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I denna uppsats behandlas på ett diskursivt plan kulturell identitet hos till 

utlandsadopterade i Sverige. Den forskning som gjorts om utlandsadopterade har i första 

hand skett inom psykologi och psykiatri, vilket har varit av avgörande betydelse för de 

forskningsfrågor som ställts. Slående är både hur stor del av forskningen som ägnats åt 

de problem som utlandsadopterade antas möta och hur dessa problem härleds till 

utlandsadopterades individualpsykologiska utveckling, snarare än till den strukturella 

utvecklingen i samhället. Problemformuleringen som ligger till grund för denna studie är 

hur biologiskt ursprung hanteras inom den hegemoniska diskursen och på vilket sätt en 

motdiskursiv ansats kan utmana dessa antaganden.  

Biologiskt ursprung tillmäts inom den hegemoniska diskursen en fundamental roll, 

vilket synliggörs genom antagandet om ett obrytbart förhållande mellan utlands-

adopterades ursprungsland och deras identitetsskapande. För att problematisera detta 

antagande har jag låtit ”diaspora”-begreppet fungera som ett motdiskursivt, teoretiskt 

verktyg. Detta kan hjälpa oss att komma undan den biologiska determinism som finns 

inneboende i den hegemoniska diskursen. En motdiskursiv ansats kan ses som en väg till 

social förändring. Detta eftersom motdiskursiva antaganden inte bara erbjuder nya sätt 

att tänka kring ursprung, identitet och kultur, utan även för att de – liksom hegemoniska 

antaganden – bidrar till att forma svenska utlandsadopterades erfarenheter och upplev-

elser. 

 
 
Nyckelord: kritisk diskursanalys, internationell adoption, utlandsadopterade, biologiskt 

ursprung, kulturell identitet, diaspora.  
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1. INLEDNING 
 

Sverige har varit delaktigt i internationell adoptionsverksamhet sedan 1950-talet. Det var 

emellertid inte förrän i slutet av 1970-talet som intresset för utlandsadoption nådde sin 

kulmen, vilket i viss mån hörde samman med den rådande tidsandan (SOU 2003:49, vol. 

1:83). Debatten om utlandsadopterade i Sverige tog ny fart runt 2001, då frågan om 

homosexuella mäns och kvinnors rätt att prövas som adoptionsföräldrar aktualiserades. 

Adoptivbarns ”särskilda behov” fungerade som ett bärande argument för dem som 

ställde sig negativa till en förändring i lagstiftningen. Ytterligare en debatt som fått 

relativt stor massmedial uppmärksamhet är uppgifter om att det skulle finnas ett tydligt 

samband mellan utlandsadopterade och psykisk ohälsa. Vid en första anblick kan dessa 

två debatter verka smala, men då de ses som delar i en hegemonisk diskurs kring kulturell 

identitet, synliggörs antaganden som ofta passerar utan ifrågasättande. Utlandsadop-

terade som grupp kan således ses som en markör för stämningar som finns i samhället, 

vilka i allra högsta grad bör granskas. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Jag ämnar med denna uppsats att på ett diskursivt plan undersöka kulturell identitet hos 

utlandsadopterade. Med utlandsadopterade avser jag i detta fall de som har sitt ursprung i 

Asien, Sydamerika och Afrika och därmed är bärare av utseenden som uppfattas som 

”icke-svenska”. Mitt syfte har två dimensioner. Jag kommer dels att identifiera och 

kritiskt granska den hegemoniska diskursen kring kulturell identitet hos utlandsad-

opterade, dels använda begreppet ”diaspora” som teoretiskt verktyg för att konstruera ett 

fragment av en motdiskurs.  

 

Min problemformulering lyder: 

 

Hur hanteras biologiskt ursprung inom den hegemoniska diskursen kring 

kulturell identitet hos utlandsadopterade i Sverige och på vilket sätt kan en 

motdiskursiv ansats utmana dessa antaganden? 
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1.2 Forskningsläge 

I volym 2 av den nyligen utkomna SOU-rapporten Adoption – till vilket pris? (2003:49) 

görs en sammanställning av den adoptionsforskning som gjorts, internationellt och i 

Sverige. Tanken bakom sammanställningen är att se vad som uträttats i de här frågorna 

på forskningsområdet samt att med utgångspunkt i forskningsresultaten ”föreslå 

adekvata åtgärder på området, både vad gäller ytterligare forskningsinsatser och då det 

gäller direkta insatser till adopterade, adoptivfamiljer och professionella”. Vad som är 

slående vid en genomgång av litteraturen som omnämns i denna sammanställning är inte 

endast hur stor del av forskningen som ägnats åt de ”riskfaktorer” som 

utlandsadopterade antas möta, utan även hur dessa ”riskfaktorer” härleds till den 

individualpsykologiska utvecklingen, snarare än den strukturella utvecklingen i samhället. 

Vad som är tydligt är att den forskning som gjorts om utlandsadopterade har skett inom 

psykologi och psykiatri, vilket är av avgörande betydelse för de forskningsfrågor som 

ställts. Det närmaste vi kommer ”bredare” undersökningar är de som gjorts 

Storbritannien och USA om transraseal adoption, det vill säga adoption över 

”’ras’gränserna”.  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har gjort avgränsningar både ämnes- och tidsmässigt. Den ämnesmässiga avgräns-

ningen gäller de diskussioner jag inte kunnat sätta mig in i ordentligt, men som i några 

fall ändå kommer att beröras ytligt. I kapitlet om den hegemoniska diskursen gäller 

avgränsningarna transraseal adoption, homosexuellas rätt att prövas som adoptiv-

föräldrar, utlandsadopterade och psykisk ohälsa samt internationell adoption och 

barnhandel. Jag har således valt att göra avgränsningar gentemot mot psykologiska och 

etiska aspekter av internationella adoptionsfrågor, eftersom jag anser att det viktigt att 

lyfta fram andra frågor. Dessa frågor har funnits hela tiden, men det faktum att de i så 

pass stor utsträckning har osynliggjorts inom forskningen, har bidragit till att de lätt 

betraktas som ”nya”. I kapitlet om motdiskursen har jag valt att inte fördjupa mig i 

globaliseringen som fenomen. Jag har genomgående använt mig av begreppet ”kulturell 

identitet” och därmed avgränsat mig gentemot medborgarskapsaspekter av identitet. Den 

tidsmässiga avgränsningen jag gjort gäller den intervall jag hållit mig till då jag letat 

material för att exemplifiera den hegemoniska diskursen. Jag valde perioden 2000-2003, 
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för att återaktualiseringen av adoptionsfrågor skett under denna period, vilket bland 

annat syns i den massmediala bevakningen av de två debatter jag lyfte fram inledningsvis. 

 

1.4 Material 

Mitt material består av litteratur, tidningsartiklar samt konventionstexter. Den litteratur 

jag använt mig av för teori/metod är i huvudsak Norman Faircloughs Discourse and Social 

Change (1992/2002), vilken jag uppfattar som mycket intressant bok. Den tillhandahåller 

inte bara användbara diskussioner kring komplexa begrepp och deras relationer till 

varandra, utan ger även konkreta tips för praktisk diskursanalys. Materialet till avsnittet 

om den hegemoniska diskursen består dels av SOU-rapporterna Adoption– till vilket pris? 

(2003:49, vol. 1) och Barn i homosexuella familjer (2001:10, del A) samt relevanta artiklar 

som jag funnit genom sökningar i databaserna Mediearkivet och PressText. Anledningen 

till att jag valt att granska SOU-rapporter är för att de som statliga utredningar antas vara 

mer eller mindre har en betydande legitimitet och fungerar som vägledande i olika frågor. 

De intar en status av att vara ”objektiva” och passerar därför inte sällan utan att 

ifrågasättas. SOU-rapporterna har jag valt dels på grund av att jag anser dem innehålla 

material som passar mitt syfte och dels för att de har utkommit inom den tidsmässiga 

ram jag satt upp (2000-2003). Jag har strävat efter en balans mellan de båda rapporterna 

avseende mängden citat. I de fall då båda rapporterna uttryckt samma sak, har jag valt de 

kortaste citaten. Materialet till avsnittet om motdiskursen består främst av litteratur inom 

det postkoloniala fältet avseende kulturell identitet och diaspora.  

