjliga ’symtom’ och söka 
’konsultation’ eller ’handledning’ för dessa – skrivs fram. Perspektivet bidrar 
också till att problematisera ett begrepp som ’utveckling’ eftersom detta 
konstruerar vissa av barnens tillstånd och egenskaper som normala och 

                         
70 Detta påpekande görs i ett resonemang där adoptivföräldrar framskrivs som en grupp som 
har svårare att ”söka hjälp” än andra. Som anledning till detta föreslås att ”[…] kontakten 
med socialtjänsten kan vara känslig, eftersom utredaren bedömt föräldrarna som lämpliga för 
att ta emot ett adoptivbarn” (HSb, s. 176). 
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andra som möjliga ’symptom’ på avvikelse (jmf Rose 1999a:144f). ’Symtom’ 
kan med andra ord begripliggöras som skillnadsmarkörer. 

Som jag diskuterade i kapitel fem framstår sårbarheten, att lida separatio-
nens konsekvenser, som en naturlig del av vad det innebär att ha internatio-
nell adoptionsbakgrund. I vissa fall konstrueras bakgrunden som någonting 
som inte avgör det framtida livet för internationellt adopterade, i andra fall 
tycks bakgrunden utgöra en mer eller mindre permanent brist. Jag vill ställa 
konstruktionen av internationellt adopterade som sårbara subjekt i relation 
till naturliggörandet av föräldrarnas observation av eventuella ’symtom’ och 
att söka ’konsultation’ och ’handledning’. Mot bakgrund av Roses diskussion 
föreslår jag begreppet lidandets normalisering som en typ av illustration här. 
Begreppet åskådliggör den paradox som finns i att å ena sidan framställa en 
viss bakgrund som särskild utifrån en specifik problemkonstruktion, och å 
andra sidan skriva fram denna särskildhet som det naturliga och oundvikliga 
för en viss grupp människor. 

Slutligen vill jag återkoppla till diskussionen om öppenhet jag förde i fö-
regående kapitel. I framskrivandet av vikten av kommunikation om ur-
sprung kopplades öppenheten inåt, mot familjen. Resonemangen om stöd 
kan i någon mån också läsas som exempel där öppenhet utkrävs av adoptiv-
föräldrarna, men denna gång är den riktad utåt, mot samhället. Att rekom-
mendera adoptivföräldrar att vända sig till en barnpsykolog eller barnpsykia-
ter för att få konsultation eller handledning skulle också, utifrån ett govern-
mentalityperspektiv, kunna läsas som ett sätt att göra adoptivfamiljen till ett 
styrbart område. Detta sätt att resonera kan härledas till Foucault 
(1976/1990) som i relation till sexualitetens historia föreslår att krav på be-
kännande snarare än undertryckande av vissa känslor och erfarenheter i 
vissa sammanhang kan ses som en form av reglering. Liksom Rose teoretise-
rar Foucault reglering som normalisering, att dra gränser mot ”avvikande” 
praktiker. Värt att synliggöra i förhållande till texterna som ligger till grund 
för den här studien är dock att även öppenheten har sina gränser. 

Alla frågor som aktualiseras i samband med adoptivfamiljens vardag 
framställs nämligen inte som relevanta att konsultera samhällets institutioner 
i. I den nyare handboken (HSb, s. 173) framskrivs att ”[s]töd och hjälp kan 
vara särskilt viktigt under den första tiden då barnet och föräldrarna lär kän-
na varandra och blir en familj […].” Att bli ”en familj” beskrivs i första hand 
som något som sker under den första tiden och är tätt sammankopplat med 
anknytningsprocessen. Att utarbeta strategier för att hantera diskriminering 
och rasism framskrevs däremot i huvudsak som den adopterade eller famil-
jens ansvar. Utlyftandet av vissa frågor från det offentligas ansvar har disku-
terats av Furedi (2004:197) som påpekar att även om den terapeutiska dis-
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kursen möjliggjort en tydlig inriktning mot exponera känslor och erfarenhe-
ter, marginaliseras samtidigt vissa känslor och erfarenheter. Den fråga som 
Furedi aktualiserar för mig är vikten av fortsatt utforskande av vilka känslor 
och erfarenheter som konstrueras som tillhörande vilka arenor. 

Vetandets institutionalisering 

Relationen mellan ”difference and damage” som resonemangen om hur 
adoptivföräldrar bör förhålla sig till sina barns ’utveckling’ aktualiserar, har 
av Herman (2008:281) i ett amerikanskt exempel knutits till etablerandet av 
så kallade Post Adoption Services (PAS). Detta är verksamheter som är utfor-
made för att hantera de problem som personer med internationell adop-
tionsbakgrund och deras familjer tillskrivs. Verksamheter där vetanden insti-
tutionaliseras har av governmentalityforskare benämnts som teknologier (se 
t.ex. Rose & Miller 1992; Rose 1999a; Rose 1999b). ”Technologies of gov-
ernment”, skriver Rose (1999b:52), ”are those technologies imbued with 
aspirations for the shaping of conduct in the hope of producing certain 
desired effects and averting certain undesired events”. De önskade effekter 
som adoptionsanknutna teknologier kan fylla i relation till resonemangen 
om olikhet, som tidigare diskuterats, är hantering och minimering av de 
skador som adoptivfamiljen riskerar (jmf Herman 2008:280ff). 

I den nyare handboken ingår ett resonemang om PAS i kapitlet ”Stöd till 
adopterade och deras familjer”. Holland och Danmark beskrivs som länder 
med en ”utbyggd” verksamhet på detta område, medan Sverige beskrivs 
som ett land där ”fortfarande ett fåtal kommuner erbjuder adoptivfamiljer 
särskild rådgivning och stöd” (HSb, s. 170f). Kommuner som erbjuder detta 
framskrivs emellertid som ”goda exempel” (ibid:171), vilket framstår som en 
otvivelaktig signal om att utbyggd PAS är något att eftersträva. Som exempel 
på redan befintliga PAS anges: ”verksamheter med stöd i anknytningen, 
adoptionsrådgivning, resurscenter, föräldragrupper för adoptivföräldrar, 
särskilda tider för adoptivbarn inom öppen förskola, föreläsnings- och in-
formationskvällar för adoptivföräldrar m.m. (HSb, s. 171). Om dessa exem-
pel gör det särskilda i adoptivfamiljens situation relevant och mot den bak-
grunden argumenterar för utbyggd PAS, finns i materialet även formulering-
ar som menar att det inte finns något ”som tydligt talar för behovet av gene-
rella insatser riktade till alla adoptivfamiljer” (AS, s. 24f).  

I min läsning framstår adoptivfamiljen som positionerad mellan privat 
och offentligt. Samtidigt som biologisk familjebildning i texterna konstrueras 
som en personlig angelägenhet, är adoptivfamiljepraktiken från början knu-
ten till myndighetsutövning. I resonemangen om olikhet beskrivs adoptiv-
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familjens vardag med utgångspunkt i problem som olikheten antas kunna 
orsaka. Resonemangen om olikhet kan också begripliggöras som en del av 
”samhällets ansvar” för adoptivfamiljen, som grundar sig i att detta sätt att 
bilda familj är något som samhället sanktionerar. Rekommendationerna att 
söka ’konsultation’ och ’handledning’ av barnpsykolog eller barnpsykiater 
samt den positiva framskivningen av Post Adoption Services utgör, som jag 
läser det, det tydligaste exemplet på hur adoptivfamiljen positioneras i skär-
ningspunkten mellan privat och offentligt. ’Reflexiv förmåga’ – inte bara för 
den enskilda sökandes skull, utan också för att kunna ”tolka vad som pågår i 
barnets inre” (HSb, s. 78) – premieras i utredningskriterierna. Genom utsa-
gorna om hjälpsökande uttrycks dock något som skulle kunna läsas som en 
misstro mot adoptivföräldrars egen förmåga att lösa eventuella problem.71 

Sammanfattning 

Kapitlet illustrerar, mest explicit hittills, spänningen mellan välfärdens skyd-
dande funktioner och ibland särskiljande effekter. I texterna framstår reso-
nemang om olikhet som centrala i framskrivningen av vad som gör en familj 
till en adoptivfamilj. Skillnad konstrueras i olika sammanhang och på olika 
sätt. Jag inledde med en diskussion om hur olikhetens tematik gjordes rele-
vant redan i processen där de sökandes lämplighet avseende adoptivföräld-
raskap utreds. Genom att skriva fram ”ofrivillig barnlöshet” som en potenti-
ell kris konstrueras, som jag läser det, biologiskt föräldraskap som det nor-
mala och existentiellt fulländade. Både det biologiska föräldraskapet och 
viljan att ha barn konstrueras som naturligt på det sätt att biologisk repro-
duktion föreställs som en del av ”naturens kedja”. Att adoptera internatio-
nellt framskrivs mot denna bakgrund som en psykologisk ”omställning” 
som det i texterna finns ett empatiskt förhållningssätt till. 

