
ENSKILDA HÖGSKOLAN STOCKHOLM  EXAMENSARBETE 
Programmet i mänskliga rättigheter   Kandidatuppsats 
     HT, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationell adoption 
 

En studie kring Sverige, adoption och argumentet 
”internationell adoption för barnets bästa". 

 
 
 
 
 

Författare: Johanna Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Ulf Johansson-Dahre 
Enskilda Högskolan Stockholm 

  



  2(34) 

Abstract 
The purpose of this study is to examine factors to why international adoption is seen positive 

in the Swedish society, which contributes to why international adoption is argued as something 

good from a child perspective. The study aims to highlight arguments that contradicts the 

picture of adoption as only positive through criticizing and problematizing international 

adoption as practice. The study came to the conclusion that the Swedish politics, Sweden as a 

democratic role model and international adoption as a charity are three aspects to why it can be 

argued as something positive. Also, that adoption can be more harmful than what is showed in 

the society. That people’s need to adopt from the Third World can be argued to why 

international adoption can be human trafficking. Through a postcolonial perspective 

international adoption can also be seen as an asymmetric power structure between West and the 

Third World. Through that, the politics in Sweden must flag this part of international adoption 

to widen the perspective and by that, present how real changes can be made to why people in 

the Third World are forced to leave their children for adoption to the West. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Engelsk titel: 

International adoption: A study on Sweden, adoption and the argument “international 

adoption for “the best interest of the child”. 
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1 Inledning  
Den här uppsatsen handlar om att kritiskt analysera internationell adoption och Sveriges 

argument att adoption är positivt, utgår från barnets bästa och bidrar till positiva konsekvenser 

för utsatta barn. En argumentation för att visa på att internationell adoption inte är problemfritt 

kommer föras med grund i att den adopterade som rättighetsbärare inte alltid följs i svensk 

adoptionsverksamhet. Detta är intressant då syftet är att visa hur internationella adoptioner 

bidrar till vidmakthållande av asymmetriska och postkoloniala maktstrukturer som gynnar väst. 

Uppsatsen visar att internationella adoptioner behöver skifta fokus från att ses som välgörenhet 

till en politik som hanterar de sociala, ekonomiska och politiska problemen som är orsak till 

varför barn i tredjevärlden tvingas skiljas från sina biologiska familjer och adopteras till familjer 

i västerländska länder.1 

 

Tanken till att studera internationell adoption inom kategorin mänskliga rättigheter genom att 

undersöka, problematisera och nyansera argumentet som motiverar internationell adoption i 

Sverige, kom efter att ha lyssnat på Madeleine In Hwa Björks sommarprat. I hennes prat berättar 

hon sin adoptionshistoria, hur hon hittade sin biologiska pappa på Facebook som det sedan 

visade sig att det inte var hennes pappa. Adoptionsbyrån hade förväxlat Madeleines personbevis 

med en annan. Hennes historia, biologiska föräldrar och identitet är inte den hon fick av 

adoptionsbyrån. Senare berättar hon att hennes biologiska mamma inte ville lämna bort henne. 

Utan mammans vetskap hade mormodern lämnat bort Madeleine. Mamman hade försökte få 

tillbaka henne, men fick svar av adoptionsbyrån att det inte går att ta tillbaka sina barn efter att 

de är inlämnade för adoption. Detta trots att mamman aldrig hade skrivit på något papper om 

att lämna bort barnet. 2  Detta är ett exempel, av många, som visar en problematik inom 

adoptionsverksamheten. Vilket utmanar den positiva bilden att internationell adoption är för 

barnets bästa, och som hjälper utsatta barn. 

  

 
1Lee McConnell & Rhona Smith, Research Methods in Human Rights (New York: Routledge, 2018), s. 11. 
2Sommar i P1: Madeleine In Hwa Björk. 2019. Sveriges radio, 17 juli, 13.00. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1319512?programid=2071, hämtad 10.10.2019. 
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1.1 Definitioner 
 
Internationell adoption. I uppsatsen använts detta begrepp för att beskriva adoption av barn 

som är födda i ett land, som transporteras till ett annat land, till en familj utan biologisk eller 

kulturell koppling till barnet. 

 

Adoption. Adoption är ett samlingsbegrepp för alla typer av adoption, nationell som 

internationell/transnationell. I denna uppsats syftar adoption på internationell adoption. 

 

Etisk adoption. Etisk adoption används som begrepp när adoption har skett lagligt. 

 

Oetisk adoption. En oetisk adoption, används som begrepp på en olaglig adoption. Till exempel 

att adoptionspapprena är förfalskade, eller att barnet har blivit utsatta för människohandel. 

 

Adopterad. I uppsatsen används adopterad som benämning på de barn som hamnar i adoption. 

 

Adoptant. Adoptant kommer användas som benämning på aktörer som bildar familj genom 

adoption. 

 

Tredjevärlden. Tredjevärlden används som begrepp på länder som de adopterade kommer ifrån, 

länder som ofta varit koloniserade av västerländska länder. Begreppet ämnar uppmärksamma 

maktstrukturen mellan Väst och adoptionsländerna. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

1.2.1 Syfte 
Syftet är att undersöka argumentet att internationell adoption är positivt genom att det är en god 

handling som ger barn från tredjevärlden en chans till liv fritt från fattigdom. Samt att utifrån 

grunden ”barnets bästa” i internationell adoption, undersöka och kritiskt analysera ur ett 

postkolonialt perspektiv hur internationell adoption kan ses som en postkolonial struktur. 

Genom att problematisera och nyansera internationell adoption ämnar uppsatsen även att 

undersöka svensk adoptionspolitik och hur den kan bidra till faktiska förbättring för de minst 

privilegierade inom adoptionsverksamheten. 

 

1.2.2 Frågeställning 
• Vad kan ses som faktorer till att internationell adoption argumenteras som positivt i 

Sverige?  

• Utifrån detta, hur kan dessa faktorer bidra till problematik inom internationell adoption? 

• Samt, utifrån problematiken, hur kan svensk adoptionspolitik förbättras? 
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1.3 Tidigare forskning 
Forskning kring internationell adoption lägger stort vikt på det psykologiska perspektivet, kring 

vad som händer med individernas identitet när de växer upp i ett annat land, där ens familj inte 

ser ut som en själv. Adoptionsforskningen har fastslagit att en utbredd psykisk ohälsa existerar 

bland adopterade. Detta framförs i Adoption till vilket pris?, vilket är en statlig 

offentligutredning gjord av Marianne Cederblad. Det är en sammanställning av 

adoptionsforskning med fokus på psykologiska faktorer. Även om kritiska aspekter lyfts, så 

visar utredningen att adoption som praktik inte bör kritiseras. 3  Det råder en brist inom 

adoptionsforskningen att analysera utifrån ett politiskt perspektiv. Carolina Jonsson Malms 

avhandling Att plantera - ett barn Internationella adoptioner och assisterad befruktning i 

svensk reproduktionspolitik forskningen analyserar Sverige och politiken som format normer 

kring familjen, identitet och makt. Även om adoptionspolitik tas upp så är det inte från ett 

tydligt kritiskt perspektiv. 4  En annan avhandling som kan kopplas till uppsatsens 

forskningsfokus är Malinda Andersson. Hennes studie är en poststrukturalistiskt inspirerad 

välfärdsstudie som bland annat undersöker postkoloniala teorier och strukturer i samband med 

internationell adoption. Som majoriteten av adoptionsforskningen är fokus kring Sverige och 

den psykologiska påverkan på adopterade, hur familjen uppfattas när barnen inte är biologiska 

och problem som adopterade i relation till adoptivföräldrar utsätts för.5 

 

Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och lärare i interkulturella studier, är kanske 

den främsta svenskkritiska forskaren inom adoptionsfältet, med ett forskningsfokus på utsatthet 

hos adopterade, rasism och psykisk ohälsa som uppstår hos många adopterade i Sverige. Han 

använder sig även av ett postkolonialt och feministiskt perspektiv i sina studier och kritiserar 

internationell adoption som en handelsmarknad med barn i jämförelse med kolonialismens 

slavhandel.6 Utifrån Hübinettes studier hoppas denna uppsats kunna bidra till den kritiska 

adoptionsforskningen genom att analysera bidragande faktorer till den positiva svenska 

adoptionspolitiken, och problematiken utifrån postkoloniala perspektivet. 