 

1.5 Disposition 

De kommande avsnitten är strukturerade som följer: i kapitel 2 redogör jag för den 

kritiska diskursanalysen som teori/metod samt för en reflekterande diskussion metoden 

som helhet. I kapitel 3 identifierar jag den hegemoniska diskursen kring kulturell identitet 

hos utlandsadopterade, med hjälp av konkreta exempel, dels utifrån de valda SOU-

rapporterna, dels utifrån tidningsartiklar. I kapitel 4, som bygger på en litteraturstudie, 

använder jag begreppet ”diaspora” som teoretiskt verktyg för att ifrågasätta den 

hegemoniska diskursens antaganden kring utlandsadopterade i relation till kulturell 

identitet. I kapitel 5 för jag en avslutande diskussion kring resultaten av undersökningen 

och utvecklar de frågor som växt fram under arbetsprocessen. 
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2. KRITISK DISKURSANALYS 
 

Detta avsnitt syftar till att presentera de centrala punkterna inom kritisk diskursanalys, 

vilket är den teori/metod som ligger till grund för studien. Diskursanalys som 

teori/metod är en bred riktning, varför det är nödvändigt att precisera vilken typ av 

analysredskap som används. Valet av riktning beror på studiens syfte. Eftersom begrepp 

som ”ideologi” och ”hegemoni” kommer att fylla en funktion i den här diskussionen, 

lämpar sig den kritiska diskursanalysen väl, inte minst för att den har social förändring 

som mål. För att ytterligare begränsa teorin/metoden har jag valt att fokusera på 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, då denna betonar den ömsesidiga påverkan 

mellan diskurs och andra sociala strukturer och praktiker, vilket fungerar som en 

utgångspunkt i denna studie. 

 

2.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är en syntes mellan tre vetenskapliga 

traditioner; lingvistisk textanalys, makrosociologisk analys av social praktik samt tolkande 

mikrosociologi i form av etnometodologi och samtalsanalys. Detta innebär att 

inriktningen innehåller element som skiljer sig från striktare poststrukturalistiska 

diskursiva ansatser såsom Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes teorier (se till exempel 

Hegemony and Socialist Strategy, 1985), vilka inte fäster särskild uppmärksamhet vid 

språkbruk inom vardaglig, social interaktion. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

Faircloughs kritiska diskursanalys och de mer postrukturalistiskt inriktade, är att den 

senare bygger på en annan uppfattning av diskurs, nämligen att den formar, snarare än 

formas av, andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:71).  

Fairclough ger diskursbegreppet två betydelser; dels språkbruk som social praktik, 

dels en form av ramverk som ger upplevelser deras innebörd. Inom olika diskurser, som 

till exempel feministisk eller marxistisk diskurs, talas det om samma fenomen på olika 

sätt och en term som har en innebörd i en diskurs, kan ha en radikalt annorlunda 

innebörd i en annan diskurs. Enligt Fairclough bidrar diskurser till att konstruera sociala 

identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Det mål som 

Fairclough ser för den kritiska diskursanalysen är att den ska kartlägga relationerna 

mellan språk och sociala praktiker. Fokus läggs på hur diskursiva praktiker bidrar till 

upprätthållandet av en viss social ordning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72ff).  
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2.1.1 Kommunikativa händelser och diskursordningar 

När en kritisk diskursanalys av Faircloughs modell genomförs ligger fokus på den 

kommunikativa händelsen, det vill säga fallet av språkbruk, till exempel en artikel samt på 

diskursordningen, det vill säga de samlade diskurstyper som finns inom en viss social 

institution eller domän. En kommunikativ händelse analyseras på tre nivåer: 1) Den 

diskursiva praktikens nivå – Vilka diskurstyper artikuleras i produktionen och 

konsumtionen av texten? 2) Den textuella nivån – Hur ser textens lingvistiska uppbyggnad 

ut? 3) Den sociala praktikens nivå – Reproducerar eller omformar den diskursiva praktiken 

den existerande diskursordningen? Vilka konsekvenser får detta för den bredare sociala 

praktiken? (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). Dessa frågor kommer således att 

kunna ge en bild av hur en specifik text kan tolkars i en vidare kontext. 

Diskurser är inte sällan (medvetet eller omedvetet) ideologiska. Detta betyder att de 

bygger på betydelsekonstruktioner som produktion, reproduktion och transformation av 

existerande dominansrelationer, avseende till exempel ”ras”/etnicitet och kön. En 

diskursiv praktik kan ses som en del i en hegemonisk process vari betydelsekonsensus 

skapas (resonemanget utvecklas vidare i nästa avsnitt). Den diskursiva kampen handlar 

således om vilken tolkning eller definition av ett fenomen som ska vara gällande 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 79f). Den ”gällande” tolkningen eller definitionen, 

kan i det här fallet sägas vara synonym med ”det sanna”, då det ”gällande” presenteras 

som ”sant”. Enligt Michel Foucault är ”sanning” och ”makt” intimt sammanflätade; 

tolkning och definiering ses som en typ av maktutövning och denna existerar inom 

bredare diskurser där vad som är ”sanning” fastställs (i Goodin & Pettit, (ed.) 1997:543). 

 

2.1.2 Ideologi, hegemoni och diskursiv kamp 

Enligt Fairclough bör diskurser ses som ideologiska och politiska praktiker. Som ideo-

logisk praktik konstituerar, naturaliserar, bevarar och förändrar diskurser ”significations 

of the world”, med utgångspunkt i olika positioner inom samhällets maktrelationer. 

Diskurs som politisk praktik upprättar, bevarar och förändrar maktrelationer samt de 

kollektiva enheter, till exempel klasser, mellan vilka dessa maktrelationer skapas. Den 

politiska praktiken är underordnad den ideologiska praktiken.  
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För att fördjupa diskussionen av ideologibegreppet, utgår Fairclough från Louis 

Althussers teorier och når denna innebörd (Fairclough, 2002:87): 

 

I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the psychic 
world, social relations, social identities) which are built into various dimensions of the 
forms/meanings of discursive practices, and which contribute to the production, 
reproduction or transformation of relations of domination. 

 

För att vidga förståelsen av diskurs som ideologisk och politisk praktik, går Fairclough 

även tillbaka till Antonio Gramscis hegemonibegrepp. Det centrala är att diskurserna inte 

innehåller vissa ideologiska eller politiska värderingar, utan snarare att olika diskurser kan 

vara ideologiskt eller politiskt ”investerade” och att de dessutom kan vara investerade på 

olika sätt. Det är de ideologiska och politiska investeringarna som utgör tvistemålen i 

diskursiva kamper, eftersom olika element eller lokala diskurser strävar efter att få göra 

just sina definitioner och tolkningar gällande, vilket tidigare nämndes (Fairclough, 

2002:67ff). Det är således här som Gramscis hegemonibegrepp kommer in, eftersom 

detta syftar till att förklara hur vissa synsätt blir dominerande – inte genom tvång, men 

genom konstruerande av samtycke. Den diskursiva förändringen sker då det 

förgivettagna problematiseras (ibid:91ff). 

 

2.2 Kritisk diskursanalys som metod 

En av de mest positiva aspekterna av Faircloughs bok är att den tillhandahåller verktyg 

för att praktiskt genomföra en kritisk diskursanalys, utan att för den skull förlora de 

teoretiska kopplingarna. När det empiriska materialet är fastställt, bör det kodas. Detta 

sker genom att diskursen ”sammanfattas” till exempel med hjälp av indelning i teman 

eller kategorier. Vad vi letar efter är sedan s k ”moments of crises”, de tillfällen då det 

blir ”fel” i diskursen och det förgivettagna och naturaliserade plötsligt blir synligt. 

Diskursanalysen kommer att innebära ett ständigt skiftande i fokus mellan det generella 

och det specifika; det ena planet kommer att säga något om praktikerna på det andra 

(Fairclough, 2002:230f).  

 Faircloughs kritiska diskursanalys sker på de tre nivåer som tidigare nämndes: den 

diskursiva praktikens nivå, den textuella nivån samt den sociala praktikens nivå. 

Fairclough bygger upp ett analysschema som liknar en checklista. Jag kommer inte att 
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undersöka alla punkter som han tar upp, men de jag funnit mest relevanta för min studie 

kan på ett förenklat sätt ställas upp så här (ibid:232ff): 

 

Den diskursiva praktikens nivå: 

a) Kan materialet karaktäriseras generellt? 

b) Bygger materialet på några andra texter? 

c) Hur positionerar sig materialet själv? 

d) Finns en ärlig/manipulativ ambition i materialet? 