Olikheter görs också relevanta i adoptivfamiljens vardagsliv. Mötet mel-
lan barn och föräldrar beskrivs i den inledande fasen i termer av främ-
lingskap som kräver ett tillvänjande för att kunna överbryggas. I min läsning 
framstår gränsdragningen som görs mellan barn och föräldrar i vissa avse-
enden likna den vid ett kolonialt möte där två parter måste konfronteras 
med varandras olikheter. I förhållande till omgivningen förbereds adoptiv-
familjen på att möta olika typer av bemötanden och som anledning till detta 
framskrivs barnens utseende. I resonemangen om olikhet konstrueras den 
adopterades kropp dels som en kropp som hotar att avslöja föräldrarnas 
eventuella oförmåga till biologisk reproduktion, dels som en kropp som 
                         
71 För diskussion om hur ’självhjälp’ och skepsis mot ’det privata’ kan konstrueras i relation 
till varandra inom ramen för en terapeutisk diskurs, se Furedi (2004:66ff). 
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hotar att göra familjens förutsatt vita yta oren. Härmed öppnas också dörren 
upp för diskriminering och rasism. Implicit konstrueras i dessa resonemang 
inre och yttre likhet mellan föräldrar och barn som avsevärt underlättande 
för familjelivet.   

För utsagorna om adoptivfamiljen fungerar den naturliggjorda uppdel-
ningen mellan biologiskt och socialt som en diskursiv förutsättning. Den 
biologiska familjen konstrueras som det enklare och mer förutsägbara alter-
nativet. Adoptivfamiljen lämnas dock aldrig vind för våg, utan samhället 
tillskrivs ett stort ansvar för att följa upp hur det går. Adoptivfamiljen till-
skrivs dock ett mer implicit ansvar som går ut på att observera barnets ’ut-
veckling’ och söka hjälp för befintliga ’symtom’ såväl som i förebyggande 
syfte. Professionell konsultation och handledning i frågor som beskrivs höra 
känslolivet till framskrivs som naturligt. Denna naturlighet förstärks genom 
de verksamheter som etablerats just för att hantera adoptionsspecifika pro-
blem. Adoptivfamiljen positioneras i skärningspunkten mellan privat och 
offentligt. Att klara sig själv betraktas i texterna inte som någonting efter-
strävansvärt. Hjälpsökande konstrueras istället som ett sätt att ta ansvar för 
sig själv och barnet.  
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Epilog: Men hur gick det då?  

Ny svensk forskning (Hjern m.fl.) visar att åtminstone 10 % av de adoptera-
de får mycket allvarliga problem. Självmord är hos adopterade 4,4 gånger 
vanligare än hos icke-adopterade syskon och 3,7 gånger vanligare än för res-
ten av befolkningen. När det gäller självmordsförsök och psykiatrisk vård är 
motsvarande siffror något lägre (4,2 resp. 2,7 samt 3,5 resp. 2,7). För adopte-
rade är risken för att begå ett allvarligt brott 4,8 gånger högre än hos icke-
adopterade syskon och 1,7 gånger vanligare än för resten av befolkningen. 
Motsvarande siffror för alkoholmissbruk är 2,9 respektive 2,1 (AP, s. 253).  

 
Ovanstående utsaga återfinns i den statliga offentliga utredningen Adoption – 
till vilket pris? (SOU 2003:49) i ett avsnitt om aktuell svensk forskning på det 
internationella adoptionsområdet. Utsagan redogör för statistik som syftar 
till att identifiera ’risken’ för olika typer av psykologisk och social problema-
tik hos personer med internationell adoptionsbakgrund i Sverige. Inled-
ningsvis konstateras att ”åtminstone 10% av de adopterade får mycket all-
varliga problem”. Som problem i detta sammanhang framskrivs ’självmord’, 
’självmordsförsök’, ’psykiatrisk vård’, ’begå allvarligt brott’ samt ’alkohol-
missbruk’. Den här sortens statistik läser jag som ett exempel på det som 
Herman (2008:299) beskriver som en slags kartläggning av den skada som 
separation och förlust skapat. I materialet som helhet finns en ambivalens i 
hur adoptionens konsekvenser ska hanteras. Å ena sidan finns exempel (se 
t.ex. HSa, s. 23; AP, s. 78; AS, s. 23) där internationellt adopterade beskrivs 
som en grupp det går bra för, å andra sidan tenderar kategoriseringen att 
präglas av ett risktänkande. 

Som jag läser det bidrar kategoriseringen till en konstruktion av interna-
tionellt adopterade som en riskgrupp, där riskbegreppet inte sällan används 
explicit (se t.ex. HSb, s. 19; AS, s. 22; AS, s. 131; A, s. 139). Ibland före-
kommer begreppet i avsnitt som redogör för statistik och avser då att för-
klara ”ökad eller minskad risk för förekomst av…” (AS, s. 182), ibland före-
kommer det i generella beskrivningar av gruppen. Börjesson, Palmblad och 
Wahl (2005:126) menar att riskbegreppet kan få en viss framtid att framstå 
som given och detta är en läsning som ligger i linje med min. En anledning 
till detta är att ’risken’ tycks vara något som personer med internationell 
adoptionsbakgrund besitter, snarare än ett av många möjliga framtidsscena-
rios. Furedi (2004:130) ser en förskjutning i användningen av riskbegreppet 
som också ligger nära min läsning. Han skriver: ”To be at risk is no longer 
about what you do – it is about who you are”. Om riskens orsak förläggs till 
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’arvet’ eller ’miljön’ verkar i internationellt adopterades fall spela mindre roll 
– risken är i vilket fall som helst vänd inåt, mot subjektet.72 

 De statistiska uppgifterna i ovanstående utsaga kan också begripliggöras 
i relation till påpekandet att det är ”viktigt att framhålla att det inte alls varit 
självklart tidigare att de adopterade är en sårbar grupp […]” (AS, s. 196). 
Den sårbarhet som tillskrivs gruppen i denna formulering framställs som 
den nyaste sanningen om personer med internationell adoptionsbakgrund. 
Statistiken fyller mot den bakgrunden funktionen av att bekräfta sårbarheten 
hos denna grupp och därmed stabiliseras konstruktionen av internationellt 
adopterade som sårbara subjekt. Konstruktionen av internationellt adopte-
rade som sårbara subjekt bekräftar i sin tur beskrivningarna av separationens 
problematiska konsekvenser och implicit, att barnets bästa är att växa upp i 
sin biologiska familj på den plats det föddes på. Vidare bekräftar beskriv-
ningarna av avsaknaden av inre och yttre olikhet som faktiska problem för 
adoptivfamiljen att leva med. Detta samtidigt som internationell adoption 
som verksamhet i slutändan konstrueras som en skyddande praktik och det 
framhålls att ”de allra flesta adoptivföräldrar har just den glädje av sina ad-
opterade barn som de tidigare hoppats på” (HSa, s. 21).  

I denna utsaga kommer, som jag läser det, ett tydligt föräldraperspektiv 
till uttryck. Även om det är barnets bästa som finns stadgat i de konventio-
ner som reglerar den internationella adoptionsverksamheten är det åtmin-
stone i vissa av utsagorna om de sökande och den befintliga adoptivfamiljen 
tydligt att också mammornas och pappornas bästa tas i beaktande på olika 
sätt. Vetandet om internationell adoption framstår å ena sidan som ett spän-
ningsfält där många förhandlingar pågår: Måste separationens konsekvenser 
vara livslånga? Är internationell adoption en försvarbar praktik? Och går det 
någonsin att finna ro i olikheter mellan föräldrar och barn? Å andra sidan 
framstår vetandet som relativt stabilt. Det finns vissa svar som ligger utanför 
vad som finns utrymme att artikulera i detta diskursiva sammanhang. Även 
om inte separationens konsekvenser kan tas bort kan de lindras med de rätta 
strategierna. Olikheterna mellan föräldrar och barn kan hanteras om samhäl-
let hjälper till. Och internationell adoption är trots allt en skyddande praktik 
och Sverige är en bra plats för världens behövande barn att växa upp på. 
 