 
3SOU 2003:49, Adoption till vilket pris?, Stockholm: Socialdepartementet, s 11. 
4Carolina Jonsson Malm, Att plantera ett barn: Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk 
reproduktionspolitik (Lunds Universitet, 2011). http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4061517/1858932.pdf. 
Hämtad 8.10.2019. 
5Malinda Andersson, Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik 
(Uppsala Universitet, 2010). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:354987/FULLTEXT01.pdf. Hämtad 
8.10.2019. 
6Karlstads Universitet: Tobias Hübinette, u.å. https://www.kau.se/forskare/tobias-hubinette. Hämtad 10.10.2019. 
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1.4 Teori 
Den här studien grundar sig på en postkolonial teori i relation till tidigare forskning som kopplas 

till det postkoloniala perspektivet. Begreppet ”post” kan ses som komplicerat inom 

forskningsvärlden då det tyder på ett ”efteråt”, något som kommer efter i tiden och som 

överskrider det som varit. Detta är något som vissa kritiserar då ett kolonialt land kan ha blivit 

självständigt, så kallat postkolonialt. Men att i den postkoloniala staten har orättvisor 

utvecklats, både ekonomiska och kulturella, så kallat nykolonialt. Kritiken riktas då mot att en 

stat inte kan kallas postkolonial då det alltid har existerat ett globalt beroende. Vidare så har 

kolonialismen varit etablerad i flera århundranden, i olika kontinenter, av olika stater, där det 

även har avslutats i olika århundranden. Vilket skapar frågor kring när postkolonialismen 

började.7 Detta är väsentliga frågor men inget som behöver värderas högre i denna uppsats. Den 

postkoloniala teorin kommer att användas för att analysera postkoloniala strukturer. Det vill 

säga det centrala utifrån teorin kommer att handla om ”var” och ”hur” det postkoloniala 

existerar inom internationell adoption. Detta genom att analysera delar från kolonialismen 

(oavsett århundrande) kopplat till kultur och makt. 8  Att utifrån detta dra paralleller till 

internationell adoption för att visa på strukturer kring exploatering av tredjevärlden, utifrån den 

globala maktstrukturen och sociala orättvisor som rotar sig i kolonialismen. 9  Genom det 

postkoloniala perspektivet så kommer aspekter och kopplingar kunna framföras som annars 

inte hade lyfts fram. 

 

1.5 Metod 
Uppsatsen grundas i en deduktiv argumentationsanalys utifrån en kvalitativ textanalys. Detta 

för att syftet är att argumentera för att internationell adoption idag är problematisk. Att synen 

och politiken kring detta bör utvecklas för att skapa en mer nyanserad förståelse kring 

internationell adoption. Uppsatsen är inte uppbyggd på den klassiska utformningen av en 

argumentationsanalys där för- och motargument kommer framföras och analyseras. Istället 

kommer ett contra-argument att användas genomgående, att internationell adoption är positivt 

för att det sker utifrån barnets bästa och ger barn en chans till ett bra och säkert liv. Genom en 

kvalitativ metod kommer tre stycken aspekter analyseras som kan kopplas till varför 

 
7Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält (Stockholm: 
Tankekraftförlag, 2005), s. 28–29. 
8Loomba. Kolonialism/postkolonialism, s. 32–33. 
9Loomba. Kolonialism/postkolonialism, s. 137. 
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internationell adoption argumenteras som något bra och positivt i Sverige. Utifrån dessa 

aspekter så kommer pro-argument att framföras för att visa problematik och kritik som kan 

kopplas till att internationell adoption inte alltid är för barnets bästa, och hur Sveriges positiva 

bild är en del av problematiken. Det vill säga, uppsatsen utgår från tesen att internationell 

adoption är positivt och bra, och utifrån det kommer argument framföras för att visa på hur 

denna tes inte stämmer. En kvalitativ metod används för att skapa en djupgående studie kring 

problematiken av internationell adoption, istället för att basera studien på en kvantitativ metod, 

som istället hade bidragit med en ytlig analys och argumentation.10 Nackdelen med metoden är 

att det finns en risk för subjektivitet då analysen blir utifrån författarens tolkning av materialet, 

vilket är beroende av egna uppfattningar, värderingar och förståelse.11 

 

1.6 Material 
Material har funnits genom sökningar via olika databaser såsom Google Schalar, Ebscohost och 

Libris, med olika sökfraser kopplat till syftet med uppsatsen. Exempel på fraser är Internationell 

adoption & Sverige, Problematik inom internationell adoption och internationell adoption & 

postkolonialism. Sökfraser har gjorts på både svenska och engelska, vilket har bidragit till att 

ett brett material samlats in. Sedan har det insamlade materialet sorterats efter relevans. Det har 

varit relativt svårt att finna användbart material som varken är för positiva till internationell 

adoption eller för kritiska till internationell adoption, utan tydlig vinkel efter författarens 

subjektivitet. Sålunda, material som anses pålitliga som trovärdiggrund till argument för att visa 

på problematiken inom adoption. Detta har gjort att bearbetningstiden av materialet har varit 

lång, mycket tid har lagts på att granska materialet, jämföra artikel mot artikel. Efter en 

omfattande materialgranskning har ett relevant material funnits. 

 

Studien berör ett ämne där många har egna åsikter, positiva och negativa. Därför har ett 

källkritiskt tänk varit väsentligt genomgående i studien, synnerligen då en del av materialet är 

från en adoptionskritisk Facebooksida. Vilket kan anses som icke trovärdigt material eftersom 

granskningen är låg på Facebook i jämförelse med vetenskapliga artiklar som genomgår en 

högre granskning innan det publiceras. Valet att avvända detta material är för att lyfta aspekter 

som inte berörs i ”traditionell” media. Sidan drivs av en vuxen adopterad, ett perspektiv som 

 
10Johan Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Stockholm: Liber, 2013), s. 20–23. 
11Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: Liber, 2007), s. 103. 
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generellt inte lyfts i media. Trots en tendens till subjektivitet så kommer detta material att bidra 

till att nyansera bilden kring internationell adoption. 

 

Utöver Facebooksidan grundar sig uppsatsen på vetenskapliga artiklar berörarande ämnen 

internationell adoption, kritiken som finns, Sveriges självbild och kopplingar mellan adoption 

och kolonialism. Samt konventioner som Barnkonventionen och 1993 års Haagkonvention, för 

att visa på hur internationell adoption till Sverige kan kritiseras och problematiseras. Hade 

studien enbart varit baserat på Facebooksidan hade trovärdigheten kunnat ifrågasättas till högre 

grad, men nu är studien baserat på en mix mellan Facebooksidorna, lagstiftning och 

vetenskapliga artiklar. 

 

1.7 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att analysera kritiskt kring svensk internationella adoption ur ett 

postkolonialtperspektiv. Detta genom att undersöka aspekter som påverkar till den positiva 

bilden kring internationell adoption i Sverige. Begrepp så som barnets bästa kommer att tas upp 

men på grund av utrymmet på denna studie så kommer det inte finnas en utförlig analys kring 

detta begrepp. Uppsatsen kommer enbart studera Sverige och hur argumentationen kan föras 

för en förbättrad svensk adoptionspolitik. Vad läsaren ska ta i beaktande är att internationell 

adoption är ett otroligt stort och komplext ämne, med påverkan från många faktorer och aktörer. 

Därför ska uppsatsen ses som en liten pusselbit i det stora pusslet som kallas internationell 

adoption. 

 

1.8 Disposition  
I kapitel två kommer en kort historisk presentation redogöras kring internationell adoption och 

Sverige, i kapitlet presenteras även lagstiftning som är betydelsefull för adoptionsverksamheten 

i Sverige. Kapitel är till för att läsaren ska få bakgrund till internationell adoption för att göra 

det lättare att hänga med i de argumentande analysdelarna. I kapitel tre, fyra och fem behandlas 

tre stycken aspekter som bidrar till varför internationell adoption kan argumentars som positivt 

i Sverige. Följt i varje kapitel kommer argument framföras för att visa på hur dessa aspekter 

bidrar till den positiva bilden och vad det finns för problematik i kontext till detta. I kapitel sex 

framförs ett förslag till förändring i adoptionspolitiken, vilket argumenterar för hur Sverige 

bättre skulle följa argumentet kring adoption för barnets bästa. Kapitel sju är ett avslutande 
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kapitel med en sammanfattning av studien och vad nästa stegskulle kunna vara i utvecklande 

studier inom ämnet internationell adoption. 

2 Sverige & internationell adoption 
 

2.1 Historisk tillbakablick 
De två världskrigen kan ses som rötter till dagens internationella adoption, vilket då var ett 

humanitärt svar till barn som hade blivit föräldralösa på grund av krigen. 12  Sedan, efter 

Koreakriget började koreanska barn adopteras till väst. Vilket grundades i ett utanförskap, 

koreanska barn som hade en amerikanssoldat till pappa och en koreansk mamma, vilket inte 

sågs som legitimt när de inte var gifta. Med en norm i Korea kring att barn får sitt kulturarv 

från fadern, blev lösningen att barnen skickades till USA. Av resterande västerländska stater 

utvecklades det till ett sätt att visa solidaritet mot Korea och barn som efter kriget var 

föräldralösa. Där började tanken kring att adoptera barn från tredjevärlden för att barn ska få 

ett bra liv, fritt från förödelse och lidande.  

 

Internationell adoption hade (utifrån antal barn som adopterades till väst) sin storhet mellan 60–

90-talet. Sydkorea, Chile, Kina, Indien och Etiopien är några av de länder som flest adopterade 

kommer ifrån. Från sin start som en solidarisk handling, gick internationell adoption mer och 

mer till att bli en självklarhet. .13 Även om det generellt sets som positivt så har inte det betytt 

att adoption alltid varit problemfritt. Det finns en del ökända skräckhistorier. En av dessa 

skedde i Rumänien, där romska barn blev en del av den så kallade ”The baby selling scandal”, 

som även var en stor anledning till att 1993 års Haagkonvention skapades, så att rumänienfallet 

inte skulle återupprepas.14  

 
I Sverige, likt som i andra västerländska länder, blev adoption en humanitär handling, ett sätt 

att visa solidaritet mot tredjevärlden, och Sverige blev snabbt en av de världsledande som 

adopterar flest barn per capita. Från att vara ett sätt att hjälpa tredjevärlden så utvecklades det 

 
12UNICEF: Intercountry adoption, Innocenti Digest no. 4 (1999), s. 2. https://www.unicef-
irc.org/publications/102-intercountry-adoption.html, hämtad 2.12.1919. 
13Jorge L. Carro, Regulation of Intercountry Adoption: Can the Abuses come to an End, Hastings International 
and Comparative Law Review, vol. 18, nr. 1, 1994, s. 126. 
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=hastings_international_comparative
_law_review, hämtad 4.11.2019. 
14Carro. Regulation of Intercountry Adoption, s. 138–139. 
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till att ses som en typ av rättighet. Något som alla svenskar har rätt till för att kunna bilda familj. 