 

Den textuella nivån: 

a) Vilka ämnen tas upp i materialet? 

b) Vem kontrollerar agendan? 

c) Vem kommer till tals? 

d) Hur ser terminologin ut? 

e) Bygger materialet på några särskilda metaforer? 

 

Den sociala praktikens nivå: 

a) Hur ser de sociala relationerna och strukturerna ut som konstituerar den specifika     

diskursiva praktiken? 

b) Uttrycker materialet konventionella eller innovativa antaganden? 

c) Hur ser relationen mellan den diskursiva praktiken och den bredare diskurs-

ordningen ut? 

d) Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska och politiska effekter för kunskaps- 

och trossystem, sociala relationer och sociala identiteter? 

 

Jag följer således inte strikt följa denna lista, men den fungerar som en guide när jag 

analyserar det empiriska materialet. I vissa delar av materialet är vissa punkter mer 

relevanta än andra och då koncentrerar jag mig naturligtvis på dem.  
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2.3 Metodologisk reflektion 

Den avgörande orsaken till varför jag har valt att arbeta med diskursanalys i allmänhet 

och kritisk diskursanalys i synnerhet är för att jag vill belysa språkets betydelse i 

upprätthållandet av sociala strukturer och identiteter. Relationen mellan text och makt 

har analyserats i en rad olika sammanhang, men som jag nämnde i avsnittet om 

forskningsläget, verkar det inte ha gjorts i forskningen om utlandsadopterade i särskilt 

stor utsträckning. Det är stor skillnad mellan att arbeta med text och att arbeta med 

människor. I artikeln ”Diskursanalys som sociologisk metod” lyfter Ingrid Sahlin fram 

begreppet ”distans” i förhållande till diskurser och diskursanalys. Hon för en diskussion 

kring hur analys av diskurser innebär en slags förfrämligande, det vill säga ett försöka 

ställa sig utanför något vi egentligen är en del av (Sahlin i Sjöberg, red., 1999:91). En 

diskursanalys syftar inte till att fånga människors subjektiva erfarenheter. Metodens syfte 

är istället att placera dessa erfarenheter och andra berättelser om världen i en kontext för 

att därmed skapa en förståelse för det sammanhang i vilket erfarenheterna har växt fram.   

Det är emellertid viktigt att se diskurser som en typ av konstruktion – diskurser finns 

inte, de har skapats inom ramen för samhällsvetenskap som ett analysverktyg. När jag 

genomför min diskursanalys väljer jag ut små delar av texter, för att sedan bygga upp ett 

resonemang omkring dem. En relevant fråga är naturligtvis hur en viss mening skulle 

kunna säga något om ett vidare sammanhang, men har vi en avgränsad diskurs och inom 

denna har gjort en noggrann läsning av olika texter, är diskursanalysens utgångspunkt att 

detta är möjligt. Kopplingen mellan text och makt är således central inom metoden och 

accepterar vi det antagandet kan diskursanalyser fylla viktiga funktioner vad gäller att 

kritiskt granska sådant som ofta tas förgivet. Det är emellertid också viktigt att 

uppmärksamma den makt som det innebär att tolka ett visst material och att det alltid 

finns möjlighet att vrida materialet så att det passar ens syften. 
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3. DEN HEGEMONISKA DISKURSEN 

 

Syftet med detta kapitel är att identifiera den hegemoniska diskursen kring kulturell 

identitet hos utlandsadopterade. Med ”hegemonisk diskurs” avses den diskurs som 

”svarar mot dominerande föreställningar, värden och uttrycksmönster” (Sahlin i Sjöberg, 

1999:86).1 Jag låter den hegemoniska diskursen illustreras dels av en ”svensk linje”, dels 

en ”massmedial linje” i adoptionsfrågor. Genom att med hjälp av valda citat ur SOU-

rapporter och tidningsartiklar urskilja grundläggande tankegångar, vill jag se var fokus 

läggs och vilka frågor som ställs. 

  

3.1 Den ”svenska linjen” 

Internationell adoption är en reglerad verksamhet som bygger på samarbete mellan 

stater. Inom FN:s ramar finns två konventioner som är lämpliga att lyfte fram i 

adoptionssammanhang. Det är dels Konventionen om barnets rättigheter, dels Haagkonventionen 

om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Ur dessa konventioner kan två 

principer framhållas som är centrala när det gäller internationell adoption. Det är för det 

första ”barnets bästa”, vilken understryks i Barnkonventionen och för det andra 

”subsidaritetsprincipen”2, vilken understryks i Haagkonventionen. I denna diskussion är 

subsidaritetsprincipen särskilt intressant, då den lyfts fram redan i konventionens företal 

och således fungerar som ett riktmärke för de följande artiklarna. Vad innebär då denna 

princip? Kortfattat handlar det om en ”prioriteringslista” avseende barnets uppväxtplats. 

Det anges att varje stat bör vidta åtgärder som gör det möjligt för barnet att stanna inom 

sin ursprungliga familj. Är inte detta möjligt bör barnet i den utsträckning det är möjligt, 

försöka erhålla en annan familj i ursprungslandet. Internationell adoption betraktas som 

en utväg, då de föregående alternativen är uteslutna.  

Då Sverige har ratificerat båda konventionerna, ligger dessa texter till grund för de 

resonemang som förs i Statens offentliga utredningar (SOU) och skulle kunna ses som 

uttryck för en ”svenska linje” i internationella adoptionsfrågor. En viktig fråga att ställa 

sig är hur ”barnets bästa” konstrueras i Haagkonventionen. Varför är det att föredra att 

barnet stannar inom ursprungslandet? Och vilka värden är det som ligger till grund för 

                                                 
1 Den hegemoniska diskursen skulle ha kunnat benämnas ”den offentliga diskursen”, men då jag vill 
betona maktelementet i diskursiva praktiker har jag valt termen ”hegemonisk diskurs”. 
2 Detta begrepp används i SOU 2003:49, men inte i Haagkonventionen. 
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”prioriteringslistan” i Haagkonventionen? Förhoppningsvis kan en analys av valda SOU-

rapporter tydliggöra dessa föreställningar. 

 

3.1.1 ”Separation” och ”trauma” 

Utgångspunkten i både Adoption – till vilket pris? (SOU 2003:49, vol. 1) och Barn i 

homosexuella familjer (SOU 2001:10, del A) är betoningen på att utlandsadopterade har 

skiljts från sina ”biologiska föräldrar”: 

 
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 
(2001:10, del A:131). 

 

Olikheter utlandsadopterade emellan erkänns således här, men utlandsadopterades 

erfarenhet av ”separation”, fungerar som en sammanbindande faktor dem emellan, trots 

att bland annat åldern då adoptionen ägde rum torde ha betydelse för hur ”separationen” 

upplevs. ”Separationen” gäller emellertid inte endast den biologiska familjen, utan även 

den ”ursprungliga miljön”: 

 

[Adoptivbarnet] separeras totalt från sin ursprungliga miljö. Även om förändringen är till 
barnets bästa innebär den en förlust av den värld barnet känner till, vilket kan vara en 
traumatisk upplevelse (SOU 2003:49, vol. 1:206). 
 

Inte heller här görs någon märkbar skillnad mellan de barn som kommit hit som mycket 

små och de som kommit hit som äldre. ”Separationen” kopplas samman med ”trauma” 

och här tydliggörs en föreställning om att biologiska band och rötter i en specifik kultur 

är av central betydelse för en individ. Sker en förändring som bryter mot detta, antas 

detta vara så pass omvälvande att barnet aldrig helt kommer att återhämta sig: 

 

[Ä]ven om det adopterade barnet utvecklar tillit till sin adoptivfamilj lever hans eller 
hennes tidigare erfarenheter av separation kvar under hela livet (2001:10, del A:311) 

 

Biologi tillmäts härmed en fundamental betydelse och frågan om den vetenskapliga 

legitimiteten i den här typen av påståenden går inte att undvika. Begrepp som 

”separation” och ”trauma” är mycket laddade, men svåra att ifrågasätta eftersom tanken 

om ursprungets betydelse har en central plats i den västerländska kulturen. Enligt 

Étienne Balibar har kulturen (istället för naturen) kommit att stänga in individer och 
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grupper i en ursprungsbestämmelse som inte går att kränka, vilket citaten utgör exempel 

på – ingen kan någonsin bli fri sitt ursprung (i Balibar & Wallerstein 2002:40). 