 

                         
72 För en intersektionell analys av konstruktioner av riskgrupper i svensk HIV/AIDS-policy, 
se Bredström (2008). 
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7⏐Blodets och rötternas logik 

Most people don’t pay attention to such things. They think of words as 
stones, as great unmovable objects with no life, as monads that never 
change. Stones can change. They can be worn away by wind or water. They 
can erode. They can be crushed. You can turn them into shards, or gravel, or 
dust (Auster 1987:75). 

 
Inledningsvis framhöll jag att studiens anspråk är att destabilisera vetandet 
om internationell adoption. Att dekonstruera utsagor om internationell ad-
option, internationellt adopterade och adoptivfamiljer på det sätt jag gjort i 
tidigare kapitel är centralt för denna destabilisering. Genom att utifrån en 
viss forskningskontext placera vetandet om internationell adoption i ett 
annat sammanhang är min förhoppning att jag bidragit till att problematisera 
ett kunskapsområde som vid första anblicken kan te sig oproblematiserbart. 
Som många forskare tidigare lyft fram är internationell adoption ett tema 
som kan användas som ingång för att ställa frågor som sträcker sig bortom 
själva praktiken. De frågor som jag vill närma mig genom en analys av ve-
tandet om internationell adoption är dels spänningen mellan välfärdens 
skyddande funktioner och ibland särskiljande effekter, dels konstruktioner 
av tillhörighet och skillnad i förhållande nation och familj i en svensk kon-
text. En berättelse om internationell adoption, är som jag ser det, lika myck-
et en berättelse om Sverige. Jag föreslår att vetandet om internationell adop-
tion kan rekonstrueras utifrån en annan logik – blodets och rötternas logik. 

Förflutenhetens mjuka avtryck 

I min läsning kännetecknas vetandet om internationell adoption på ett över-
gripande plan av samstämmighet, men sprickor, motsägelser och ambivalen-
ser kan samtidigt urskiljas på utsagornas nivå. Utsagorna om internationell 
adoption rör sig till stor del kring att beskriva orsaker till att barn i vissa 
delar av världen blir tillgängliga för internationell adoption. ’Separationen’ 
ges en fundamental roll här. Det handlar om frånskiljandet från tidiga om-
sorgspersoner, men också om frånskiljandet från födelseplatsen som sker i 
och med adoptionen. Separationen framskrivs i utsagorna om internationellt 
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adopterade som grupp som inte bara sammanbindande för gruppen, utan 
också som en definierande erfarenhet. Det är separationen som skapar den 
’dubbelhet’ som tillskrivs det adopterade subjektet i relation till familj- och 
nationstillhörighet. Det adopterade subjektet konstrueras med utgångspunkt 
i det förflutna, ett förflutet som subjektet förutsätts vilja veta någonting om. 
Att tala om och förhålla sig till det förflutna – och de avtryck som det för-
flutna lämnar i form av framskrivna skillnader – strukturerar utsagorna om 
adoptivfamiljen. Det är utifrån särskiljandets blickar som adoptivfamiljen 
framskrivs som ett samhällets ansvarsområde.  

Att fokusera konstitueringen av endast ett av kunskapsobjekten inom ve-
tandet hade möjliggjort fördjupande resonemang. De sätt på vilka interna-
tionell adoption, internationellt adopterade och adoptivfamiljer som kun-
skapsobjekt hålls samman hade däremot varit svårare utforska. I min läsning 
är tiden som analytisk kategori en central dimension av vetandet om interna-
tionell adoption. Detta vetande är en berättelse där förlutenheten skrivs in 
som en naturlig del av nutiden på ett sätt som suddar ut gränserna mellan 
dem. Nuet verkar bestämmas av det förflutna, men det är samtidigt i nuet 
som det förflutna konstrueras, ges ett innehåll och en betydelse. Tiden som 
analytisk kategori inbegriper inte bara förflutenheten och nuet, utan också 
framtiden. Utsagorna om internationell adoption pekar på många sätt mot 
framtiden; framtiden för ett barn, framtiden för en familj. I den utsträckning 
som internationell adoption beskrivs som ett skydd för barnet kan uppta-
gandet av ett barn i en svensk familje- och nationsgemenskap läsas som en 
samtidig investering i samhällets framtid. Legitimeringen av internationell 
adoption som praktik går genom barnet.73 

Jag har hittills fokuserat på kontinuiteten i vetandet om internationell ad-
option; de spår som löper genom kunskapsobjekten och binder den sam-
man. Jag ska nu gå över till att diskutera två väsentliga sprickor. Den första 
sprickan berör utsagor om ursprung, som tillskrivs olika betydelse beroende 
på vilket kunskapsobjekt som utsagorna knyts till. I relation till hur interna-
tionell adoption som praktik framskrivs utgör ursprunget närmast någonting 
problematiskt, en legitim grund för att förflytta ett barn från en familj- och 
nationsgemenskap till en annan. Ursprunget förknippas med bristande om-
sorg, begränsat socialt skyddsnät och icketoleranta värderingar. I relation till 
framskrivningar av internationellt adopterades identitetsarbete utgör ur-
sprunget istället något positivt som ska göras till en naturlig del av vardagen. 
Ursprunget framskrivs ibland som ett konkret arv, ibland som en abstrakt 
                         
73 För en postkolonial kulturteoretisk analys av hur bortadopterandet av barn till länder i Väst 
har påverkat Korea som föreställd, nationell gemenskap, se Tobias Hübinettes (2005) av-
handling Comforting an Orphaned Nation. Boken tar empirisk utgångspunkt i representationer av 
adoptivkoreaner i koreansk media och populärkultur. 
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fantasi. I båda fallen framhålls emellertid inkorporerandet av ursprunget 
som fundamentalt i identitetsskapandet. Ursprunget görs även till en möjlig 
resurs både för adoptivfamiljen och för Sverige. I relation till hur adoptiv-
familjen framskrivs är ursprunget dock först och främst problematiskt. Ur-
sprunget förutsätts skapa bestående olikheter mellan föräldrar och barn som 
riskerar att försvåra interaktionen dem emellan. Ursprunget delar familjen 
och ligger därför till grund för stöd och rådgivning. 

Den andra sprickan berör utsagor om subjektets position och kroppens bety-
delse. I relation till internationell adoption framträder bilden av ett okänt, 
behövande, föräldralöst barn; en liten och skyddslös kropp som befinner sig 
på en avlägsen plats. Det är en kropp som behöver skydd och som kan räd-
das. I relation till hur internationellt adopterade som grupp beskrivs görs 
sårbarheten till en mer eller mindre ofrånkomlig konsekvens av separatio-
nen. Vi finner också konstruktionen av det splittrande subjektet – en splitt-
ring som aktualiseras dels i förhållande till familj, dels i förhållande till na-
tion. Utseendet görs betydande först i mötet med den svenska nationella 
gemenskapen. Det är denna vita gemenskap som markerar det adopterade 
subjektet och gör det möjligt att urskilja. I relation till adoptivfamiljen är det 
särskilt kroppen som ges betydelse; kroppen som bärare av ett annat utseen-
de och andra gener. Den adopterade kroppen framstår i dessa resonemang 
inte som svag. Den tillskrivs snarare en agens som hotar ordningen och 
därmed gör adoptivfamiljen sårbar. 

Dessa sprickor åskådliggör hur förflutenhetens avtryck inte är en gång 
för alla givna, utan kan konstrueras på olika sätt i olika sammanhang. Å ena 
sidan kan dessa sprickor läsas som en utmaning av stabiliteten i vetandet. Å 
andra sidan hindrar inte de skiftande innebörderna att förflutenheten gene-
rellt sett ges en ytterst betydande roll. På så sätt kan alltså motsägelserna 
fylla en funktion i diskursen och upprätthålla vetandets stabilitet.  