På senaste tiden, från 2000-talet och framåt så har antal adoptioner till Sverige minskat, vilket 

kan vara för att surrogatmödraskap har blivit allt vanligare alternativ till familjebildning. Men 

också för att kraven är höga och processen för att adoptera är lång.15 Men även om antalet 

adoptioner har minskat så är efterfrågan stor, större än antalet barn som kan adopteras. Sverige 

har därför försökt hitta nya länder att sluta avtal med. Många länder där människohandel är 

ökänt. Vilket Sverige har blivit kritiserad för av andra länder. Att Sverige inte gör tillräckligt 

för att säkerställa att adoptioner är etiska, att Sverige därför bidrar till oetiska adoptioner.16 

Trots detta så fortsätter Sverige att bedriva adoptionsverksamhet med länder där korruption och 

oetiska adoptioner har avslöjats, med argumentet att Sverige som stat har en tillräckligt bra 

moral för att kunna avgöra om adoptioner till Sverige har varit etiska eller oetiska adoptioner.17 

 

Adoptionsverksamheten i Sverige bedrivs av ideella adoptionsorganisationer, men auktoriseras 

av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd som ska ha insyn på de organisationer 

som arbetar med internationell adoption. 18  Den största av dessa organisationer är 

Adoptionscentrum som under 50 år förmedlat över 25 000 adoptioner till Sverige från 60 olika 

adoptionsländer.19 De senaste åren har Adoptionscentrum blivit kritiserade för att vara en aktör 

i flertal oetiska adoptioner. Det mest mediala uppmärksammade exemplen är fall i Chile, där 

Adoptionscentrum utreds av den chilenska staten för att vara en del av människohandel av 

chilenska barn till Sverige. Då det har kommit ut att minst 615 adoptioner från Chile till Sverige 

har varit oetiska. Detta är bara ett av många exempel där Adoptionscentrum var en stor aktör i 

adoptioner som kritiserats för människohandel.20 

  

 
15Shelly Orr, Human Trafficking Through International Adoption, Global Honors Theses, University of 
Washington, 2018, s. 7. 
https://digitalcommons.tacoma.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=gh_theses, hämtad 
4.11.2019. 
16Tobias Hübinette, blogg: "En grym människohandel". http://www.tobiashubinette.se/manniskohandel_2.pdf, 
hämtad 9.10.2019. 
17Tobias Hübinette, blogg: Adoption kan vara barnhandel: Västvärldens behov ska inte möjliggöra 
människohandel. http://www.tobiashubinette.se/adoptionsstopp_3.pdf, hämtad 9.10.2019. 
18MFOF, internationella adoptioner (2019), https://mfof.se/internationella-adoptioner.html, hämtad 2.1.2020. 
19Adoptionscentrum, adoptera med hjälp av Adoptionscentrum (2019), 
https://www.adoptionscentrum.se/sv/Adoption/darfor-adoptionscentrum/, hämtad 2.1.2020 
20Jyothi Svahn, 50-årig hjältesaga i gungning, Feministiskt Perspektiv (25.5.2019). 
https://feministisktperspektiv.se/2019/05/25/50-arig-hjaltesaga-i-gungning/, hämtad 8.10.2019. 
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2.2 Lagstiftning 
 

2.2.1 1993 års Haagkonvention 

Sverige har ratificerat 1993 års Haagkonventionen skydd av barn och samarbete vid 

internationella adoptioner. Denna konvention handlar om barns rätt till uppväxt i en 

familjemiljö med lycka, kärlek och förståelse. Detta i första hand i sitt ursprungsland, men när 

detta inte kan ske så ska internationell adoption ses som en lösning. Haagkonventionen har i 

syfte att ta hänsyn till barns grundläggande rättigheter utifrån barnets bästa, och att säkerställa 

att internationell adoption inte bidrar till bortförande och försäljning av barn. Detta genom ett 

antal artiklar som listar ursprungslandet och mottagarlandets ansvar för att säkerställa etiska 

adoptioner.21  

 

2.2.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ratificerad av Sverige, vilket gör att den även ska följas av aktörer inom 

adoptionsverksamheten. Barnet ska ses som en rättighetsbärare och verksamheten ska utgå från 

ett barnrättsperspektiv.22 Artikel 21 handlar om adopterades rättigheter, där det framkommer 

att barnets bästa ska prioriteras i adoptionsverksamheten. Att inga andra intressen får gå före 

eller vara likvärdiga med barnets beaktande, oavsett om det är politiska, ekonomiska eller rikets 

säkerhet eller framförs av adoptanterna.23 Andra artiklar som kan kopplas till internationell 

adoption är artikel 7, om barnets rätt till sitt eget namn, tillkännande om ursprung och 

identitet24. I artikel 8 framkommer det även om barnet olagligt blir berövad på av ens identitet 

så ska snabbt en handling göras för att ge tillbaka den ursprungliga identiteten.25 Samt Artikel 

35 om statens ansvar att förhindra bortförande, försäljning och handel med barn, i alla dess 

former.26 

 
21SFS 1997:191, Med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 
internationella adoptioner, Stockholm: Socialdepartementet. 
22Barnombudsmannen, frågor och svar inför att barnkonventionen blir svensk lag (2019), 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/barn/fragor-och-svar-infor-att-
barnkonventionen-blir-svensk-lag/, hämtad 1.1.2020. 
23UNICEF, handbok om barnkonventionen, (Stockholm: UNICEF Sverige, 2008), e-bok, s. 216. 
24UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 91. 
25UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 97. 
26UNICEF, handbok om barnkonventionen s. 369. 
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2.2.3 Adoptionslagen 

Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer, trädde i kraft 1 september år 201827. 

Förslaget till lagändring kom från regeringens proposition 2017/18:121, Modernare 

adoptionsregler. Syftet var att adoptionslagen bör ändras till att tydligare utgå från barnets bästa, 

att barnrättsperspektivet ska stärkas i regelverket kring adoption. Samt att lagstiftningen bör 

moderniseras i internationella förhållanden, för att ge andra än gifta par förutsättning till att 

adoptera.28 

 

3 Internationell adoption som välgörenhet 
Internationell adoption kan för många ses som ett välgörenhetsprojekt. En osjälvisk och god 

handling då adoptanterna ger ett barn en chans till ett säkert och bra liv, där barnet får växa upp 

med en familj istället för misär på ett barnhem. Det vill säga att adoptanter genom att lägga ner 

pengar på att adoptera ett barn, bidrar till att barn får en uppväxt utan ekonomiska svårigheter 

och med tillgång till utbildning, uppehälle, sjukvård och andra grundläggande mänskliga 

rättigheter. På så vis blir adoption till en välgörenhet, vilket är en stor anledning till att 

internationell adoption kan argumenteras ses som något positivt i det svenska samhället. Men 

det finns en del argument för att lyfta problematiken som existerar på grund av denna syn kring 

välgörenhetsprojektet. 

 

I Facebooksidan Stulen identitet – problematisering av adoption, belyser flertal inlägg att 

adopterade ska känna tacksamhet till adoptanter och till Sverige som har tagit emot dem och 

låtit dem växa upp i trygga Sverige. Därför råder en norm att det inte är tillåtet som adopterad 

att kritisera aspekter kring internationell adoption, då de istället ska vara tacksamma för det är 

tack vare adoptionen som de har det så bra idag.29 Således kan det ses som att denna tabu kring 

att yttra sig kritisk gör att det existerar en positivbild, eftersom det blir den generella bilden som 

sprids. Vilket gör att de kritiska aspekterna mer eller mindre sopas under mattan. Detta är tydligt 

i debatter och diskussioner om internationell adoption i det allmänna rummet då det utgår i 

första hand från adoptanter och aktörer i adoptionsverksamheten, men vuxna adopterade som 

 
27SFS 2018:1289, Om adoptioner i internationella situationer, Stockholm: Justitiedepartementet.  
28Prop. 2017/18:121, Modernare adoptionsregler, Stockholm: Justitiedepartementet. 
29Facebook: Stulen identitet – problematisering av adoption, ingen titel, inlägg publicerat 25.11.2019. 
https://www.facebook.com/pg/StulenIdentitet42/posts/?ref=page_internal, hämtad 25.11.2019. 
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själva varit en del av processen är sällan inkluderade. Fokus på adoptanter, osjälviskheten av 

att uppfostra ett barn från tredje världen och hur det ska bli enklare att adoptera, för att ge fler 

barn en chans till att växa upp i Sverige. Utifrån att internationell adoption ska utgå från ett 

barnperspektiv kan detta ses som motsägande, när det är adoptanterna som står i fokus. Det 

hade synnerligen varit rimligt att låta vuxna adopterades röster höras och bli inkluderade i 

diskussioner och debatter, då det är dem som har upplevt och har erfarenheter över de positiva 

och negativa delarna. Alltså adopterade kan bidra med aspekter hur en ”bra” adoptions politik 

skulle kunna vara. Men så länge som det ses som en välgörenhet, så kommer adoptanterna vara 

i centrum och utgångspunkten. 