 

3.1.2 Utlandsadopterades identitetsskapande 

Med denna upplevelse av ”separation” och ”trauma” i bagaget, hur formar då 

utlandsadopterade sin identitet? Båda SOU-rapporterna presenterar ett problematiskt 

identitetsskapande som bottnar i svårigheten att balansera mellan två ”ursprung-

/kulturer”: 

 

[Adopterade kan] uppleva svårigheter att integrera sina föreställningar om den biologiska 
familjen och sina upplevelser av adoptivfamiljen under uppväxten. För de adopterade 
vars ursprung är i andra etniska grupper än adoptivföräldrarna tillkommer svårigheter att 
identifiera sig mer eller mindre med två ursprung och/eller två kulturer (SOU 2003:49, 
vol. 1:207). 

 

Detta resonemang blir följden av antagandet att ”biologiskt ursprung” tillmäts en 

avgörande betydelse. Eftersom utlandsadopterade inte kan komma undan sitt biologiska 

ursprung, måste de ständigt förhålla sig till både sin biologiska familj och till 

ursprungskulturen. Den mest harmoniska lösningen blir att i den mån det är möjligt 

försöka kombinera dessa två element, att: 

 

[b]ygga upp en identitet som även omfattar hans eller hennes biologiska och etniska 
ursprung (2001:10, del A:314). 

 

Adoptivbarnet skall således försöka integrera sitt ”biologiska ursprung” (den biologiska 

familjen) och sitt ”etniska ursprung” (ursprungskulturen) med upplevelserna av 

adoptivfamiljen och den svenska kulturen. Det verkar handla om ett mycket aktiv 

process, som adoptivföräldrarna förväntas delta i, genom att:  

 

[stödja] tonåringen i detta genom att uppmuntra tonåringen att söka efter och utforska sitt 
biologiska ursprung och sin etniska identitet (2001:10, del A:139). 

 

Fokuseringen på kännedom om adoptivbarnets biologiska rötter har präglat 

adoptionsforskningen under de senaste tjugo åren. Innan dess uppfattades sökandet som 

en ”symbolisk”, snarare än en ”verklig” handling (2001:10, del A:136). Men vilka 

konsekvenser får egentligen denna betoning på biologi? För de utlandsadopterade som 
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lever i Sverige, verkar dessa SOU-rapporter bidra till skapandet av en dubbelhet och en 

komplexitet i identitetsskapandet som inte nödvändigtvis existerar. För vem skulle det 

inte vara problematiskt att samtidigt förhålla sig till två familjer och ursprung? Och hur 

harmonisk kan integrationen av ”två identiteter” bli när utlandsadopterades hudfärg är 

en ständig påminnelse om att de inte är ”riktigt svenska”? 

 

3.1.3 Avvikelse och annorlundaskap 

Det finns en skillnad i hur de båda SOU-rapporterna hanterar avvikelse och annorlunda-

skap. I Barn i homosexuella familjer finns en relativt stor fokusering på problem som kan 

uppkomma i samband med utlandsadopterades ”annorlunda” hudfärg:  

 

När utlandsfödda adopterade tonåringar börjar söka sig ut i samhället bemöter andra 
människor dem således ibland som invandrare, samtidigt som de själva känner sig som 
svenskar (…). Denna diskrepans mellan den etniska självidentifikationen och den 
externa identifikationen, det vill säga mellan insida och utsida, anges vara något som 
adopterade utlandsfödda tonåringar måste lära sig att handskas med i många olika 
situationer (2001:10, del A:140). 

 

I Adoption – till vilket pris? ägnas ingen nämnvärd plats åt detta, vilket är intressant om vi 

ser till i vilken kontext de båda rapporterna har uppkommit. Den första rapporten 

diskuterar en för tiden mycket aktuell fråga, det vill säga homosexuella mäns och 

kvinnors rätt att prövas som adoptivföräldrar. Att utlandsadopterade barn riskerar att 

utsättas för negativ behandling på grund av sin hudfärg, kan fungera som ett argument 

mot förändring i lagstiftningen. Det ”utseendemässiga annorlundaskapet” läggs då till 

”sociala annorlundaskapet” som det innebär att ha två föräldrar av samma kön (2001:10, 

del A:322). I Adoption – till vilket pris?  tas frågan upp så här: 

 

Främlingsfientlighet i samhället kan påverka adopterade på ett negativt sätt, särskilt dem 
som har ett ickenordiskt utseende (SOU 2003:49, vol. 1:256). 

 

I denna rapport tas ”utseendemässigt annorlundaskap” upp på ett relativt ytligt plan och 

kan möjligen ha att göra med att Sverige som mottagarland, enligt rapporten, har rykte 

om sig att ”rasism inte är särskilt utbrett” här (SOU 2003:49, vol. 1:114). Det är intress-

ant att denna uppfattning inte problematiseras alls, utan snarare presenteras som ett 

faktum. Att begreppet ”främlingsfientlighet” används när rapporten väl försöker belysa 

något som med all sannolikhet, i större eller mindre utsträckning, kommer att möta 
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utlandsadopterade i Sverige, kan vara att förminska problemet. ”Främlingsfientlighet” för 

tankarna till ett individbaserat fenomen, snarare än ett strukturellt. Den bild av Sverige 

som underbyggs i rapporten är således ett land i princip fritt från strukturell rasism, men 

där utlandsadopterade kan ha oturen att träffa på främlingsfientliga personer. I Barn i 

homosexuella familjer erkänns både främlingsfientlighet och rasism och en strategi för hur 

utlandsadopterade bör hantera detta och överhudtaget att de utseendemässigt skiljer sig 

från de flesta andra svenskar anges: 

 

[Det är] väsentligt att tonåringarna 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 (2001:10, del A:140) 

 

Detta citat kan vid första anblicken verka förbryllande. Troligen beror detta på att det 

bygger på en sammankoppling, dels av vikten av att känna till sitt biologiska ursprung, 

dels ett (för övrigt starkt uttryckt) antagande om att utlandsadopterades utseende 

kommer att förhindra att de betraktas som ”helt och hållet svenska”. I nedanstående 

citat utvecklas detta resonemang: 

 

Huruvida detta [till exempel ”utseendemässigt avvikande”] leder till ett utanförskap eller 
en positiv förstärkning av identiteten är i hög grad beroende av föräldrarnas och övriga 
omgivningens förhållningssätt till barnen och till deras behov av att söka och utforska 
sitt ursprung. Ett barn som växer upp med föräldrar som stödjer barnets sökande efter 
svar på frågor kring såväl sin bakgrund som själva adoptionen har goda förutsättningar 
att hantera sådana konflikter och kriser (2001:10, del A:315). 

 

Här framförs således ett antagande om att ”utseendemässigt avvikande” kan utgöra ”en 

positiv förstärkning av identiteten” i de fall som adoptivbarnets ”behov av att söka och 

utforska sitt ursprung” erkänns. I citatet bekräftas ännu en gång ”de biologiska 

rötternas” centrala betydelse. Det kan dock tyckas oklart hur en sådan förankring skulle 

kunna vara till hjälp i situationer av främlingsfientlighet eller rasism. Ansvaret för dessa 

fenomen beläggs till individnivå; hos den utlandsadopterade och dess familj/omgivning, 

vilket är problematiskt eftersom främlingsfientlighet och rasism också har en strukturell 

dimension. Det är även anmärkningsvärt att utlandsadopterade ska lära sig att ”hantera” 

problem, som borde bekämpas från samhällets sida.  
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3.1.4 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett tema som lyfts fram i båda SOU-rapporterna och som också fått 

särskild massmedial uppmärksamhet under det senaste året. I Barn i homosexuella familjer 

uttrycks sambandet mellan utlandsadopterade och psykisk ohälsa på ett självklart sätt: 

 

De utlandsfödda adoptivbarnens bakgrund kan förväntas ge upphov till både fysisk och 
psykisk sårbarhet som påverkar deras utveckling och som även kan komma att prägla 
hela deras liv (2001:10, del A:129). 