Blodets och rötternas logik74 

Inledningsvis framhöll jag att studien gör anspråk på att ordna de utsagor 
som analyseras utifrån en annan logik och på så sätt möjliggöra en ny berät-
telse om internationell adoption. Att tala i termer av en logik innebär för 
mig att bygga upp en ny argumentationsstruktur som gör temat begripligt på 
nya sätt. Med utgångspunkt i framförallt postkolonial teoretisering om na-
tion, familj och tillgörighetens gränser, föreslår jag blodets och rötternas logik 

                         
74 Denna diskussion är en utveckling av ett resonemang jag påbörjade i artikeln ”Tillhörighe-
tens gränser” (Andersson 2008), där jag utforskade konstruktioner av internationellt adopte-
rade som social kategori.  
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som analytiskt redskap för att teoretisera vetandet om internationell adop-
tion. Utifrån den socialkonstruktionistiska ansats jag utgår ifrån kan blodets 
och rötternas logik läsas både som de diskursiva förutsättningar som gör 
vetandet om internationell adoption möjligt och meningsfullt, och som de 
diskursiva följder som vetandet har. Med andra ord reproducerar, som jag 
läser det, vetandet om internationell adoption de perspektiv på nations- och 
familjetillhörighet som gjort dem möjliga. Genom att använda mig av blod 
och rötter som metaforer anknyter jag till en västerländsk mytologi som går 
att finna uttryck för även utanför den internationella adoptionskontexten.  

Som analytiskt redskap erbjuder blodets och rötternas logik en ingång för 
att teoretisera konstruktioner av familje- och nationstillhörighet i en svensk 
kontext. Utifrån blodets och rötternas logik är det möjligt att problematisera 
hur vissa tillhörigheter naturaliseras medan andra framstår som problematis-
ka eller svåra att få tillgång till. Trots att personer med internationell adop-
tionsbakgrund tillskrivs en dubbel tillhörighet, både i förhållande till nation 
och familj, konstrueras tillhörigheten till den biologiska familjen och födel-
seplatsen som i flera avseenden primär. Den grundläggande tillhörigheten 
konstrueras genom det sätt på vilket ursprung görs centralt, både för adop-
terade subjekt och adoptivfamiljer. Med Ahmeds ord kan blodets och röt-
ternas logik också formuleras i termer av riktning. Det adopterade subjektet 
tillskrivs en naturlig och oundviklig riktning mot födelseplatsen och den första 
familjen. ’Ursprunget’ görs till riktandets styrande princip. 

 Riktningsbegreppet är också användbart för att begripliggöra hur det ad-
opterade subjektets livsförlopp och identitetsskapande konstrueras i texter-
na. Genom blodets och rötternas logik möjliggörs en livslinje som utgår från 
’separationen’ från ’ursprunget’, både i form av födelseplatsen och tidiga 
omsorgspersoner. Eftersom separationen framskrivs som den grund som 
personer med internationell adoptionsbakgrund antas höra samman på är 
det möjligt att läsa det som att det är avbrottet i livslinjen, snarare än födel-
sen, som utgör livets starpunkt. Den avbrutna kontinuiteten i förhållande till 
nation och familj skapar en mer eller mindre permanent inre brist hos sub-
jektet, även om ’utvecklingen’ inte alltid äventyras. Denna brist verkar inte 
en gång för alla kunna lösas, men den ska så långt det är möjligt kompense-
ras. Kompensationsidén är tydligast i konstruktionen av den lämpliga adop-
tivfamiljen, men också i hur adoptivfamiljens vardagsliv ska organiseras 
genom införlivandet av barnets ursprung.  

Texterna skriver fram en förväntad livslinje hos personer med internatio-
nell adoptionsbakgrund. Blodets och rötternas logik bygger på en subjekts-
syn där enhet och helhet är både möjlig och eftersträvansvärd. Eftersom 
separationen begripliggörs som ett avbrott kan den inte få annat än livslånga 
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och problematiska konsekvenser. Konsekvenserna kommer till uttryck ge-
nom inskrivna förväntningar om psykisk sårbarhet och identitetsmässig 
splittring. Lösningen blir att på olika sätt återanknyta till ursprunget. Att 
splittring implicit förstås som existentiellt problematiskt, implicerar också att 
det naturliga är att ha en tillhörighet, vara riktad åt ett håll samt att livslinjen 
är obruten. Med hjälp av det teoretiska ramverk jag arbetar med blir det 
möjligt att problematisera både oundvikligheten och naturligheten i sådana 
livslinjer samt att riktandet inte är slumpmässigt utan följer olika logiker. 
Blodets och rötternas logik kan därför användas som ett sätt att analysera 
hur vissa subjekt kommer att riktas på vissa sätt, snarare än andra. 

När det gäller konstruktionen av internationellt adopterade kommer blo-
dets och rötternas logik till uttryck genom två parallella blickar; en rasifie-
rande blick och en normaliserande blick. Båda dessa blickar är särskiljande, 
men på olika sätt. De adopterade subjekten rasifieras på så sätt att de kon-
strueras utifrån essentialistiska förståelser av nationell, kulturell och etnisk 
tillhörighet, ett ursprung som förutsätts definiera deras existens. Definitio-
nen av denna existens begripliggörs emellertid i första hand genom terapeu-
tisk terminologi; framskrivningarna av separation, trauma, splittring och låg 
självkänsla. Som jag läser det skapar dessa parallella blickar ett subjekt vars 
existens präglas av risker, risker som det i första hand ligger på det enskilda 
subjektet och familjen att ta ansvar för. Att ena subjektet – att integrera 
dåtid med nutid, att forma en identitet som inbegriper två platser och två 
familjer – framskrivs som mycket arbetsamt, ibland som en existentiell ut-
maning. Även detta bidrar, som jag läser det, till att konstruera dubbel tillhö-
righet som pekar som oundvikligen problematisk. 

Hur kan då adoptivfamiljens position sammanfattas med hjälp av blodets 
och rötternas logik? Även här är det parallella verkandet av två blickar, den 
rasifierande och den normaliserande, tydligt. Jag diskuterade tidigare hur det 
adopterade subjektet tillskrivs en brist i utsagorna om separationens konse-
kvenser. Brist blir ett relevant begrepp även i förhållande till adoptivfamil-
jen. Denna familjepraktik definieras dels genom avsaknaden av blodsband, 
dels genom förutsättandet av avsaknaden av utseendemässig likhet. Dessa 
två brister är fundamentala i konstruktionen av adoptivfamiljen och också 
grunden till att adoptivfamiljen tillskrivs behov av stöd och hjälp för att 
hantera de svårigheter som förknippas med dessa brister. I så mån att av-
saknaden av blodsband och utseendemässig likhet konstrueras som orsaker 
till problem i interaktionen mellan föräldrar och barn, konstrueras också 
blodsband och utseendemässig likhet indirekt som förutsättningar för en 
oproblematisk relation mellan föräldrar och barn. Det är aldrig en fråga om 
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att adoptivfamiljen inte är en lika bra familj som den biologiska familjen, 
utan ”endast att den är annorlunda”.   

Utsagor som berör utseendets betydelse är centrala utifrån blodets och 
rötternas logik.75 Kroppen kan läsas som en tillhörighetens yttre symbol, 
något som knyter ett subjekt till en viss plats. Utseendets betydelse i utsagor 
om identitetsskapande hos personer med internationell adoptionsbakgrund 
beskrivs i termer av en konflikt mellan självupplevd och tillskriven tillhörig-
het. I texterna framskrivs diskriminering och rasism som sociala faktum och 
det uppmärksammas att dessa företeelser kan påverka internationellt adop-
terade och deras familjer. Det finns dock samtidigt resonemang som implicit 
konstruerar svenskhet som en vit gemenskap till vilken de adopterade sub-
jekten antas alltid ha begränsat tillträde på grund av sin hudfärg. Utseendet 
tillskrivs betydelse på flera områden, men utsagornas benämningar utgörs av 
ickebenämningar – beskrivningar utifrån vad utseendet inte föreställs vara, 
som exempelvis svenskt, skandinaviskt eller nordiskt. På grund av att vithe-
ten som de adopterade kropparna ställs emot inte uttalas, menar jag att de 
adopterade kropparna konstrueras som i sig annorlunda. 

Jag vill vidareutveckla detta resonemang något i förhållande till tystnad. 
Eftersom internationellt adopterades utseende markeras i texterna går här 
inte att tala om tystnad i termer av ett tomrum. Men som jag tidigare disku-
terat kan en tystnad läsas på flera sätt, däribland som de språkliga strategier 
som skapar omvägar runt ett område istället för att beskriva det. Jag diskute-
rade också hur tystnader, snarare än att betraktas som diskursens gränser, 
kan ses teoretiseras utifrån att de har en inomdiskursiv funktion. Det som 
uttalas står då i ständig relation till det som inte uttalas och tvärtom. I ett 
sådant perspektiv är det möjligt att läsa ickebenämningarna som det som 
uttalas i relation till kropp och plats, medan vitheten symboliserar det mer 
tydliga tomrummet. Vithetsnormen är inbyggd i konstruktionen av platser 
som Sverige, Norden och Skandinavien och behöver inte uttalas. Skillnader 
bland internationellt adopterade lyfts inte fram i generella beskrivningar av 
gruppen, utan vad som görs relevant är att de befinner sig utanför normen. 