 

Adoption när det ses som välgörenhet kan vara bidragande till att internationell adoption är 

positivt i Sverige genom att det kopplas till en god handling. Att det därför inte finns anledning 

till att kritisera när det gör att barn växer upp fritt från fattigdom. Men vad som kan sägas är att 

internationell adoption inte löser de faktiska problemen till varför barn inte växer upp med sin 

biologiska familj och med åtnjutande av de grundläggande rättigheterna. För även om adoption 

ses som en välgörenhet och ger barn en chans till ett gott liv, så fortsätter den utbredda 

fattigdomen att existera. Därför kan en fråga sig hur mycket egentligen internationell adoption 

hjälper utifrån ett globalt perspektiv? Kanske är det så att bilden kring adoption bidrar till mer 

problematik än vad som medges av aktörer inom adoptionsverksamheten. Att den sida som 

syns är att adoptanter adopterar för att hjälpa föräldralösa barn. Men i verkligheten finns en 

mörkare baksida, där det skulle kunna påstås att bilden kring välgörenhet kan bidra till att 

internationell adoption kan kopplas till människohandel. För att ge ett exempel på detta. Det 

senaste året har Chile varit aktuell i adoptionsdebatten då det har framkommit att många 

adoptioner under 80-talet har varit oetiska adoptioner. Barn kom till Sverige, till adoptanter i 

tron om att de har gjort något gott, gett ett barn en uppväxt och en familj. Men vad som har 

kommit fram nu är att många barn inte alls behövde bli adopterade, de togs ifrån föräldrarna 

genom kidnappning eller olika sätt av övertalning till att lämna ifrån sina barn.30 Med detta 

exempel går det att ifrågasätta om internationell adoption verkligen ska kopplas till välgörenhet, 

då konsekvenserna inte alltid blir goda. Vilket gör att det även kan argumentera för att det är 

en kränker av artikel 35 i Barnkonventionen, att barn inte ska bli bortförda eller utsättas för 

 
30Axel Håkansson, Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chilenska barn. SVT Nyheter (29.1.2018) 
Januari 2018. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sverige-i-centrum-for-olagliga-adoptioner-med-chilenska-
barn, hämtad 11.12.2019. 
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någon typ av handel.31 Vidare, Unicef har i en rapport kring internationell adoption också 

uppmärksamat att det kan ses som människohandel. Rapporten tar upp att det finns nätverk 

inom internationell adoption som kan likställas med trafficking, då individer, så kallade 

observatörer, letar efter gravida kvinnor. observatörerna kan vara auktoritära personer, 

doktorer, sjukhuspersonal, eller advokater som sedan kidnappar barnen, eller övertalar föräldrar 

till att lämna ifrån dem. Att detta kan hända är för att många i tredje världen inte är läskunniga, 

därför blir det lätt att lura dem till att skriva under papper. Föräldrarna skriver under papper i 

tron om att de lämnar ifrån sina barn för att de ska kunna gå i skolan och få uppehälle tills 

föräldrarna har råd att ta hand om barnen, men i verkligheten så säljs barnen vidare från 

observatörerna till adoptionsbyråer där de sedan blir adopterade till väst.32 Kidnappning är ett 

stort problem inom internationell adoption, och det är genom detta som den stora debatten kring 

internationell adoption som en typ av människohandel tar fart. Huruvida detta rent juridiskt 

skulle räknas som människohandel likställt med trafficking är en annan fråga. Detta är något 

som Smolin undersöker i sin artikel Intercountry Adoption as Child Trafficking där det 

framkommer att det juridiskt är svårare att fastställa adoption som människohandel. Då det 

krävs utöver att barn blir sålda och skickas över nationella gränser, att barn även måste bli 

utsatta för sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, slaveri eller slavliknande praktiker. Enligt Smolin 

kan det därför inte juridiskt ses som att adoption är en människohandel, då barn inte blir 

utnyttjade eller utsatta för slavliknande praktiker när de blir skickade över nationella gränser 

tillvästerländska familjer.33 

 

För att utveckla och visa på en mer kontroversiell koppling så går det även att se hela fenomenet 

internationell adoption som en människohandel med rötter från en kolonialstruktur, något som 

bland annat Hübinette menar. Detta perspektiv kan ses som kontroversiell för att det går emot 

bilden av adoption som en god handling, speciellt som Hübinette sätter det i kontext i den 

postkoloniala teorin och jämför adoption med slavhandel. Vilket kan ”sticka i mångas ögon” 

då slavhandel ses som en dålig handling då det grundades från ett förtryck och rasordning som 

utgick från att människor inte delade samma värde. Vilket gjorde att icke-européer (icke-vita) 

blev underordnade och kunde därför bli ägda av vita européer. Medan internationell adoption 

ses som något som grundar sig i humanitär hjälp för att ge barn ett bra liv, det vill säga 

 
31Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (ICRC), 1989, artikel 35. 
32UNICEF, Intercountry adoption, s.6. 
33David M. Smolin, Intercountry Adoption as Child Trafficking, Valparaiso University Law Review, Vol. 39, nr. 
2, 2004, s. 295–297. https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1252&context=vulr, hämtad 
4.11.2019. 
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kopplingen till välgörenhet. Vad Hübinette nämner som paralleller mellan internationell 

adoption och slavhandeln är transporten av människor från tredjevärlden till väst. 

Kolonialmakten tog människor från de koloniserade länderna, förslavade dem och sedan 

skickade dem till kolonialmakternas länder, där de levde som slavar för att tillfredsställa 

familjernas behov. Han kopplar detta till internationell adoption, då barn skickas från tredje 

världen, länder som i de flesta fall en gång varit koloniserade, till familjer i väst. Familjer som 

i de flesta fall kommer från överklassen som vill adoptera barn för att uppfylla deras längtan 

efter barn och familjebildning. Således, i båda fallen köps människor från tredjevärlden till 

familjer i väst för att tillfredsställa sina behov och på så vis menar han att båda kan ses som 

människohandel. Samt som Hübinette nämner att båda praktikerna kan argumenteras utifrån att 

de kommer få ett bättre liv i väst, de blir en del av ”väst som är bäst”.34 Det kan alltså genom 

postkoloniala perspektivet finns koppling mellan kolonialismen och internationell adoption, då 

båda kan ses som ett sätt att tillfredsställa västs behov av tredjevärldens människor. Sedan 

kanske inte alla vill hålla med om att adoptera barn från tredje världen är en typ av accepterad 

människohandel. Men utan att lägga någon värdering i om internationell adoption är rätt eller 

fel, med utgångspunkt i vad som sker så kan internationell adoption ses som köp av barn. Alltså 

adoptanter betalar en summa för att få ett barn, ett barn som sedan skickas över nationella 

gränser och blir en del av adoptanternas familj. Med andra ord, de köper ett barn. Oavsett om 

det är så kallade etiska eller oetiska adoptioner så blir det till en form av människohandel, även 

om det kanske utifrån juridiken inte kan räknas som det.35 

 

Så vad är problematiken med det här? Det gör att hela syftet med internationell adoption går att 

ifrågasätta, i fall att det verkligen är från ett barnperspektiv. Det visar på att det utgår från väst 

och dess barnbehov och kanske inte i första hand för barnets bästa. Vilket bidrar till att en 

industri inom adoption för att uppfylla västbehov har skapats, därför kan bilden kring adoption 

som välgörenhet ifrågasättas. Det vill säga inställningen kring att internationell adoption är 

positivt, en typ av humanitär hjälp i Sverige, om den de facto bidrar till mer gott än lidande? 

Synnerligen, med tanke på att de flesta adoptanter för en argumentation att de vill hjälpa barn, 

så hade det med enklare medel kunnat hjälpa barn, utan att de hade behövt skickas till en 

västerländsk familj. Då det hade kostat mindre att bidra med pengar till fattiga familjer i 

 
34Tobias Hübinette, International Adoption Is Harmful and Exploitive, i William Dudley (red), Issues in 
Adoption, (Farmington Hill: Greenhaven press, 2004), e-bok, s. 69–70. 
http://www.demes.teimes.gr/spoudastirio/E-NOTES/I/Issues_in_Adoption_Viewpoints.pdf, hämtad 10.11.2019. 
35Vinter i P1: Madeleine In Hwa Björk, 2019, Sveriges radio, 27 december, 13.00. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1416569?programid=2071, hämtad 28.12.2019. 
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tredjevärlden för att hjälpa barn vara kvar med sina biologiska familjer. Men adoptanter väljer 

i stället att betala mer för att få ett barn, vilket kanske också visar på att det inte i första hand är 

för barnets bästa, utan för adoptanternas bästa. För att utveckla, Unicef tar upp i sin rapport att 

det inte är de som kanske är i mest behov av hjälp som blir adopterade. Detta för att som 

adoptant så vill de flesta ha en nyfödd så att de själva kan forma barnet till ”deras” individ. Det 

gör att barn som är behov av hjälp får vara kvar på barnhem på grund av deras ”för höga ålder”. 