 

Vi kan anta att ”adoptivbarnens bakgrund” i det här fallet i första hand syftar till 

”separationen” från den biologiska familjen och ursprungskulturen och att det ”trauma” 

som detta anses innebära kommer således att göra utlandsadopterade ”psykiskt sårbara” 

under hela deras liv. Inbyggt i detta resonemang finns således en koppling mellan psykisk 

stabilitet och förankring i biologiska rötter. Det talas ibland om att utlandsadopterade 

kan bära en känsla av ”rotlöshet” som bottnar i ”separationen” från den biologiska 

familjen och ursprungskulturen. Då Adoption – till vilket pris? tar upp psykisk ohälsa, är 

uttrycken möjligen något mer blygsamma än i den andra rapporten, men med hänvisning 

till ”den samlade forskningen”, hävdas att: 

  

De allra flesta adopterade lever sina liv på samma sätt som de som vuxit upp med sin 
ursprungsfamilj. Den samlade forskningen visar dock att adopterade löper en ökad risk 
för att utveckla psykiska och sociala problem (SOU 2003:49, vol. 1:78). 

 

Även om inte denna rapport uttrycker sig med samma självklarhet som Barn i homo-

sexuella familjer, ges legitimitet åt påståendena genom att de är grundade i vetenskaplig 

kunskap. Denna har i vårt samhälle alltjämt en hög status, inte minst eftersom den är 

kopplad till objektivitet. Ytterligare ett exempel på hur det går att vinna trovärdighet 

genom en viss typ av källor är detta citat:  

 

Samhället medverkar på ett speciellt sätt till familjebildning genom internationell 
adoption, och har enligt vår mening därför ett särskilt ansvar för att adopterade får goda 
livsvillkor i Sverige. För att över huvudtaget kunna upptäcka adoptionsanknutna 
problem krävs, enligt de som specialiserat sig på området, särskild kunskap om adoption 
(SOU 2003:49, vol. 1:256).3 

                                                 
3 I Adoption – till vilket pris?  (SOU 2003:43, vol. 1) argumenteras det för ett särskilt kunskapscentrum för 
frågor som berör internationell adoption. Det är bland annat inom ramen för ett sådant kunskapscentrum 
som ”adoptionsanknutna problem” ska kunna upptäckas. 
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Att hänvisa till vetenskaplig kunskap, eller till ”experter” inom specifika områden gör 

antaganden mindre tillgängliga för granskning för dem som inte befinner sig inom det 

vetenskapliga fältet, det vill säga: de som har möjlighet att sätta sig in i och kritisera den 

vetenskapliga kunskap som produceras utgör ett mycket litet snitt av Sveriges befolkning. 

 

3.2 Den ”massmediala linjen” 

Anledningen till att jag har valt att komplettera ”den svenska linjen” med ”den 

massmediala linjen” är för att det går att urskilja en mycket intressant kongruens mellan 

vad som skrivs i Statens offentliga utredningar och vad som skrivs i olika typer av 

dagspress. Vad gäller frågan om internationell adoption är det inte ovanligt att det görs 

personportträtt av utlandsadopterade vars upplevelser stämmer överens med de 

problembilder som konstrueras i SOU-rapporterna. Den vetenskapliga kunskapen får 

därmed ansikten och en anknytning till människors upplevda erfarenheter. I vilken 

utsträckning som den vetenskapliga kunskapen faktiskt bidrar till att skapa dessa 

erfarenheter utgör en marginell del av den hegemoniska diskursen, men det finns 

exempel även på detta, vilket kommer att belysas i slutet av detta avsnitt.  

 

3.2.1 ”Traumat” fastställs… 

I Göteborgs – Posten, under rubriken ”Annorlundaheten tung att bära” publiceras en artikel 

som har en direkt anknytning till Adoption – till vilket pris?  (SOU 2003:43) (vilket dock 

inte framkommer i nedanstående citat). Det intressanta med denna artikel är hur 

materialet från SOU-rapporten används: 

 

Medvetenheten om att separationen från den biologiska modern kan påverka individen 
måste förmedlas till alla som vill adoptera. Den adopterade måste ges möjlighet att 
bearbeta känslan av ”övergivenhet”. Mot bakgrund av de adopterades (traumatiska) 
separationer krävs ett extra föräldraskap, men det förutsätter att adoptivföräldrarna är 
medvetna om barnets behov och stöd att möta det. Forskning visar att det bästa för 
barnen är att få växa upp i sitt hemland. Det kan till och med vara bättre att växa upp i 
SOS-barnbyar än att bli internationellt adopterad. Detta är ett kontroversiellt påstående. 
Slutsatsen vilar på att det bästa för barnet är att inte växa upp i en miljö där 
”annorlundaheten” som en adoption innebär inte syns (Johansson, Hanna Sofia & 
Jansson, Leif R, 20031022). 
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I detta citat reproduceras inte bara bilden av ”separation” och ”trauma”, utan här 

förklaras också kontentan av Haagkonventionens subsidaritetsprincip i en enkel mening: 

”Forskning visar att det bästa för barnen är att växa upp i sitt hemland”. Att därifrån 

hävda att det kan vara att föredra att växa upp i SOS-barnbyar än att bli internationellt 

adopterad är Johanssons & Janssons antagande, även om det går att legitimera med hjälp 

av Haagkonventionen. ”Forskningen” säger inte: ”Det kan vara bättre för barn att växa 

upp i SOS-barnbyar än att bli internationellt adopterad”. Detta citat är ett talande 

exempel på hur en viss typ av kunskap omformas när den ska presenteras för en sorts 

publik som vanligtvis inte är bekanta med den. För det första finns en tendens att 

presentera vetenskaplig kunskap som ”sann” och för det andra finns en tendens att 

förenkla innebörden i densamma. Detta skulle eventuellt kunna göra det lättare för 

”vanliga människor” att kritisera en text som Haagkonventionen, men risken är att den 

granskande processen stannar vi konstaterandet att ”forskningen säger…”. Det finns 

även fall då artikelförfattaren inte synligt lutar sig tillbaka på vetenskaplig kunskap, utan 

snarare på en slags ”allmän kunskap”: 

 

Idag vet vi att gener trots allt styr betydligt mer än vi en gång ville tro – fast de styr gunås 
inte allt – och att mycket tidiga erfarenheter med begynnelse i livmodern sätter spår i våra 
kroppar och själar. Det betyder att barnen långt bort ifrån kommer till oss med särpräglat 
bagage. De kommer med arvsmassan från kulturer som gynnat andra personlighetsdrag 
än de som dominerar hos oss, vilket kan vara på både gott och ont. De kommer med sina 
(i vår miljö) särpräglade utseenden, vilket också kan vara på gott och ont. De kommer 
med sin basala separation i ryggsäcken. De har skiljts från sina mammor vid den tid då 
symbiosen mellan mor och barn ännu är stark, vid den tid då vår hemkänsla i livet formas 
inom ramen för den psykofysiska närheten till vår mamma, något som paradoxalt nog 
också kan vara på både gott och ont. Det kan mynna ut i ett trauma som aldrig riktigt 
läker hos somliga, till en sällsam överlevnadskonst hos andra och till både och hos vissa 
(Stenius, Yrsa, i Aftonbladet, 20020507). 

 

Detta djupt problematiska citat är en del av krönika med titeln ”Generna styr över mer 

än vi ville tro”. Yrsa Stenius väljer att presentera denna information som om vi nått 

slutet på diskussionen om geners betydelse och att alla numera är överens om att 

biologin trots allt är determinerande. Stenius gör, en vad som kan tyckas ganska 

förvirrande, sammanblandning av natur och kultur, till exempel då hon skriver att vår 

arvsmassa är präglad av den kultur vi härstammar från. Med detta antagande följer att 

utlandsadopterade i Sverige i grunden är påverkade av den ”separation” de utsatts för 

tidigt i livet. Stenius kan även sägas upphöja det biologiska moderskapet då hon 
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beskriver hur utlandsadopterade har skiljts från sina mödrar, i vars livmoder de 

utlandsadopterades livserfarenheter tagit sin början. Att ”de övergivna barnen” i och 

med den internationella adoptionen får nya mödrar och fäder till vilka närhet högst 

troligen kommer att växa fram, är ingenting som Stenius tar hänsyn till. Stenius 

naturaliserar i sin krönika känslan av ”trauma”, istället för att se det som något som till 

viss del konstrueras diskursivt. I denna kontext blir utlandsadopterade Andrea 

Johanssons ord efter ett återbesök i Chile fullt begripliga: 

 

Det känns som om en massa små hål fyllts ut. Som om jag blivit hel och äntligen kan bli 
vuxen (Helsingborgs Dagblad 20000130). 