 Kroppen positionerar inte bara subjektet i förhållande till en viss plats, 
utan också till en viss familj. Om processen att göra sig hemmastadd, som 
Ahmed (2006:11f) skriver, handlar om att göra det som först verkar märkligt 
till något familjärt, är det möjligt att läsa det som att den adopterade krop-
pen konstrueras som ett bestående främmande element i den nya familjen. 
Det är en kropp som berövar familjen möjligheten att passera som biologisk 
familj, som riskerar att avslöja reproduktiva tillkortakommanden, som öpp-

                         
75 Denna diskussion tar utgångspunkt i texternas resonemang om internationellt adopterade 
med, i förhållande till den vita normen, mörk hudfärg. 
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nar upp för olika typer av bemötanden från omgivningen. Oavsett om dessa 
bemötanden upplevs som positiva eller negativa, förutsätts i texterna den 
adopterade markera familjen som helhet. Den adopterades kropp blir en 
påminnelse om tillhörighet till en annan plats och en annan familj. Det finns 
en spänning inskriven i adoptivfamiljen som naturaliseras genom förväntan 
om svårigheter på grund av antagna olikheter mellan föräldrar och barn 
samt hur dessa framskrivs som en del av adoptivfamiljens vardag. Som jag 
diskuterade i kapitel sex förväntas emellertid inte adoptivfamiljen hantera 
dessa tillskrivna svårigheter själv, utan samhällets institutioner ska stå till 
dess tjänst. 

Välfärd och tillhörighetens kategorier 

Med utgångspunkt i poststrukturalistiskt inspirerade välfärdsstudier beskrev 
jag i inledningskapitlet de perspektiv på välfärd som är vägledande i studien. 
Jag framhöll att jag ser välfärd som en politisk, diskursiv praktik som bidrar 
till att konstruera nation och familj som kategorier. En central del i denna 
konstruktion är antaganden om normalitet och skillnad, som till exempel 
kommer till uttryck i positioneringen av subjekt och familjepraktiker. Jag 
diskuterar också hur välfärden institutionaliserar vissa vetanden, vilket inne-
bär att kunskap om olika områden ges praktisk betydelse. Detta kan ske 
både genom att kunskap integreras i redan befintliga verksamheter och att 
kunskap ger upphov till nya verksamheter. Utvecklingen av Post Adoption 
Services är ett tydligt exempel på detta. Utifrån det välfärdsperspektiv som 
studien bygger på går det att anta att vetandet har sociala betydelser. Studi-
ens utformning; det empiriska materialet och de teoretiska och metodolo-
giska verktyg jag arbetat med, begränsar mig dock till att utforska hur detta 
går till mer precist. 

Utifrån mitt intresse av att utforska spänningen mellan välfärdens skyd-
dande funktioner och dess ibland särskiljande effekter, vill jag problematise-
ra dels de grunder på vilka personer med internationell adoptionsbakgrund 
och deras familjer omtalas i ett urval texter, dels den kunskap som dessa 
grunder urskiljs med stöd i. Som jag diskuterade i kapitel två är tillfälliga 
generaliseringar nödvändiga för att kunna rikta åtgärder mot grupper som 
bedöms ha behov av det. Utifrån ett governmentalityperspektiv kan pro-
blembetoningen dock samtidigt läsas som ett sätt att göra adoptivfamiljen 
styrbar. Styrbarheten sker genom positioneringen av adoptivfamiljen i skär-
ningspunkten mellan privat och offentligt och som en särskild familj med 
särskilda behov. Dessa behov förutsätts endast i begränsad utsträckning 
kunna hanteras av familjen själv. Framträdande i texterna är istället upp-
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muntran till och naturaliserandet av professionell konsultation och handled-
ning i föräldraskapet. Att söka hjälp framstår som ett sätt att ta ansvar och 
denna typ av agens kan läsas som ett krav som ställs på blivande adoptivför-
äldrar. Intressant nog finns det vissa problem till vilka internationellt adop-
terade och eras familjer tillskrivs det yttersta ansvaret, nämligen rasism och 
diskriminering. Problemen som framskrivs som centrala för adopterade och 
adoptivfamiljer verkar emellertid vara olösliga.  

Att begripliggöra vetandet om internationell adoption genom att (re)kon-
struera det utifrån en blodets och rötternas logik, erbjuder ett sätt att tänka 
omkring de tillhörighetskategorier som produceras i relation till internatio-
nell adoption i ett svenskt samtida välfärdssammanhang. För det adopterade 
subjektet görs frågan om tillhörighet relevant på olika plan; i relation till 
födelselandet, uppväxtlandet, den biologiska familjen och adoptivfamiljen. 
För adoptivfamiljen fungerar frågan om tillhörighet som en ingång till att 
diskutera föräldrarnas möjlighet att känna tillhörighet till barnet samt rela-
tionen till det omgivande samhället och samhällets institutioner. ’Samhällets 
ansvar’ och ’barnets bästa’ är två moraliska principer som ligger till grund 
för den särskiljande blicken som strukturerar utsagorna om internationell 
adoption i materialet. Utsagorna om internationellt adopterade och adoptiv-
familjer präglas av en problembetoning. Även om problembetoningen är att 
förvänta sig av framför allt myndighetstexterna är frågan om hur dessa pro-
blem konstrueras alltjämt relevant att utforska sociologiskt.  

På vilka sätt kan vetandet om internationell adoption läsas som en berät-
telse om Sverige? I första kapitlet analyserade jag hur internnationell adop-
tion delvis legitimerades i framskrivandet av Sverige som en skyddande 
plats. Genom den internationella adoptionen får ett barn ett nytt hem i två 
bemärkelser; det blir del av både en ny familj- och nationsgemenskap. Reso-
nemang om vilka förhållanden och egenskaper som gör enskilda och par till 
lämpliga adoptivföräldrar syftar till att kompensera barnet från sin tillskrivna 
förlust av den biologiska familjen och födelseplatsen. Nyckelordet för kom-
pensationen är stabilitet och denna framskrivs som betydande i socioeko-
nomiska förhållanden såväl som livsstil och hälsa. Stabilitet konstrueras inte 
bara som ett positivt värde i förhållande till den lämpliga adoptivfamiljen, 
utan har också diskuterats som ett framträdande element i konstruktionen 
av den svenska nationella identiteten. Adoptivfamiljen är inkluderad i den 
svenska nationella gemenskapen, men inkluderingen villkoras genom ett 
särskiljande; en positionering av adoptivfamiljen som en annorlunda familj.  

I utsagorna om adoptivfamiljen korsas en reproduktionsberättelse och en 
migrationsberättelse. Reproduktionsberättelsen är knuten till det sätt på 
vilket familjen bildats och migrationsberättelsen till barnets bakgrund och 
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utseende.76 Dessa berättelser positionerar adoptivfamiljen i förhållande både 
till den biologiska familjenormen, och den vita svenskhetsnormen. Det ad-
opterade barnet framstår i min läsning som en symbol för själva adoptivfa-
miljen; det är barnet som förkroppsligar både reproduktions- och migra-
tionsberättelsen, det är barnet som definierar och särskiljer adoptivfamiljen i 
utsagorna om internationell adoption. De tillhörighetskategorier som välfär-
den producerar för det adopterade subjektet och adoptivfamiljspraktiken är 
som jag läser det mycket trånga. Utsagorna om det adopterade subjektets 
livsförlopp och adoptivfamiljens vardagsliv producerar en stängning, på det 
sätt att de endast har en riktning. Påståenden som Det är av fundamental vikt 
att barn växer upp med sina biologiska föräldrar på den plats där de föddes eller Det är 
av fundamental vikt att föräldrar och barn liknar varandra både till det inre och till det 
yttre artikuleras aldrig i texterna. I den utsträckning som separationen till-
skrivs traumatiska konsekvenser görs bakgrunden dock implicit avgörande.  