Alltså att första prioritet kanske inte är barnen, att det de facto är adoptanterna som är det. Det 

framkommer i rapporten att många funktionsnedsatta, som av olika anledningar inte kan vara 

kvar hos sina biologiska föräldrar, hamnar på barnhem. Mycket på grund den fattigdom som 

gör att de inte har råd att ta hand om ett barn med extra behov.36 Då om internationell adoption 

verkligen skulle vara en typ av välgörenhet så kan det synnerligen ses som rimligt att det är 

barn med funktionsnedsättningar som skulle prioriteras till att bli adopterade till väst. Då dessa 

är mest utsatta i sitt samhälle och kanske i största mån är behov av hjälp till att få ett säkerhet 

och gott liv. Detta visar också på hur ihålig fasaden kring internationell adoption är, även om 

det ska vara för barnets bästa så är det i verkligheten för adoptanternas bästa. 

 
För att sammanfatta detta kapitel. I Sverige kan internationell adoption argumenteras utifrån att 

det är en typ av välgörenhet. Vilket bidrar till den positiva bilden att adopterade ska känna 

tacksamhet och inte kritisera en verksamhet som har gjort att de har fått ett gott liv i Sverige, 

utan fattigdom och misär. Detta gör att sidan som visas kring internationell adoption är positiv. 

Men i verkligheten finns det faktorer som visar på att internationell adoption inte alltid går hand 

i hand med välgörenhet. Men så länge den positiva bilden existerar så kommer det finnas en 

efterfråga på att adoptera barn, vilket bidrar till att en handel med barn kommer fortsätta att 

existera. 

  

 
36UNICEF, Intercountry adoption, s 10. 
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4 Sverige, den demokratiska förebilden 
En annan aspekt kring varför adoption ses som positivt i Sverige kan således kopplas till hur 

Sverige har setts som en demokratisk förebild. Detta började efter andra världskriget och arbetet 

kring att avkolonisera tredjevärlden påbörjade. I och med detta blev Sverige sedd som ett 

demokratiskt samhälle, antirasistiskt och jämställt, som andra stater skulle ha som föredöme. 

En förebild för att Sverige inte delade samma koloniala historia som många andra västerländska 

länder. En bild som i verkligheten inte stämmer, då Sverige både har en kolonial och 

rasbiologisk historia. När Sverige blev en demokratisk förebild sopades denna del under mattan, 

som att den aldrig hade existerat.37 Denna syn kan vi fortfarande se i det svenska samhället, att 

Sverige är ett jämställt och anti-rasistiskt samhälle. Vilket kan bidra till en bild att barn som 

växer upp i Sverige kommer ha ett bra liv, och detta kopplat till internationell adoption så kan 

det argumenteras genom att det bidrar till att fler får chansen att växa upp i världens mest 

demokratiska land. 

 

Att Sveriges egna rasbiologiska och koloniala historia inte har uppmärksammats och istället 

ersatts med bilden av Sverige som demokratiskt och jämställt, skulle således kunna vara en 

bidragande faktor till den positiva bilden.38 Det kan synnerligen vara en anledning till varför 

Sverige argumenterar för en fortsatt adoptionsverksamhet, speciellt i länder där andra 

västerländska stater har dragit tillbaka sina adoptionsavtal. Med argumentet att Sverige har en 

sådan bra moral för att fortsätta bedriva adoptionsverksamhet och avgöra vad som är för barnets 

bästa.39 Med det sagt så kan det ses som att moralen har rötter från bilden kring Sverige som 

demokratiskt, jämställt och anti-rasistiskt samhälle. Att då med en moral som utgår från 

jämställdhet, så kan det motivera till fortsatt adoptionsverksamhet. Vidare på detta, Sverige 

som demokratisk förebild kan även påverkat till att internationell adoption blev en del av bilden 

kring Sverige som ett antirasistiskt land. Adoption blev ett sätt att visa på att ens 

familjemedlemmars hudfärger inte har någon betydelse. Ett sätt att visa på Sveriges öppna 

 
37Michael McEachrane, Universal Human Rights and the Coloniality of Race in Sweden. Human Rights Review, 
vol.19, nr 4, 2018, s. 479–480. https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-018-0510-x, hämtad 10.11.2019. 
38Barbara Yngvesson, Transnational Adoption and European Immigration Politics: Producing the National Body 
in Sweden, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 19, nr. 1, 2012, s. 332–333. 
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1480&context=ijgls, hämtad 14.11.2019. 
39Tobias, Hübinette, Blogg: Adoption kan vara barnhandel: Västvärldens behov ska inte möjliggöra 
människohandel. http://www.tobiashubinette.se/adoptionsstopp_3.pdf, hämtad 9.10.2019. 
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samhälle, en del av det demokratiska och jämställda landet.40 Vilket kan ses som ett argument 

att att internationell adoption är en antirasistisk handling och därför en god handling. Men det 

finns en del kritiska faktorer kopplat till just Sverige som demokratisk förebild och bilden kring 

adoption som ett sätt att visa på antirasism. För att även om internationell adoption ses som 

antirasistisk så är det trots det många adopterade som vittnar om en utsatt rasism41. Vilket visar 

på att tanken kring att Sverige inte ser färger kanske inte stämmer. Fortfarande existerar en 

kanske undermedveten indelning utifrån människans hudfärg.  

 

Det kan således också vara ett problem med argumentet kring att Sverige inte se hudfärger, det 

blir liknande som med att ignorera rasbiologin och kolonialismen. Det gör att den rasism som 

underprivilegierade grupper som adopterade blir utsatta för inte till synliggörs. Vilket i sig 

bidrar till rasistiska strukturer som det svenska majoritetssamhället inte ser och därför inte 

försöker skapa förändringar. Bilden kring att svenskar inte ser färger kan även ses som falsk, 

då det ofta sker en diskussion kring vart ifrån adoptanter ska adoptera sitt barn, där diskussioner 

förs om de vill ha ett barn med ”chokladbrun” hud, eller ett barn med ”mandelfärgad” hud.42 

Vilket går emot bilden kring att inte se hudfärg, då det blir en exotifiering på barnet utifrån ens 

kropp och hudfärg. Det språk som används kring adoptivbarn går synnerligen inte ihop med 

Sveriges som ett ”färglöst” samhälle. 

 

Den positiva bilden om internationell adoption kan alltså argumenteras utifrån Sveriges moral, 

jämställdhet och antirasism. Att det är en god handling som gör gott för individen och samhället. 

Men som övre stycke visar så existerar en utbredd rasism mot adopterade i Sverige. Vilket 

skulle kunna vara för att de kommer till Sverige, ska bli en del av den svenska familjen, en 

familj som påstår sig inte se färger, i ett samhälle som inte heller påstår sig se och värdera 

människor utifrån kroppens färg. Men som det sen visar sig att trots att den adopterade har 

assimilerats in i den svenska familjen, talar och agerar som en etnisk svensk, så kan den 

adopterade fortfarande blir ifrågasatt över sin ”svenskhet”. En del kommer alltid kopplats till 

utlandet, det ”icke-svenska”. Detta kan utifrån den postkoloniala teorin visa på paralleller 

mellan kolonialismen och internationell adoption, utifrån bilden kring att barn kan komma till 

 
40Johanna Gondouin, Adoption, Surrogacy and Swedish Exceptionalism. Critical Race and Whiteness Studies, 
vol. 8, nr 2, 2012, s. 3–4. https://acrawsa.org.au/wp-content/uploads/2017/12/CRAWS-Vol-8-No-2012.pdf, 
hämtad 11.12.2019. 
41Richey Wyver, Eating the (M)Other: Exploring Swedish Adoption Consumption Fantasies, Genealogy, vol. 3 
nr. 3, 2019, s. 2. https://doi.org/10.3390/genealogy3030047, hämtad 10.11.2019. 
42Wyver, Eating the (M)Other, s. 5. 
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Sverige och bli en del av det demokratiska landet. Vad som händer är att de blir en del av en 

familj som har en annan kultur än barnets ursprungsland, det bidrar till en assimilering in i den 

svenska kulturen. Lika som en central aspekt under kolonialismen var att assimilera 

ursprungsbefolkningen in i den kristna europeiska kulturen. En assimilering som från 

europeiskt perspektiv sågs som en tjänst, då de blev en del av den bättre kulturen. Detta var en 

aktiv handling med syfte att utrota andra kulturer än den europeisk. Med denna koppling syftas 

det inte att det i adoption finns en aktiv handling till att utrota andra kulturer. Däremot så finns 

det likheter som gör att det går att koppla internationell adoption till att civilisera tredje värden. 

Då internationell adoption faktiskt tar bort kulturen från barnets ursprungsland, och ersätter det 

med adoptivföräldrarnas svenska kultur. Likt som slavar blev av med sin kultur och identitet 

från sitt ursprungsland.43 För att utveckla parallellen, när det adopterade barnet har kommit till 

sin adoptivfamilj i Sverige, så ersätts barnets födelsenamn med ett namn som adoptivfamiljen 

väljer. En del av barnets identitet från ursprungslandet tas bort och ersätts med en identitet som 

klingar bättre i det svenska samhället. Självklart finns det undantag där adoptivföräldrarna 

väljer att behålla barnets födelsenamn, och arbetar aktivt för att bevara barnets kultur från 

ursprungslandet. Men generellt så ges ett nytt namn till barnet som adoptivföräldrarna väljer. 

Genom ett namn som adoptivföräldrarna väljer så skapar familjen en tillhörighet till barnet. 