 

3.2.2 …Och traumat ifrågasätts 

Trots att det är en viss typ av värden och föreställningar som dominerar den hege-

moniska diskursen – och gör den till just hegemonisk – existerar kritiska röster inom 

den. I ett demokratiskt samhälle ska det finnas olika perspektiv att tillgå, men det 

offentliga rummet är ingen neutral plats och därför är det inte säkert att de olika 

perspektiven, till exempel i dagspressen, får lika mycket utrymme. Perspektiv inom temat 

kulturell identitet hos utlandsadopterade som inte fokuserar på ”biologiska rötter”, 

”separation” eller ”trauma” är marginella. Ett gott exempel, som får representera dessa 

röster, är emellertid Tove Lifvendahls, Lena Sundsströms och Astrid Trotzigs artikel 

”Sluta smutskasta våra föräldrar” som bland annat publicerades i Expressen efter Bosse 

Lindquists och Bo Öhléns dokumentärer om utlandsadopterade som sänts i Sveriges 

Television och Sveriges Radio: 

 

Det är alltid ett trauma när ett barn som knutit an till en vårdnadshavare får nya. Men det 
är inte en tragedi eller ett trauma för oss att vara adopterade. Vi har kommit till föräldrar 
och familjer som givit oss det som varje barn behöver: kärlek och omsorg. Vi är inga 
offer. Vi är inte de utsatta barnen. Vi saknar inte anhöriga. Som adoptivbarn från Korea 
har vi aldrig fått reda på att vi har varit adopterade. Vi har alltid vetat. Det är en del av 
oss, men inte detsamma som vår identitet (Lifvendahl, Tove; Sundström, Lena & Trotzig, 
Astrid, 20020419). 

 

Förutom att detta citat dementerar den problembild som konstruerats kring 

utlandsadopterade, visar artikelförfattarna på ett sätt att se på identitet som radikalt 

skiljer sig från det dominerande synsättet. Istället för att se adoptionen som någonting 

avgörande för identitetsskapandet, uppfattas det av Livfendahl; Sundström & Trotzig 
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som en av flera påverkande variabler. På detta sätt kommer artikelförfattarna undan den 

kulturella determinism som präglar till exempel Yrsa Stenius krönika. 

 

3.3 Den hegemoniska diskursen sedd utifrån Faircloughs teori 

Som en avslutning på detta kapitel kommer vi nu att titta på den hegemoniska diskursen 

kring kulturell identitet hos utlandsadopterade utifrån Faircloughs tre analysnivåer. Detta 

för att tydliggöra hur Faircloughs modell fungerar när den sätts i förhållande till en 

specifik diskurs. Vad gäller den diskursiva praktikens nivå är, som tidigare nämndes, 

interdiskursivitet centralt och det är tydligt att både SOU-rapporterna och 

tidningsartiklarna bygger på texter som hör till andra genrer än dem de själva sprungit ur. 

Exempel på detta är SOU-rapporternas referenser till konventionstexter, eller 

tidningsartiklarnas referenser till vetenskaplig forskning. På den diskursiva praktikens 

nivå är det också relevant att se till texternas syften. Anmärkningsvärt är på vilket sätt 

diskussionen kring utlandsadopterade skiljer sig åt beroende på det sammanhang som 

texterna uppkommit.  

Det går att urskilja en något mindre nyanserad ton i de texter som rör sig i debatten 

kring homosexuella mäns och kvinnors rätt att prövas som adoptivföräldrar och en 

något mer modest ton i de texter som har ambitionen att försvara Sverige som 

mottagarland för utlandsadopterade. Att begreppet ”rasism” inte förekommer i SOU 

2003:49 är av den anledningen förståelig, om än inte försvarbar. Vad gäller den textuella 

praktikens nivå är det nödvändigt att lyfta fram i hur liten utsträckning utlandsadopterade 

själva kommer till tals annat än då det görs personportsträtt etcetera. Det ter sig som om 

den psykologiska vetenskapen satt agendan för vilka frågor som ansetts relevanta att ta 

upp i samband med utlandsadopterade, vilket har bidragit till att vissa ämnen har 

dominerat. Nyckelorden verkar, som detta kapitel har belyst, ha varit ”separation” och 

”trauma”. Terminologin är knuten till problembilder snarare än utlandsadopterades 

ursprung som en resurs. 

På den sociala praktikens nivå handlar det i huvudsak om det dialektiska förhållandet 

mellan en diskurs och dess kontext. Vad säger citaten på ett ideologiskt/politiskt plan? 

Vilka föreställningar ligger till grund för dem och vilka reproduceras i och med dem? 

Kanske är det sättet att beskriva ”kultur” som hör till det mest intressanta här. I SOU-

rapporterna görs en strikt åtskillnad mellan olika kulturer i och med att det förutsätts att 

den geografiska förflyttningen som en internationell adoption innebär får som följd att 
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barnet separeras från sitt ursprung kulturmässigt. ”Traumat” består i att barnet förlorar 

sina ”biologiska rötter”. I den hegemoniska diskursen blir vi inte fria vårt ursprung. 

Enligt Étienne Balibar har det skett en återkomst för ”den biologiska myten”. Vad som 

döljer detta är en förändring i terminologi från biologi/natur till kultur. Balibar går så 

långt som att urskilja en vad han kallar ”rasism utan ras”, en rasism: 

 

[v]ars dominerande tema inte är det biologiska arvet utan de kulturella skillnadernas 
orubbliga karaktär, en rasism som vid första anblicken inte postulerar att vissa grupper 
eller folk är överlägsna andra, utan ”bara” talar om det skadliga i att avskaffa gränser och 
om oförenligheten mellan olika livssätt och traditioner (i Balibar & Wallerstein, 2002:38). 
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4. ETT MOTDISKURSIVT FRAGMENT 

 

I föregående kapitel belystes den hegemoniska diskursen kring kulturell identitet hos 

utlandsadopterade. Genom en analys av citat ur olika offentliga publikationer 

synliggjordes hur förankring i en biologisk familj och en ursprungskultur antas vara 

centralt för en individs identitetsskapande. I slutet av kapitlet presenterades dock några 

röster som problematiserade denna dominerande bild och i detta kapitel ska vi följa detta 

spår vidare. Begreppet ”diaspora” kommer här att fungera som ett teoretiskt verktyg för 

att ifrågasätta den hegemoniska diskursens antagande om det obrytbara förhållandet 

mellan adopterades ursprung och identitetsskapande. Kapitlet är således resultatet av en 

kritisk diskursanalys och kan ses som ett fragment av en motdiskursiv ansats i dessa 

frågor. 

 

4.1 Stuart Hall: Den positionerade identiteten 

I artikeln ”Kulturell identitet och diaspora” visar Stuart Hall på två olika sätt att se på 

kulturell identitet; ett essentialistiskt och ett konstruktivistiskt. Utifrån ett essentialistiskt 

perspektiv behandlas kulturell identitet som ett kollektivt, autentiskt jag som delas av 

människor med gemensam historia. Denna ger människor en viss uppsättning kulturella 

koder och referensramar. En sådan syn på kulturell identitet har haft (och har 

fortfarande) en betydande roll i till exempel självständighets- och feministiska rörelser. I 

dessa fall har det varit av stor vikt att lyfta fram ”de andras” berättelser om exkludering 

och förtryck. Den kritiska invändningen som tagits upp av bland annat Franz Fanon i 

anslutning till detta, är möjligheten att det kollektiva jaget, istället för att existera i sig 

självt, konstrueras genom återberättande av historien (Hall i Eriksson m fl., 1999:231f) 

Hall ser identitetsskapandet som kontextbundet, det vill säga beroende av historien 

och kulturen. Eftersom identiteten inte är helt fastställd går det inte att urskilja ett tydligt 

ursprung som det är möjligt att återvända till (ibid:234). Istället för att behandla 

identiteten som något enhetligt och autentiskt, framför Hall ett perspektiv där identitet är 

något som skapas kontinuerligt i en ständigt pågående process, varför den kulturella 

identiteten aldrig kan fullbordas. Halls resonemang leder till att det blir problematiskt att 

tala om ett specifikt kollektivs gemensamma erfarenhet eller identitet, eftersom det 
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tenderar att osynliggöra skillnad inom gruppen samt bristen på sammanhang som 

upplevts av vissa grupper (ibid:231ff). 