Hur formuleras då tillhörighetens kategorier? Jag har i de olika delanaly-
serna diskuterat användningen av forskning. Då det hänvisas till forskning är 
det i huvudsak individorienterade discipliner som refereras. Jag har inom 
ramen för den här studien inte analyserat den forskning som texterna hänvi-
sat till, utan istället koncentrerat mig på hur forskningen används och i rela-
tion till vilka diskussioner. Generellt sett ger forskningshänvisningar trovär-
dighet åt olika resonemang, men det finns också exempel där det inom en 
och samma diskussion finns forskningshänvisningar som pekar i närmast 
motsatt riktning. Detta gäller framför allt utsagorna om diskriminering och 
rasism, vilka i min läsning tycks vara präglade av ett ambivalent förhållnings-
sätt. Att förhållningssättet till just rasism är ambivalent kan bland annat läsas 
mot bakgrund av att det inom de individorienterade discipliner som texterna 
bygger på saknas verktyg för att teoretiskt hantera den typen av frågor.  

Jag har i analyserna också gett exempel på hur utsagor formuleras genom 
högre eller mindre grad av säkerhet. Nivån av säkerhet/osäkerhet kan ge en 
specifik struktur till ett resonemangen. Jag har lyft fram utsagorna om 
’trauma’ som ett exempel som i vissa sammanhang beskrivs som en eventua-
litet och i andra sammanhang som ett faktum eller till och med en retorisk 
resurs. Ett annat exempel är hur svensk nationell tillhörighet hos personer 
med internationell adoptionsbakgrund fastlås i resonemang om sökande 
med migrationsbakgrund, medan texterna på ett generellt plan knyter inter-
nationellt adopterade personers nationella tillhörighet till deras födelselän-
der. Kanske är de utsagor i vilka det går att spåra naturliggöranden som är 
de mest säkra. Här bygger inte säkerheten på hänvisning till forskning eller 

                         
76 För diskussion om internationell adoption som (tyst) migrationsprocess, se Weil (1984). 
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särskilda retoriska grepp, utan istället kan det röra sig om korta påståenden, 
ibland inflikningar, där något tas för givet.  

En reflexiv kommentar 

Reflexivitet framhålls i diverse sammanhang som någonting gott. Ett exem-
pel på detta såg vi i det första analyskapitlet där eftersträvansvärda egenska-
per hos blivande adoptivföräldrar diskuterades. Att kunna reflektera kring 
sin bakgrund och sina sätt att hantera problem framskrevs som en indika-
tion på lämplighet i fråga om föräldraskap. Reflexiviteten har också kommit 
att bli en mer eller mindre etablerad del av det metodologiska paket som 
sociologin har att erbjuda. Reflexivitet kan göras på olika sätt och beröra 
olika delar av forskningsprocessen. Det kan till exempel handla om att dela 
med sig av sina egna biografiska uppgifter i inledningen av en studie eller att 
diskutera relevansen av de egna resultaten. Som jag ser det bär dock reflexi-
viteten varken ett egenvärde eller en automatisk radikalitet. Jag är överens 
med kunskapssociologen Michael Lynch (2000:42), som i sin problematise-
ring av reflexivitet som vetenskaplig dygd beskrivit det så här: 

There are no guarantees of success, and no inherent advantages to ‘doing’ 
reflexivity or ‘being’ reflexive. Consequently, a project that deconstructs ob-
jective claims should be no less problematic, in principle, than the claims it 
seeks to deconstruct. In brief, there is no particular advantage to ‘being re-
flexive’, or ‘doing’ reflexive analysis, unless something provocative, interest-
ing or revealing comes from it. 

 
Vad är en studie om kunskapsproduktion utan en reflexiv kommentar kring 
den kunskap som den egna studien producerar? För mig har denna fråga 
varit det mest relevanta sättet att göra reflexivitet på i den här studien.  

För det första vill jag lyfta frågan i relation till stängning, som jag tog upp 
tidigare. En invändning som ibland reses mot diskursanalytiska ansatser är 
att de stänger möjligheten att göra andra läsningar av materialet (Wahl 
2006:24). Jag är medveten om att studiens utformning kan innebära en så-
dan stängning. Mitt sätt att hantera detta är att tydligt skriva fram utform-
ningens implikationer. Jag gör inte anspråk på en öppen analys, utan analy-
sen som utförts i de tidigare kapitlen är organiserad utifrån ett specifikt teo-
retiskt intresse. Den forskningskontext jag arbetat utifrån har gjort det möj-
ligt att göra vissa typer av läsningar, ställa vissa typer av frågor. En 
oundviklig konsekvens av detta är att samma forskningskontext begränsar 
möjligheten att göra andra läsningar och ställa andra frågor. En reaktion 
som jag fått på min dekonstruktionistiska ansats är att jag tycks vara av åsik-
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ten att texterna som analyseras har fel. Lynch (2000:39) kopplar sådana 
kommentarer till att dekonstruktioner ofta är formulerade med en kritisk 
ton. Som jag ser det krockar en kritisk ton med en dekonstruerande ansats, 
endast om läsningen som föreslås beskrivs som den sanna eller enda rätta. 
Jag utgår inte ifrån att texterna som analyseras döljer en ursprunglig mening 
som det är min uppgift är att hitta. Jag vill istället bidra med en sociologisk 
läsning som kan användas i fortsatta diskussioner om konstruktioner av 
nations- och familjetillhörighet i en svensk kontext. 

För det andra är den reflexiva frågan relevant i relation till hur jag valt att 
presentera min läsning. På samma sätt som jag diskuterat konstruktioner av 
trovärdighet och retoriska strategier i det empiriska urvalet vill jag nu vända 
blicken mot min egen text. Även här finns trovärdighetskonstruktioner och 
retoriska strategier som används för att skapa en sociologiskt hållbar berät-
telse om vetandet om internationell adoption. Var en reflexiv kommentar 
placeras är för mig ett exempel på en retorisk strategi. Mitt val att föra denna 
diskussion efter att jag presenterat analysen beror på att blandningen av re-
flexiva kommentarer och analys ibland kan skapa en känsla av reservation i 
texten som jag vill undvika (jmf Wahl 2006:152f). Att låta den reflexiva 
kommentaren utgöra en tillbakablick på de analyser som gjorts är i denna 
studie som jag ser det retoriskt mer effektfullt. Att diskutera sociologisk 
retorik skulle kunna läsas som ett sätt att undergräva den objektivitet som 
alltjämt förknippas med vetenskapliga anspråk. Att inom ramen för en soci-
alkonstruktionistisk ansats diskutera sociologisk retorik är däremot menings-
fullt, eftersom vetenskapen begripliggörs som en praktik bland andra.  

Ett annat vetande är möjligt 

Är det överhuvudtaget möjligt att tala om konstruktionism som en kritisk 
ansats som skulle kunna bidra till förändring? Medan vissa forskare menar 
att fokus på diskursiva och språkliga praktiker tenderar att osynliggöra mate-
riella förhållanden, menar andra att om den diskursiva och materiella nivån 
begripliggörs som intimt sammanflätande, kan analyser av meningsskapande 
processer bidra till att destabilisera maktstrukturer (jmf Eriksson m. fl. red. 
1999:18ff). Som jag inledningsvis diskuterade utgår jag från teoretiska per-
spektiv där diskursiva praktiker är materiella på det sätt att de både skapar 
positioner för subjekt och familjer att inta. Diskursiva praktiker är materiella 
också på det sätt att de konstruerar vad som är normalt, önskvärt och möj-
ligt – liksom onormalt, ej önskvärt och omöjligt (jmf Sahlin 1999:102). Post-
perspektiven erbjuder ingen väg ut, ingen värld bortom diskursen. Men 
eftersom det är genom diskursen som det sociala ges mening, kan föränd-
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ringar i hur fenomen omtalas, beskrivs, gestaltas eller berättas bidra till att 
problematisera sådant som framstår som naturligt och oundvikligt. 

Analysen är till största delen baserad på myndighetstexter, men också ut-
bildningsrelaterade texter i form av läromedel och rådgivningslitteratur. Det 
är texter som på olika sätt syftar till att vara till nytta och som ibland har 
eller har haft praktisk betydelse i adoptionsrelaterade sammanhang; som 
grund för nya lagförslag, som underlag för lämplighetsbedömningar av sö-
kande som vill bli föräldrar genom internationell adoption, som kurslittera-
tur eller som föräldrautbildningsmaterial. Det är med de analytiska verktyg 
jag arbetar med naturligtvis inte möjligt att uttala sig om vilka delar som 
används, hur det görs, eller vilken upplevd betydelse det får i människors liv. 
Vad som däremot är möjligt att hävda är att texterna kan läsas som ett ut-
snitt av en kategoriseringsprocess som bidrar till att forma det sammanhang 
i vilken internationell adoption äger rum. Beroende på vilka teoretiska per-
spektiv som används för att analysera dessa texter är det sedan möjligt att 
ställa olika typer av frågor relaterade till detta sammanhang. Här har i hu-
vudsak gränser för familj- och nationstillhörighet diskuterats. 