Barnet blir deras för de har valt namnet och kan därför identifiera det som en familjemedlem i 

sin familjen. Detta kan ses som en självklarhet, och inte problematiskt eller fel. Huruvida detta 

är moraliskt rätt eller fel är inte syftet med denna uppsats. Men det finns en viss problematik 

kring detta, där kulturen från födelselandet ersätts med den svenska. då det blir ett sätt att 

assimilera in barnet i samhället. 

 

Problematiken är att detta aldrig är ett val som barnet gör, det är föräldrarna som beslutar att ta 

bort kultur från födelselandet och enbart ger barnet den svenska kulturen. Detta kan även ses 

som en kränkning av artikel 7 och artikel 8 i Barnkonventionen om barnets rätt till sitt namn 

och sin identitet44. Något som kan ses som viktigt att synliggöra och problematisera mer i 

adoptionsdebatten. Sedan att adoptanter ger ett annat namn till det adopteradebarnet gör de 

självfallet inte utifrån en ond handling, de gör det för att barnet ska få ett bra liv och komma in 

i samhället. Men den tanken är även en del i problemet, det vill säga att namnet har en betydelse 

för hur svensk en person är. Det visar på att en maktordning finns kvar i samhället, att de med 

 
43Tobias Hübinette, blogg: Den sista människohandeln. http://www.tobiashubinette.se/manniskohandel_1.pdf, 
hämtad 9.11.2019. 
44Barnkonventionen, artikel 7 & 8. 
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ett svenskt namn har det lättare att komma in i samhället. Genom att få ett svenskt namn istället 

för till exempel sitt kinesiska födelsenamn kan det då ses lättare att bli en del av det svenska 

samhället. Även om handlingen grundade sig i att göra gott för adoptivbarnet, så kan det ses 

som bidragande till att strukturer där de med svenskt namn kommer att ha det lättare i samhället. 

Till exempel i jobbsammanhang där en person med svenskt namn har större chans att få komma 

på en intervju än en person med ett ”icke-svenskt” namn. Det vill säga den strukturella rasismen 

som missgynnar de underprivilegierade.45 

 

Den största problematiken med internationell adoption till Sverige och som kan kopplas till 

assimilation är att, hur assimilerad den adopterade än blir så kommer den aldrig ses som lika 

svensk som den vita svensken. Det spelar ingen roll hur svensk personen i fråga känner sig, den 

kommer aldrig av samhället ses som hundra procent svensk. En del kommer alltid kopplas till 

ursprungslandet. Detta är en stor bidragande faktor till den psykiska ohälsan som har etablerat 

sig hos många adopterade. Den psykiska ohälsan som även påverkat och gjort att många 

adopterade i Sverige har begått självmord. Då de inte tillhör någon grupp till hundra procent. 

Från de vita svenskarna blir en dömd utifrån sitt yttre, den bruna kroppen, kroppen som kopplas 

till utlandet. Därför kan den adopterade inte vara hundra procent svensk, utsidan säger 

någonting annat, som gör att frågan ”vart kommer du egentligen ifrån, alltså ursprungligen” 

ofta ställs. En fråga som en vit svensk aldrig skulle få. Det vill säga att den adopterades uppväxt 

i Sverige med dess kultur inte är tillräckligt för att kunna vara ”lika” svensk som en vit svensk. 

Men adopterade som har varit på besök i sitt ursprungsland känner ofta att de inte heller kan 

känna tillhörighet med det landet, på grund av att deras kultur är svensk, de känner sig och beter 

sig som svensk. Den enda tillhörigheten till ursprungslandet är utseendet men kulturmässigt så 

finns ingen koppling. Det vill säga det blir som att adopterade blir fast i ett tomrum där de inte 

känner tillhörighet till något land till hundra procent.46 

 

För att sammanfatta. Även om adoption kan ha etablerats på grund av Sverige som demokratisk 

förebild och som antirasistisk handling, så har det bidragit till mer problematik än vad som 

erkänts. Detta kapitel har visat på att detta i verkligheten inte stämmer då adopterade blir utsatta 

för rasism och att adoption bidrar till en assimilering in i det svenska samhället, som gör att en 

del av de adopterades identitet raderas. 

 
45SOU 2003:49, s. 14–15.  
46Richey Wyver, ”Almost the Same, but not Quite”: Mimicry, Mockery and Menace in Swedish Transnational/-racial 
Adoption Narratives, MIM Working Papers Series, vol. 7 nr 17, s. 39–42. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/24878/WPS%2017-7%20Wyver.pdf?sequence=2, hämtad 4.11.2019. 
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5 Internationell adoption & svensk politik 
Politiken är det som styr samhället, och det fokusområde som politikerna driver kommer 

självklart att påverka hur samhället generellt ser på saker och ting. När det kommer till politiken 

kring internationell adoption så är det inte mycket kritik som framkommer. Genom en snabb 

sökning på partiernas hemsidor av de som Riksdagen består av, så går det att dra en slutsats. 

Det finns ingen eller ytterst lite information kring partiernas ställning kring internationell 

adoption. Samt av den lilla information som finns, så är den generell positiv. Till exempel på 

Centerpartiets hemsida skriver de positivt kring internationell adoption, med fokus vid att 

adoption är för alla, oavsett hur familjeformningen ser ut.47  Att adoption inte bara är för 

heterosexuella par. Det vill säga att internationell adoption i Sverige blir till en 

jämställdhetsfråga, där fokus är på att alla människor i Sverige ska ha samma rätt till adoption, 

oavsett läggning eller civil status. Vilket i sig varken är fel eller konstigt, då Sverige är ett 

jämställt samhälle som arbetar för att alla ska ha samma rättigheter. När det då är enklare för 

heterosexuella par att adoptera så är det rimligt att internationell adoption kritiseras som 

ojämställt. Att om internationell adoption ska finnas så ska det vara för alla, vilket också är en 

stor anledning till att Adoptionslagen uppdaterades år 2018 för att göra det enklare för andra än 

heterosexuella att adoptera. Med det sagt, att internationell adoption ska vara för alla är en 

självklarhet i ett samhälle som arbetar för jämställdhet, då det ska speglas i alla aspekter. Men 

det är även en del av varför internationell adoption ses som något positivt i Sverige. Då det 

finns en attityd kring att alla har en rätt till att bilda familj, men det finns ingen mänsklig 

rättighet som ger anspråk på detta. Men i Sverige finns en uppfattning kring att alla ska få bilda 

familj, det är en självklarhet, oavsett om det är biologiska eller ej, vilket då speglas över på 

adoptionspolitiken. Att det politiska arbetet kring adoption centrerar till att det ska bli lättare 

att adoptera för att ge fler chansen till att bilda familj. Följaktligen blir perspektivet utifrån 

adoptanter, och hur politiken kan regleras för att göra det lättare att adoptera. Utifrån detta kan 

politiken ses bidragande till den positiva bilden, att kritiken i första hand riktar sig mot adoption 

som en jämställdhetsfråga, och inte mot adoptionsverksamheten i sig. Vilket också tyder på att 

politiskt ligger fokus i första hand vid adoptanterna och inte på adopterade. Något som även 

tyder på en maktordning, att de mest priviligierade styr. Detta nämns i artikeln Intercountry 

Adoption: Privilege, Rights and Social Justice, att inom internationell adoption så blir det 

rättigheter för de fattiga mot de privilegierade. Där de privilegierade har större möjlighet till att 

 
47Centerpartiet: Adoption, u.å. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/familjen/adoption, hämtad 
30.12.2019. 



  24(34) 

ge anspråk, vilket i Sveriges fall blir att alla ska ha möjlighet till adoption, alltså att alla ska få 

bilda familj. Detta gör att fokus i det politiska i Sverige blir föräldraskap för de som annars är 

utanför den heterosexuella normen. Vilket gör att faktorer kring tredjevärlden, fattigdomen och 

den sociala orättvisan som påverkar till att det finns barn att adoptera till väst inte 

uppmärksammas i samma mån.48 Men den positiva bilden består kring internationell adoption, 

att grundidén fortfarande är positiv och att det är bra att Sverige tar emot adoptivbarn, då det 

hjälper dem till ett bättre liv. Inom politiken finns det ett problem, och det är att inte många av 

adoptionsländerna tillåter ensamstående eller HBTQ-personer att adoptera barn. Vilket från ett 

svenskt perspektiv är ett problem, då det går emot den jämställdhet som finns i samhället. Från 

politiken blir internationell adoption alltså till en jämställdhetsfråga, att icke-heterosexuella par 

ska ha samma rätt till adoption som heterosexuella par. Samt att ensamstående ska ha samma 

rätt till adoption som par. Men utifrån den svenska politiken så råder det ingen direkt antydning 

på att internationell adoption som verksamhet skulle vara något som bör kritiseras och 

problematiseras. Men huruvida internationell adoption utgår från ett barnperspektiv kan 

diskuteras, samt så kan det argumenteras för att Sveriges politiska fokus inte är problemfritt. 

 

Det politiska fokus ligger vid att alla ska ha rätt att adoptera, vilket även skulle kopplas till att 

många politiker har valt att adoptera barn. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, har bland 

annat adopterade döttrar, och har även suttit som ordförande på Adoptionscentrum.49 Han har 

alltså arbetat för Sveriges största adoptionsbyrå, som i första hand arbetar för att adoptera barn 

till Sverige. Att han själv har varit delaktig som aktör inom Adoptionscentrum och i 

kombination med att han själv är adoptant, så är sannolikheten stor att han kommer bedriva en 

positiv adoptionspolitik. Lika som Hübinette nämner i forskningsvärlden, att många inom 

akademin själva är adoptanter och vill därför inte problematisera och kritisera sitt familjeliv. 