Samtidigt understryker Hall att känslan av kulturell identitet på intet sätt är en fiktion; 

det finns en upplevd historia, det finns upplevda erfarenheter. Vad som är centralt i det 

konstruktivistiska sättet att se på kulturell identitet är att den är positionerad, snarare än 

essentiell. För att förstå hur den kulturella identiteten utvecklas utgår Hall från två axlar, 

vilka löper parallellt med varandra. Den ena illustrerar likhet och kontinuitet medan den 

andra illustrerar skillnad och diskontinuitet. I anslutning till kulturell identitet för Hall 

även ett resonemang med utgångspunkt i Jacques Derridas différance-begrepp. Detta 

begrepp har innebörden att mening alltid skapas genom skillnad och att mening är 

någonting som aldrig fullbordas – meningen uppskjuts i det oändliga (ibid:228ff). Hall 

definierar ”diaspora” utifrån erkännandet av heterogenitet och mångfald. Inom en 

diaspora sker identitetsskapandet genom skillnader och hybridisering – det ”essent-

ialistiska” i identiteten är just blandningen av ”raser” och hudfärger (ibid:40f). För Hall 

fungerar således ”diaspora”-begreppet som en metafor för kulturell identitet, men han 

utvecklar inte begreppet teoretiskt särskilt långtgående.  

Vad som i detta sammanhang är värdefullt i Halls resonemang är hans konstruktivist-

iska sätt att se på kulturell identitet. Hall lyckas nämligen problematisera tanken om att 

det finns ett fast ursprung, utan att för den skull förringa människors upplevda 

erfarenheter av att ha en kulturell identitet. Utlandsadopterades identitetsskapande går att 

förstå genom Halls tvåaxlade modell om vi låter likhet/kontinuitet symbolisera den 

gemensamma erfarenheten av att växa upp hos en annan familj och på en annan plats än 

där adoptivbarnen fötts och skillnad/diskontinuitet får symbolisera utlandsadopterades 

olika erfarenheter, till exempel vad gäller ålder för ankomsten till Sverige, den reella 

upplevelsen av adoptionen, graden av anknytning till den biologiska familjen och 

ursprungskulturen, erfarenheter av rasism etcetera.  

 

4.2 Avtar Brah: ”Diaspora” som teoretiskt verktyg 

I Brahs kapitel ”Diaspora, border and transnational identities” i boken Cartographies of 

diaspora (1996) är utgångspunkten att den ökade migration som sedan 1980-talet skett i 

alla riktningar, har gett ny aktualitet åt begreppet ”diaspora”. Enligt Brah är det dock få 

som teoretiserar begreppen; ”diaspora” förknippas i första hand med människors 

specifika erfarenheter av förskingring, istället för att användas som en analytisk kategori. 
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Brah menar att det är viktigt att upprätthålla en distinktion mellan dessa båda sätt att 

använda begreppet ”diaspora” och skisserar mer eller mindre systematiskt upp en bild av 

ett komplext, men ändock mycket användbart begrepp i en värld som enligt Brah är 

karaktäriserad av ”[a] global condition of culture, economics and politics as a site of 

’migrancy’ and ’travel’” (1996:179ff).  

 ”Resan” är således en central metafor i diasporans sammanhang. Brah understryker 

vikten av att dessa resor måste kontextualiseras och bemötas med frågor som Vem reser? 

När hur och under vilka omständigheter sker resorna? Vilka socioekonomiska, politiska 

och kulturella förhållanden anger resans ramar? Genom dessa frågor blir det möjligt att 

skilja olika diasporiska resor från varandra. Alla resor kan dock inte förstås som 

diasporiska uttryck, utan endast de där människor slår sig ner/”rotar sig” på nya platser 

(ibid:182). Inbyggt i diasporabegreppet finns en uppfattning om ett ”hem”. Detta hem 

kan förstås i essentialistiskt i termer av ”ursprung”, men i Brahs resonemang är hemmet 

historiskt konstituerat. Hon visar två aspekter av detta hem, dels hemmet såsom det 

existerar i fantasin, i berättelserna o s v, dels hemmet som en plats knuten till levda 

erfarenheter (ibid:190ff).  

 Brah menar att (ibid:192f): 

 

The concept of diaspora places the discourse of ’home’ and ’dispersion’ in creative tension, 
inscribing a homing desire while simultaneously critiquing discourses of fixed origins [Brahs 
kursivering]. 

 

Det intressanta med Brahs synsätt är att hon isärkopplar ”hemlängtan” och ”hemland” 

samt ”hemland” och ”ursprung”. På så sätt tydliggör hon hur ”hemmet” är något som 

skapas, snarare än existerar i sig självt. Liksom Stuart Hall och Étienne Balibar kritiserar 

han diskurser som låser fast människor i deras ursprung och problematiserar på det sättet 

den enhetliga syn på grupper av människor som präglar den hegemoniska diskursen. 

Diasporor är långtifrån enhetliga. De differentieras utifrån variabler som bland annat 

genus, klass och generation. Trots skillnader kan diasporor inrymma ett ”vi”. Detta ”vi” 

är emellertid en konstruktion och det är nödvändigt att förstå hur det skapas (ibid:183).  

 På vilket sätt kan dessa tankegångar appliceras på ett resonemang om 

utlandsadopterade? Lever utlandsadopterade i en diaspora? Vad diaspora-begreppet 

erbjuder är nya och på vissa sätt provocerande sätt att tänka omkring ursprung, identitet, 

tillgörighet och gemenskap. Genom diaspora-begreppet erkänns skillnaderna inom en 

viss grupp och om ser detta i ljuset av utlandsadopterade som grupp kan vi tänka oss 
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differentiering dels vad gäller ursprungsland och ålder för ankomst till Sverige, men även 

vad variabler som klass och utbildning, vilka är en betydande faktorer när det gäller vilka 

erfarenheter de utlandsadopterade kommer att få i Sverige. Att till exempel vara uppväxt 

i en miljö där det inte är främmande att diskutera fenomen som rasism torde ha 

betydelse för hur den typen av problem sedan kommer att hanteras. 

Diaspora-begreppet kan, som Hall skriver, fungera som en metafor för kulturell 

identitet ur ett konstruktivistiskt perspektiv och vidare knytas till Brahs bilder av ”resan”. 

Kanske skulle vi kunna säga att det är rörelsen som är det utmärkande i en diaspora; en 

rörelse inte bara i en riktning utan i flera. Som Robin Cohen påpekar handlar det inte om 

rörelser i bemärkelsen ”migration to” eller ”return from”, utan resor som inte är linjära 

(1997:128). Med hjälp av dessa idéer kan vi ifrågasätta och bryta ner den hegemoniska 

diskursens antagande om den obrytbara relationen mellan utlandsadopterades ursprung 

och identitetsskapande; den biologiska familjen och/eller ursprungslandet behöver inte 

ses som ”rötter” och internationell adoption behöver inte vara synonymt med ”trauma” 

om inte biologiska band tillmäts så stor betydelse. Vad skulle hända om vi accepterar 

Brahs perspektiv sammanfattat i dessa rader (ibid:193)?: 

 

The word diaspora often invokes the imagery of separation and dislocation, and this is 
certainly a very important aspect of the migratory experience. But diasporas are also 
potentially the sites of hope and new beginnings.  
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5. AVSLUTANDE RESULTATDISKUSSION 

 

Jag har i denna uppsats på ett diskursivt plan undersökt kulturell identitet hos 

utlandsadopterade i Sverige. Den problemformulering som legat till grund för studien är 

hur biologiskt ursprung hanteras inom den hegemoniska diskursen och på vilket sätt en 

motdiskursiv ansats kan utmana dessa antaganden. I detta avlutande kapitel kommer jag 

att på ett sammanfattande sätt presentera mina resultat samt lyfta fram de nya frågor som 

uppkommit under processen. 

 

5.1 Den biologiska familjens betydelse 

De teman som jag konstruerade för att få en bild av den hegemoniska diskursen kring 

kulturell identitet och utlandsadopterade i Sverige var ”Separation” och ”trauma”, 

Utlandsadopterades identitetsskapande, Avvikelse och annorlundaskap samt Psykisk ohälsa. 

Förankring i biologiska ”rötter” antas vara den strategi som är nödvändig för att 

utlandsadopterade i den utsträckning det är möjligt ska kunna undvika problem som till 

exempel ett livslångt inre trauma, svårigheten i att balansera två identiteter, psykisk 

instabilitet eller främlingsfientlighet och rasism. De biologiska ”rötterna” utgörs dels av 

den biologiska familjen, dels av ursprungskulturen. Biologiskt ursprung tillmäts inom den 

hegemoniska diskursen således en fundamental betydelse.  