Även om jag valt att fokusera på välfärd som diskursiv praktik hade ve-
tandet om internationell adoption kunnat utforskas inom ramen för andra 
diskursiva praktiker. I relation till de individorienterade vetenskaper som 
präglar de texter som ligger till grund för studien gav jag inledningsvis ex-
empel på samhällsorienterade ansatser som teoretiserar internationell adop-
tion utifrån andra discipliner. En större inkludering av samhällsorienterade 
ansatser skulle inte göra vetandet per definition ”bättre”, eller mer ”rätt”, 
men skulle, som jag ser det, öppna upp för fler möjliga positioner för perso-
ner med internationell adoptionsbakgrund och adoptivfamiljer att inta. Se-
parationen hade inte med nödvändighet förutsatts medföra en sårbarhet, 
förankring i ursprunget hade inte med nödvändighet beskrivits som en för-
utsättning för en god identitetsutveckling och adoptivföräldraskapet hade 
inte med nödvändighet förknippats med särskilda utmaningar. Och framför 
allt, tillhörighet hade inte med nödvändighet konstruerats utifrån ett biolo-
giskt perspektiv på släktskap. Med andra ord: ett annat vetande är möjligt. 
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Summary 

Transnational Adoption in the Discursive Practice of Swedish Welfare 

What is transnational adoption? In the present study, this question is not 
answered through an explanatory approach. What is explored is the knowl-
edge on transnational adoption, which is produced within a specific discur-
sive practice: Swedish welfare. Generally, the thesis addresses the tension 
between caring and differentiating aspects of welfare. Transnational adoption is 
used as an illustrative example to further discuss this tension. The aim of the 
study is threefold. Firstly, I analyze statements on transnational adoption, 
transnational adoptees and adoptive families in a selection of Swedish wel-
fare-related texts published between 1997 and 2008. Secondly, I suggest a 
reading of the discursive conditions that make the statements meaningful. 
Thirdly, I suggest a reading of the implications this knowledge produced 
about transnational adoption may have, in terms of (un)available discursive 
positions. The analysis focuses on how national and familial belonging and 
difference are constructed in a Swedish context. 

The aim is addressed by drawing mainly upon poststructuralist social pol-
icy theory, and postcolonial theory. The poststructuralist social policy per-
spectives are sketched out in chapter one, and build on Swedish and British 
approaches to welfare. In Sweden, transnational adoption has been an estab-
lished concern of welfare since the late 1960s. Knowledge produced about 
transnational adoption in Sweden, is heavily influenced by medicine, psy-
chology and psychiatry. I discuss Swedish welfare as a discursive practice 
centered on moral values like justice and equality. As a discursive practice, 
Swedish welfare produces accounts of the reasons causing children to be 
put up for transnational adoption, what it means to be a transnational adop-
tee in Sweden, and what makes the adoptive family a special kind of family. 
These accounts could be read as well-intended concerns for the adoptive 
family. At the same time, they may also be read as a discursive process 
where the adoptive family is made a governable space, and normalization and 
racialization come into effect. 
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Exploring the Knowledge of Transnational Adoption  

The analysis is based on eight texts, published between 1997 and 2008. 
Adoption – till vilket pris? (SOU 2003:49) is a Swedish Government Official 
Report (SOU) investigating improvements of Swedish transnational adop-
tion practices. Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) is an SOU investi-
gating gay adoptive parenting. Internationellt adopterade i Sverige (IMS 2007) is 
an official research anthology investigating identity development, social 
adjustment and mental health among transnational adoptees in Sweden. 
Internationellt adoptioner. Handbook för socialnämnder (NIA 1997) contains guide-
lines for social workers for the evaluation of adoptive parent applicants. 
Internationella adoptioner. Handbok för socialtjänsten (SoS 2008) is an updated 
version of the evaluation guidelines. Adoption (Lindblad 2004) is an introduc-
tion to transnational adoption issues in Sweden for undergraduate level 
students. Att bli förälder till ett barn som redan finns (SoS & MIA 2008) is com-
pulsory educational material for adoptive parents-to-be in Sweden. Adoptera. 
Ett sätt att bli förälder (Creutzer 2002) is an adoptive parenting guidance book. 

Theoretically, I locate this selection of texts in the power/knowledge nexus. 
The selection contains authoritative texts providing knowledge on transna-
tional adoption within genres generally associated with accountability. In 
some of the texts, there is an orientation towards problem and problem 
solving, which may be explained from the genres themselves. But how are 
these problems and solutions constructed, and which linguistic strategies are 
deployed to formulate knowledge about transnational adoption? To analyze 
these questions, I follow a foucauldian-inspired social constructionism, 
where the social becomes meaningful through discourse. Discourse pro-
duces objects of knowledge, and makes certain ways of addressing a topic 
more meaningful than others. Analyzing transnational adoption, transna-
tional adoptees and adoptive families as social constructs, serves to destabi-
lize meanings that appear inevitable or natural. 

Foucault’s archeology is used as a methodological approach. It offers 
analytical tools to further explore both the relation between discourse and 
knowledge, and the relation between various objects of knowledge. State-
ments on transnational adoption, transnational adoptees and adoptive fami-
lies are analyzed closely, and in dialogue with theoretical perspectives. To 
analyze how transnational adoption, transnational adoptees and adoptive 
families are constructed as objects of knowledge, I have focused on defining 
accounts. Both consensuses articulated in some discussions, and ambivalences 
articulated in others, are of analytical interest. Likewise, discursive silences – 
what is not named but still made significant – are also of analytical interest. 
The analysis may be described as empiricism of the surface, as it does not aim to 
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reveal any hidden or true meaning. The purpose of the analysis is instead to 
re-contextualize the statements, and in doing so, tell a story about transna-
tional adoption structured by another logic. 

Nation, Family and Boundaries of Belonging 

To re-contextualize the knowledge on transnational adoption, and explore 
constructions of national and familial belonging and difference, I have 
found postcolonial approaches useful. One contribution to welfare research 
includes an acknowledgment of how social policy constructs the nation as an 
imagined community. From a postcolonial perspective, the nation is imagined 
through notions of a common past and myths of origin. Race, ethnicity and 
culture are not seen as natural entities, but rather as categories of belonging 
constructed as natural entities. Postcolonial theorists have analyzed how the 
nation is constructed through parallel processes of inclusion and exclusion. 
In various ways, boundaries are drawn between those who are assumed to 
belong here, and those who are assumed to belong to other places. Physical 
appearance often works as a marker of (non)belonging, dividing us from 
them. Important to note though, is that boundaries are flexible, and that 
some subject may be positioned differently in various contexts. 

Postcolonial feminist theorists have argued that the nation is a gendered 
and heteronormative community. A symbolic meaning is usually ascribed to 
women, because of their presumed reproductive ability. Reproduction is a 
condition for the survival of the nation. Heteronormativity plays a crucial 
role in upholding the gender binary and making heterosexuality the sole 
natural state. In postcolonial feminist theory, constructions of the nation are some-
times described as overlapping constructions of the family. For example, belonging to 
both nation and family, are illustrated by the blood metaphor. Family prac-
tices are constructed as different from the Swedish, white nuclear family 
norm in various ways. For example, adoptive families, migrant families, and 
queer families are by definition described as something other than just fami-
lies. By analyzing how the adoptive family is constructed in the discursive 
practice of Swedish welfare, it is, as I see it, also possible to suggest a read-
ing of the symbolic boundaries of the Swedish nation.  

Making use of Sara Ahmed’s concept of orientations, I explore how the 
adoptee is oriented towards nation and family in terms of belonging. To-
wards which nation is the adopted subject oriented? Towards which family? 
Are multiple belongings possible? What significance does the body have in 
the construction of belonging? And how is the adoptive family positioned in 
relation to the Swedish nation, and the family norm? 
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Transnational Adoption: Saving Children in Need  

In selected texts, statements about transnational adoption are constructions 
of social reality. The aspect of reality highlighted is the conditions which in 
some countries make children available for transnational adoption. Geopo-
litical relations and social structures are discussed to some extent, but the 
causes of transnational adoption are first and foremost located in the chil-
dren’s countries of birth. For example, birth countries are ascribed a limited 
social support and traditional perspectives on women. The statements on 
birth countries may be read as implicit or explicit constructions of Sweden 
and Swedish conditions. Compared to birth countries, Sweden appears a 
modern, equal, and responsible society, with developed social support. In 
the texts, risks connected to transnational adoption are identified. These 
risks, however, do not in a fundamental way challenge the construction of 
Sweden as a safe place, or the construction of transnational adoption as 
being in the best interest of the child. 