Vilket gör att adoptionsforskningen i första hand är positiv.50 På samma sätt kan det vara inom 

politiken, att politiker inte vill kritisera något de är en del av och på så sätt bidrar det till den 

positiva bilden kring internationell adoption. 

 
48Patricia Fronek & Denise Cuthbert & Indigo Willing, Intercountry Adoption: Privilege, Rights and Social 
Justice, i Robert L. Ballard m.fl. (red.), The Intercountry Adoption Debate (Newcastle: Cambridge Scholars 
Publishing, 2015), sidnumrering finns ej. 
https://www.researchgate.net/publication/273451830_Intercountry_adoption_Privilege_rights_and_social_justic
e, hämtad 10.11.2019. 
49Gondouin, Adoption, Surrogacy and Swedish Exceptionalism, s. 6. 
50 Tobias, Hübinette, Att vara ett fritt flytande subjekt: En studie av den adoptivkoreanska existensen, ACSIS 
nationella forskarkonferens, 2005, s. 406. http://www.ep.liu.se/ecp/015/033/ecp015033b.pdf, hämtad 9.11.2019. 
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Det som kan sägas är att oavsett om internationell adoption kan motiveras utifrån att hjälpa 

fattiga barn till ett bättre liv, och/eller för att fylla adoptanters önskan om att bilda familj, så 

grundar det sig på en asymmetrisk maktordning som i första hand gynnar adoptanter och väst. 

Den är asymmetrisk för att internationell adoption är en ”en vägs verksamhet”, väst adopterar 

från tredjevärlden, men det går inte åt andra hållet. Detta kan också ses som en 

postkolonialstruktur, då kolonialismen också grundade sig i en asymmetrisk maktstruktur, som 

underordnade den ursprungliga befolkningen. Det vill säga att tredjevärlden fortfarande är 

underordnade och beroende av väst, då väst fortfarande ses som mäktigare än tredjevärlden. 

Därför kan internationella adoption motiveras då barnen kommer få det bättre i det 

demokratiska Sverige med bra utbildning, skolgång, sjukvård och ekonomi. Men som svenskt 

barn att bli adopterad till tredjevärlden skulle inte hända, för det anses inte vara ett lika bra land 

som Sverige, barnet kommer inte få en lika bra uppväxt, jämfört med i Sverige. 51 Sedan kan 

detta ses som ett löjligt argument då anledningen från början med att adoptera barn från tredje 

världen för att dessa länder inte har samma infrastruktur och ”säkra” samhälle som Sverige. Att 

då barn som är födda i Sverige men som inte kan leva i med sin biologiska familj skulle bli 

skickad till tredje världen för att bli ett adoptivbarn, kan då ses som en självklarhet att det inte 

skulle hända. Men det visar fortfarande på en maktstruktur som är styrd från väst och som bara 

går åt ett håll, det finns alltså ingen symmetri i det. 

 

Det kan alltså genom den postkoloniala teorin visas på en asymmetrisk maktstruktur som kan 

dra paralleller till kolonialismen, då båda är styrda från väst och skapar ett beroende från 

tredjevärlden till väst. Men internationell adoption existerar för att hjälpa barn till att växa upp 

med en familj och ett säkert liv och med åtnjutandet av sina grundläggande rättigheter för att 

kunna leva ett drägligt liv. Genom att då bli adopterade till en familj i Sverige så får de ett bra 

liv där de slipper växa upp ensamma på ett barnhem. Denna asymmetriska maktstruktur är 

problematiskt, då det kan ifrågasättas om det verkligen ger barn ett bra liv. För det första, den 

bilden kring att internationell adoption räddar barn är den etablerade bilden, men det är bara 

ena sidan av myntet. Sidan som motivera till att adoptionsverksamheten fortsätter. Detta är 

något som Unicef tar upp i sin rapport att det är etablerat som en humanitär hjälp och är 

rättfärdigad för att barn kommer få ett bra liv i ett materiellt rikt land. I rapporten nämns det 

även att så länge denna sida är etablerad i samhällen så kommer kränkningar inom internationell 

adoption alltid täckas över av ”adoption för att hjälpa barn”. 52  Alltså, den som styr 

 
51Hübinette, Den sista människohandeln. 
52UNICEF, Intercountry adoption, s. 6. 
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internationell adoption, kommer även styra hur bilden kring det är, det vill säga positiv, och de 

som styr är adoptanter. Detta gör att behoven utgår från adoptanterna, istället för i första hand 

från de adopterade och dess barnperspektiv. Men det betyder egentligen inte att internationell 

adoption är det bästa för barn. Men på grund av den maktstruktur som existerar så är det de som 

är mest priviligierade som tas i första hand. Vilket är adoptanter från västerländska länder som 

Sverige med en bra välfärd. Oavsett om adoptanterna adopterar för att hjälpa barn eller om det 

i första hand är för att uppfylla deras önskan om familjebildning så finns det en problematik när 

priviligierade personer åker till tredje världen för att adoptera. Då detta gör att ett beroende 

mellan tredje världen och väst fortsätter. Det löser tämligen inte faktorerna till varför barn blir 

adopterade. Barn skickas till väst, adoptivlandet får en summa pengar för det, men det gynnar 

egentligen den priviligierade sidan. I och med att problematiken kvar står i tredje världen, därför 

kan adoptionsverksamheten ses som ett sätt att bibehålla en Status Quo mellan väst och 

tredjevärlden. Då det inte bidrar till att eliminera fattigdom eller sociala orättvisor som är 

orsaken till varför föräldrar lämnar sina barn till barnhem. Detta är en stor del av problematiken 

med internationell adoption, att även om det ger barn en chans till att växa upp i ett 

välfärdssamhälle, så blir det en kortsiktig lösning. Faktorerna till varför det existerar 

internationell adoption i sig kommer aldrig lösas så länge det inte sker ett paradigmskifte i 

adoptionsverksamheten, där andra faktorer än att det hjälper barn till ett säkert liv tas upp.53 

Det vill säga en adoptionsverksamhet som utöver ger ett barn en familj, även uppmärksammar 

orsakerna till varför barn blir adopterade samt som arbetar för att lösa de faktiska orsakerna.  

 

För att visa på den sociala maktordningen, barn som blir adopterade kommer från familjer som 

lever under extrem fattigdom och från marginaliserade grupper i samhället. Mödrarna är ofta 

unga i åldern, mellan 14–18 år och lever i samhällen med ett starkt patriarkat som underordnar 

kvinnor, där det är vanligt med försummelse och våld. På grund av den extrema utsattheten så 

ser dessa mödrar inte många andra val än att lämna ifrån sina barn, då de inte är kapabla att ta 

hand om dem.54 Sedan finns det andra faktorer så som att föräldrarna inte är gifta eller att det 

är en ensamstående mamma som i sitt samhälle inte är accepterat. Eller att fattigdomen gör att 

de inte kan ta hand om alla sina barn och tvingas lämna något av sina barn på barnhem, där de 

kan åtnjuta sina grundläggande rättigheter. Det som kan fastslås är att barn blir adopterade på 

grund av en maktstruktur som av olika anledningar gör att föräldrar lämnar sina barn på 

barnhem där de sedan kan bli adopterade. Samt som 1993 års Haagkonvention fastslår så ska 

 
53Fronek & Cuthbert & Indigo Willing, Privilege, Rights and Social Justice, sidnumrering finns ej. 
54UNICEF, Intercountry adoption, s 10 
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Internationell adoption vara för barnets bästa och som sista utväg när det inte finns möjlighet 

till nationell adoption. Huruvida detta verkligen följs kan diskuteras. Att adoptera kostar mycket 

pengar, att kostnaden är hög gör att det inte går att bedriva en nationell adoptionsverksamhet 

då familjer i ursprungslandet inte har råd att adoptera barn. Samt att det är i den internationella 

adoptionsverksamheten som det går att tjäna pengar på barn, vilket gör att adoptionsbyråer 

väljer att bedriva det internationellt istället för nationellt. Detta gör att cirkeln fortsätter, 

tredjevärlden fortsätter att vara underordnade, barn fortsätts bli adopterade till västerländska 

länder, där adoptanterna är i tro att det gör de för att det är barnets bästa. 55  Den stora 

problematiken med den maktstruktur är att det leder till att internationell adoption blir till en 

industri, som gynnar ena sidan, det vill säga adoptanterna.  

 

För att sammanfatta. Adoptionspolitiken tyder på att adoption är bra och centrerar kring 

anspråket för att alla utanför den heterosexuella normens rätt till adoption. Kapitlet har visat på 

att adoptanters barnlängtan faktiskt har konsekvenser för tredjevärlden, att det inte är 

problemfritt. Att Sverige måste uppmärksamma den postkoloniala strukturella maktordningen 

och på så vis bidra till en nyanserad bild. Om detta inte görs så kommer problematiken kvarstå. 

  

 
55Smolin, Intercountry Adoption as Child Trafficking, s. 312–313. 
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6 Förslag till förändring i adoptionspolitiken 
I uppsatsen har tre stycken faktorer till den positiva bilden kring internationell adoption tagits 

upp och visat på hur det bidrar till problematik inom internationell adoption. I denna del 

kommer ett förslag till en förändrad adoptionspolitik, med utgångspunkt i problematiken som 

framförts i tidigare kapitlen. Detta i kombination med vad adoptionskritiker ser som viktiga 

aspekter för en förbättrad adoptionspolitik. 