Den biologiska familjen ses som barnets primära källa till trygghet och eftersom 

internationell adoption innebär att skiljas från denna, medför detta ett oundvikligt trauma 

som adoptivbarnet måste lära sig att hantera. Mot denna bakgrund får 

Haagkonventionen en värderingsgrund och ”prioriteringslistans” första punkt blir logisk: 

åtgärder ska vidtas för att barn ska kunna stanna inom sin biologiska familj – för 

”barnets bästa”; det ständigt återkommande argumentet. Vad gäller adoptivbarn sägs 

finnas ”särskilda behov”, behov som inte främst artikulerats av adopterade själva, utan av 

människor med ”särskild kunskap”, experter. Psykologi och psykiatri har fått ange 

ramarna för vilka aspekter som är intressanta i samband med internationell adoption. 

Kännedom om biologiska ”rötter” ter sig som den mest framträdande av dessa aspekter. 

”Rotsökning” – att försöka spåra sitt biologiska ursprung är aktuellt för vissa 

utlandsadopterade. Frågor om och nyfikenhet kring sin bakgrund kan bland annat 

resultera i återresor till ursprungslandet och i en del fall även ett aktivt sökande efter de 
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biologiska föräldrarna. Utan att på något sätt förringa dessa utlandsadopterades 

erfarenheter eller önskningar, är det viktigt att se ”rotsökningen” i ett vidare perspektiv. 

Inom den hegemoniska diskursen sker en naturalisering av vissa känslor, till exempel att 

det ”naturliga” är att vilja söka sina ”rötter”, att någonstans inuti ha minnen av en 

traumatisk separation. Utlandsadopterades eventuella problem verkar ofta samman-

kopplas med det faktum att de är adopterade, vilket bekräftar den hegemoniska 

diskursens antagande om det biologiska ursprungets avgörande roll.  

  

5.2 Ursprungskulturens betydelse 

”Rötterna” innefattar, som jag tidigare nämnt, även ursprungskulturen. Inom den 

hegemoniska diskursen finns en syn på kultur som närmast kan sägas vara essentialistisk. 

Detta på grund av att det talas om kulturer som om de vore enhetliga och orubbliga till 

sin karaktär. Étienne Balibar menar att ett sådant synsätt i förlängningen innebär en ny 

typ av rasism, en kulturell rasism, och detta kan vara viktigt att ha i åtanke till exempel då 

vi läser Haagkonventionen. Vad är egentligen innebörden av ett resonemang där det 

uttrycks att det bästa för barn är att de, om de inte kan tas omhand i den biologiska 

familjen, ”åtminstone” bör få stanna i ursprungskulturen? Varför står internationell 

adoption sist på ”prioriteringslistan”? Liknar inte detta den slags särskiljning av kulturer 

som Balibar varnar för? 

I SOU-rapporterna antas ”ursprungskulturen” vara radikalt annorlunda i jämförelse 

med ”den svenska kulturen”, vilket blir tydligt i diskussionen om hur adoptivbarnen 

måste förhålla sig till två identiteter. Ursprungskulturen blir adoptivbarnets ofrånkomliga 

startpunkt och något som utlandsadopterade ständigt måste förhålla sig till. Hur väl 

utlandsadopterade än lyckas integrera sina ”två identiteter”, finns en faktor som kommer 

vara en ständig påminnelse om annorlundaskap, nämligen hudfärg. Trots att 

utlandsadopterade kan uppfatta sig själva som helt ”svenska”, är det troligt att hudfärgen 

i många fall hindrar att de av andra uppfattas så. Den enda del av sitt biologiska ursprung 

som utlandsadopterade inte kan bli fria ifrån är sin hudfärg – och de enda situationer där 

hudfärg har betydelse är de som är präglade av främlingsfientlighet och rasism.  

Det är skrämmande att SOU-rapporten Adoption – till vilket pris? på ett så konsekvent 

sätt osynliggör rasismen i det svenska samhället. Att framställa Sverige som ett gott 

mottagarland för utlandsadopterade verkar vara viktigare än att lyfta fram de problem 

som faktiskt existerar och som människor tampas med dagligen på alla nivåer i samhället; 
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det handlar om allt ifrån skällsord till att inte få komma på arbetsplatsintervju på grund 

av sitt utseende. Det mest problematiska med antagandet om att kännedom om de 

biologiska ”rötterna” i Barn i homosexuella familjer presenteras som en strategi för att kunna 

”hantera” rasism är att ansvaret för att motverka främlingsfientlighet läggs på den 

adopterade och hennes/hans omgivning. Trots att rasismen som fenomen erkänns, tas 

inte rasismens strukturella dimension på allvar. 

 

5.3 Den motdiskursiva utmaningen 

Den huvudsakliga utmaningen i ett motdiskursivt antagande kring kulturell identitet hos 

utlandsadopterade ligger i problematiseringen av det obrytbara förhållandet mellan 

utlandsadopterades ursprungsplats och identitetsskapande. Intar vi en konstruktivistisk 

istället för en essentialistisk position kan vi destabilisera det grepp som ursprunget håller 

om utlandsadopterade inom den hegemoniska diskursen. Begreppet ”diaspora” kan 

fungera som en symbol för ”rörelse” och är ett användbart verktyg för att ifrågasätta 

”rötter” och synliggöra hur ”hemmet” är något som skapas och återskapas, men inte är 

en gång för alla fastställt. Som Brah beskriver, är det möjligt att isärkoppla ”ursprung” 

och ”hemland” och genom ett sådant resonemang kan utlandsadopterade på ett sätt 

frigöras från sitt ursprung.  

”Diaspora”-begreppet kan även hjälpa oss att komma undan den biologiska determin-

ism som finns inneboende i den hegemoniska diskursen; vi kan problematisera den 

enhetliga synen på kultur och synliggöra skillnader mellan utlandsadopterade. Som 

tidigare nämndes är det viktigt att trots en konstruktivistisk ansats inte förringa 

utlandsadopterades erfarenheter och upplevelser, men att i den mån det är möjligt 

kontextualisera dem. Om vi lever i ett samhälle där det anses ”naturligt” att vilja söka 

sina biologiska föräldrar, torde det ligga nära till hands att förstå sina eventuella problem 

i ljuset av adoptionen, trots att de kan ha andra orsaker. Om utlandsadopterade inte 

mådde dåligt på grund av sin bakgrund, skulle det vara mycket svårare att tillmäta 

biologin en så avgörande roll. I den hegemoniska diskursen fyller således 

utlandsadopterades ”trauman” en funktion – de bekräftar dominerande antaganden.  

Som jag inledningsvis nämnde, kan Statens offentliga utredningar sägas ha en 

betydande legitimitet, eftersom de fungerar vägledande i olika frågor. De antaganden 

som presenteras där betraktas som mer eller mindre ”objektiva”. Som jag i denna 

uppsats visat finns det emellertid i den här typen av material en rad påståenden som bör 
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granskas. I SOU-rapporterna synliggörs indirekt dominerande föreställningar i olika 

frågor, föreställningar som bidrar till upprätthållandet av sociala strukturer och 

identiteter. Det centrala i dessa SOU-rapporter är synen på det biologiska ursprungets 

fundamentala betydelse i allmänhet och för svenska utlandsadopterades identitets-

skapande i synnerhet.  

Kännedom om de biologiska ”rötterna” är den lämpligaste strategin för utlands-

adopterade i Sverige endast i de fall då biologin tillmäts en så stor betydelse. Genom en 

konstruktivistisk, till skillnad från en essentialistisk ansats, kan den – inom den hegemon-

iska diskursen – obrytbara relationen mellan ursprungsplats och utlandsadopterades 

identitetsskapande brytas, vilket skulle kunna ses som en typ av befrielse. ”Hemmet” är 

inte en gång för alla fixerat, utan snarare en plats som ständigt kan omdefinieras. En 

motdiskursiv ansats är kopplad till social förändring, eftersom de motdiskursiva 

antagandena, likväl som de hegemoniska, inte bara erbjuder nya sätt att tänka kring 

ursprung, identitet och kultur, utan också för att de bidrar till att forma svenska 

utlandsadopterades erfarenheter och upplevelser. 
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