Separation from a birth family and country is constructed as a substantial 
problem for transnational adoptees. Separation is also constructed as the 
feature that defines adoptees as a category. In my reading, statements of 
separations and its problematic – sometimes traumatic – consequences for 
adoptees, construct adoptees as vulnerable subjects. This vulnerability has to 
be compensated for by the choice of suitable parents. To compensate for 
vulnerability, the evaluation criteria for adoptive parent applicants privileges 
stability in the socioeconomic-, social-, mental- and physical spheres. The 
construction of the most suitable adoptive family is a straight couple with a 
steady relationship, income and home. For them, friends and family are 
important. Socially, they are integrated in Swedish society, and share those 
values deemed common to the majority population. They are mentally sta-
ble, but most importantly, they are motivated to solve possible problems. 
They should not be over 45 years old, nor have significant disabilities.  

Transnational Adoptees: Split Subjects and Origin Desire 

In the analysis of the constructions of transnational adoptees, statements of 
identity are important. In these statements, the possible life course of the 
group is portrayed. In the texts, transnational adoptees are ascribed an iden-
tity split, caused by belonging to two nations, and two families. Even though 
the adoptee is legally separated from the birth family, the birth family is still 
made an integral part of the life of the adoptee, and the adoptive family. 
Articulations of adoptees as carriers of an ethnic heritage, serves to con-
struct belonging in essentialist terms. At the same time, split identity is de-
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scribed as problematic for the adopted subject. The construction of split 
identity as a problem contains an implicit understanding of a unified identity 
as both possible, and desirable. In some aspects, the split appears an existen-
tial absence. To fill this absence, adoptees are advised to cultivate their be-
longing to their birth families and birth places. This may be achieved 
through openness and continuous dialogue within the adoptive family.  

Origins are throughout the texts constructed as important. Besides being 
described as both a lost, and an inherent part of the adopted subject, origins 
are constructed as a resource, both for the adoptive family, and for Swedish 
society. The actual meaning of origins is, however, not established in the 
texts. I suggest that the texts may be read as expressions of a wider origin 
desire. For transnational adoptees of color, physical appearance often works 
as a marker of origin. Their physical appearance is described as ‘different’, or 
in terms that describes what they do not look like: Swedish, Nordic or Scan-
dinavian. In statements on the significance of skin color, Sweden is con-
structed as a white national community. Ethnic discrimination and racism 
are in some cases described as social facts. In discussions about unemploy-
ment among transnational adoptees though, ethnic discrimination is not 
described as the only reason. Instead, genetic heritage is presented as a 
probable cause of labor market position. 

The Adoptive Family: Negotiating Difference in Private and Public 

Statements on the adoptive family illustrate most efficiently; the tension 
between caring and differentiating aspects of the discursive practice of Swe-
dish Welfare. In the texts, the biological family is constructed as the normal, 
and sometimes also, the most desirable option. Statements on infertility are 
at times therefore expressed with empathy towards applicants who may 
have experienced this. The adoptive family is defined through its ascribed 
difference from the nuclear family norm. Difference is always described as 
problematic, and it is discussed by making lack of resemblance in terms of 
genes and physical appearance relevant in various contexts. As early as dur-
ing the evaluation process, the adoptive parent applicants are instructed to 
reflect upon the significance of difference, individually, as well as in every-
day family life. In everyday family life, difference is discussed in relation to 
troubled attachment between parent(s) and children, and uncomfortable or 
discriminating encounters with the surrounding community. In my reading, 
the adopted body threatens to reveal the reproductive shortcomings of the 
parent(s), and mark the position of family as a whole. 
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In the texts, having biological children is constructed as an easier alterna-
tive than adopting children – especially if there is a lack of resemblance in 
physical appearance, i.e. skin color. Society is ascribed a significant respon-
sibility; to assist the adoptive family. Implicitly, however, the adoptive par-
ents are ascribed a responsibility to observe the development of the adoptee, 
and also seek psychological or psychiatric counseling for coming to terms 
with the possible consequences of separation. Counseling is generally con-
structed as a responsible act. On the contrary, family autonomy is expected 
when handling experiences of discrimination and racism. In the evaluation 
of adoptive parent applicants, unwillingness to consider counseling is pre-
sented as a possible indication of inadequacy. Making follow ups of the 
adoptive family is becoming an integral part of transnational adoption prac-
tice. So called Post Adoption Services institutionalizes knowledge on transna-
tional adoptions produced within the discursive practice of Swedish Wel-
fare. The adoptive family is positioned in the intersection between public 
and private. 

The Logic of Blood and Roots  

How then; may the knowledge of transnational adoption within the discur-
sive practice of Swedish welfare be theorized from a more general point of 
view? Drawing upon postcolonial feminist discussions of constructions of 
nation and family, I suggest a reading summarized as a logic of blood and roots. 
In line with the social constructionist approach of this thesis, the logic of 
blood and roots may be read both as discursive conditions making state-
ments about transnational adoption, transnational adoptees, and the adop-
tive family meaningful; and as discursive implications of that same logic. In 
other words, the knowledge produced about transnational adoption, repro-
duces the notions of nation, family and belonging that made them possible 
in the first place. Using the established metaphors of blood and roots, I 
allude to a Western mythology used to visualize national, cultural and ethnic 
belonging in various contexts. In the context of transnational adoption, they 
are frequently used metaphors.  

The logic of blood and roots offers an analytical tool to explore con-
structions of national and familial belonging. As an analytical tool, it pro-
vides possible ways of theorizing how some belongings appear natural, 
while others appear problematic to uphold. Even though transnational 
adoptees are ascribed a split identity, and hence, two belongings, the belong-
ing to a birth family and birth nation is constructed as the primary one. The 
construction of belonging to a birth family and birth country as a primary 
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one; relies upon the construction of the consequences of separation as 
problematic. Portraying transnational adoptees as vulnerable subjects be-
cause of their separation from a birth family and birth nation reproduces the 
norm of biological kinship, with respect to both nation and family. In the 
Swedish context, the discursive possibility of unproblematic belonging to 
two families or having two (or more) national identifications seems strictly 
limited. In these texts, the adopted subject is ascribed an inevitable and nat-
ural orientation towards a birth family, and birth country. 

In the logic of blood and roots, two differentiating gazes are operating at 
the same time: racialization and normalization. The adopted subject is racial-
ized through essentialist notions of national, cultural and ethnic belonging. 
Its existence seems determined by its origins – even though the actual mean-
ing of origins remains unclear. However, the accounts of this existence are 
mainly articulated through a therapeutic terminology, using concepts such as 
separation and trauma. In the transnational adoptee, vulnerability is con-
structed as a characteristic, and something to be expected from separation. 
Psychological problems are hence constructed as the normal outcome of 
transnational adoption. In my reading, racialization and normalization con-
struct the adoptee as a subject facing a number of difficulties. These difficul-
ties are framed as negotiating belonging to two families and two nations. 
The struggle to create a unified identity appears as an eternal challenge, 
where past and present are integrated. 

Racialization and normalization also describes the construction of the 
adoptive family. The adoptive family is ascribed a difference, informed by 
those specific reproduction and migration stories that made this family prac-
tice possible. The assumed lack of family resemblances is constructed as a 
continuous source of problems in the everyday life of the adoptive family. 
The adoptive family is not expected to be autonomous; rather, the responsi-
ble adoptive parent is the one who observes the development of the child 
and seeks counseling, not only to solve problems, but to prevent them. 
These problems are naturalized by the way this knowledge of transnational 
adoption is institutionalized. To the extent that the Swedish national com-
munity is imagined as white in the texts, transnational adoptees of color are 
constructed as carriers of difference. Through their difference, they provide 
the adoptive family a particular marked position. Within the family they are 
constant reminders of belonging to another family, another nation. In the 
discursive practice of Swedish welfare, the inclusion of the adoptive family 
is conditioned by a differentiating logic. 
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