 

En aspekt som många kritiker lyfter är att adoptionsverksamheten i Sverige idag drivs av ideella 

organisationer, vilket gör att det är lättare att komma undan med till exempel oetiska adoptioner. 

Lösningen på detta, eller i alla fall ett steg åt en bättre adoptionsverksamhet, är att det 

förstatligas så att staten ansvarar fullt ut för adoptionsverksamheten. Då kommer ett större 

ansvar läggas på att adoptionsverksamheten bedrivs etiskt. Då det är lättare att kontrollera i den 

offentliga sfären än i den privata när det inte blir några ”mellanhänder” som idag när det är 

ideella organisationer som driver verksamheten. Att förstatliga adoption skulle även hjälpa i 

adoptionsprocessen, att säkerställa att det verkligen är för barnets bästa som barn blir 

adopterade till Sverige. Att det är så kallade etiska adoptioner där barn inte har varit del av 

smuggling eller annan människohandel, eller att ingen annan familjemedlem har tvingat 

föräldrarna att lämna ifrån sig sina barn. Att det verkligen är sista utvägen som det står i 1993 

års Haagkonvention. Alltså att Sverige aktivt arbetar utifrån att barnen i första hand ska bli 

adopterade till en familj i sitt ursprungsland. På så sätt försvinner en del av den assimilering till 

den svenska kulturen som det blir med dagens adoption. 

 

En annan viktig aspekt i en förändrad adoptionspolitik är att Sverige som stat lägger ett tryck 

på adoptivländerna. Att adoptivländerna måste göra reglering för att minska orättvisor som 

orsakar att det finns barn att adoptera, så att det succesivt försvinner. Därför blir det viktigt att 

staten bedriver en internationell adoptionsverksamhet till Sverige som sista utväg, som arbetar 

i första hand på att hitta lösningar i ursprungslandet. Med ett mål att internationell adoption inte 

ska ske till Sverige. Med utgångspunkt i att adoption ska vara för barnets bästa så kan det 

tämligen ses som mest rimligt. Då skulle barn från ett långsiktigt perspektiv kunna leva i sitt 

ursprungsland med en fungerande välfärd och med sin biologiska familj. Följaktligen så skulle 

då adopterade då inte bli assimilerade in i en ny kultur som bidrar till att delar från ens identitet 

raderas, på det viset som det blir idag. 
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Ett förstatligande skulle även skapa en mer transparants när en statlig myndighet ansvara helt 

för adoption i Sverige. När det hamnar i det offentliga betyder även att offentlighetsprincipen 

kommer att gälla, vilket kommer göra det enklare för adopterade att begära ut sina handlingar. 

Något som det idag är svårt att få tag i. Dels för att många adoptioner är oetiska, där 

pappershanteringen inte har gått korrekt till, så som i exemplet med Chile. Men också för att 

internationell adoption idag sköts av ideella föreningar, vilka vissa inte finns kvar. Vilket gör 

att pappren ibland har försvunnit. 56 Genom ett förstatligande kommer en tydligare transparens 

skapas och ett större skydd över att adoptionerna är etiska. Vilket kommer göra det enklare för 

vuxna adopterade att söka efter sina rötter, men också för adoptanter att säkerställa att 

internationell adoption verkligen är för barnets bästa, och inte en oetisk adoption som kan 

kopplas till människohandel.57 Vidare, det är även väsentligt att en oberoende statlig utredning 

görs kring aktörer inom adoptionsverksamheten för att garantera att internationell adoption i 

första hand sker för barnets bästa.58 

 

En annan viktig aspekt som adoptionspolitiken idag har glömts bort adopterade väl på plats i 

Sverige. Utifrån den utspridda psykiska ohälsan, rasismen och identitets splittring som finns 

bland adopterade så skulle det behövas ett tydligare ansvar kring detta. Det vill säga att en 

central det i adoptionspolitiken måste vara en post-adoptionsservice som i första hand utgår 

från adopterade och ger stöd till dem, genom bland annat att finna sina rötter, oavsett deras 

ålder. Det vill säga en adoptionspolitik som bidrar till att adopterade får ett bättre stöd från 

Sverige än vad de får idag och att bilden kring att adopterade ska känna tacksamhet ska förintas. 

Det som har framkommit i den här uppsatsen är att även om internationell adoption 

argumenteras utifrån att vara för barnets bästa och från ett barnperspektiv, så utgår det i 

verkligheten från adoptanters behov. Detta måste ändras så att barnperspektivet är 

utgångspunkten. Något som även Barnombudsmannen ser som en problematik kring 

internationell adoption då Sverige tydligare måste följa både barnkonventionen och 1993 års 

Haagkonventionen uttryck kring barnets bästa. Därför måste en tydligare reglering i svensk 

lagstiftning göras så att adopterade står i fokus och inte adoptanter..59 Utifrån detta skulle det 

 
56Axel Håkansson, Kräver att adoptionsverksamheten förstatligas, SVT Nyheter (2.2.2018). 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kraver-att-adoptionsverksamhet-forstatligas, hämtad 11.12.2019. 
57Fronek & Cuthbert & Willing, Privilege, Rights and Social Justice, s.  
58Marit A. Israelsson, Vänsterpartiet vill skärpa tillsyn av adoptionsorganisationer, SVT Nyheter (17.12.2019). 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vansterpartiet-vill-skarpa-tillsyn-av-adoptionsorganisationer, 
hämtad 1.1.2020. 
59Barnombudsmannen: Adoption -till vilket pris? SOU2003:49. Betänkande av utredningen om internationell. 
(2003). https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/nya-remissvar/2003/10/adoption-



  30(34) 

kunna ses som att den nya adoptionslagen från år 2018, som vid en första blick kopplas till 

adoption för barnets bästa, men som det även framgår att den nya adoptionslagen nyttjar och 

gör det enklare för adoptanter att adoptera istället för att utgå från barnperspektivet. Att 

internationell adoption har blivit till en jämställdhetsfråga kan tämligen ses som motsatsen till 

barnperspektivet och borde därför revideras igen.60 Detta kan ske som särskilt rimligt i och med 

att Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari år 2020, och utifrån denna studie så följs 

den inte alltid, då det går att tyda att andra intressen än barnets bästa motiverar 

adoptionsverksamheten. Alltså adoptionspolitiken i Sverige måste tydligare förhålla sig till 

barnkonventionen och säkerställa att det de facto sker för barnets bästa, barns behov och inte 

adoptanternas. En viktig del i en förändring adoptionspolitik är att en förståelse kring strukturer 

kring internationell adoption som praktik uppmärksammas och hur adoption existerar på grund 

av social orättvisa och fattigdom i tredjevärlden. Det vill säga att visa på att adoption bidrar till 

en fortsatt asymmetrisk maktordning som kan ses som en postkolonial struktur, där behoven 

utgår från adoptanters istället för adopterade.61  När detta synliggörs politiskt i Sverige så 

kommer internationell adoption i högre grad utgå från adopterade, barnets bästa och 

barnperspektivet. 

  

 
till-vilket-pris-sou-200349-betankande-av-utredningen-om-internationella-adoptioner-s20035603st/, hämtad 
29.12.2019. 
60Sao Mai Dau, ”Adoption är en kolonial praktik”, Fria Tidningen (27.12.2017). 
http://www.fria.nu/artikel/132313, hämtad 25.9.2019. 
61 Facebook: Stulen identitet – problematisering av adoption, min adoptionskritik sammanfattad, inlägg 
publicerat 9.11.2019. https://www.facebook.com/pg/StulenIdentitet42/posts/?ref=page_internal, hämtad 
9.11.2019. 
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7 Slutsatser 
I uppsatsen har tre aspekter berörts som bidragande faktorer den generella positiva bilden kring 

internationell adoption i Sverige som gör att adoption kan argumenteras som något bra. Den 

första är att internationell adoption ses som ett välgörenhetsprojekt, adoptanter som osjälviska 

som vill hjälpa barn i nöd till en bra uppväxt med en älskande familj. Den andra att Sverige 

blev en demokratisk förebild under avkoloniseringen, där de själva begravde sin koloniala och 

rasbiologiska historia, som ersattes med att Sverige blev till ett antirasistiskt samhälle som 

internationell adoption blev en del av. Den tredje aspekten är politiken i Sverige och hur det 

kan kopplas till den positiva bilden. Utifrån dessa faktorer har argument framförts för att visa 

på att den positiva bilden går att kritisera och problematisera utifrån det postkoloniala 

perspektivet. Följt av detta har uppsatsen tagit upp hur politiken kring internationell adoption 

skulle kunna förändras, med utgångspunkt från kritiken och problematiken som denna studie 

har framfört. för att skapa en adoptionsverksamhet som de facto utgår från barnets bästa. Samt 

att Sverige ska ha som mål att internationell adoption till Sverige ska upphöra och istället skapa 

förändring i ursprungsländerna, ställa krav på de verkliga problemen till varför barn blir 

adopterade till västerländska länder som Sverige. 

 

Med den här studien tar jag med mig en bredare uppfattning och en utvecklad förståelse kring 

komplexiteten kring internationell adoption. Uppsatsen är bara en liten pusselbit i studier kring 

internationell adoption, ett ämne som i min mening är oerhört viktigt och som behövs prioriteras 

och undersökas djupare i Sverige. Vad jag ser som nästa steg i en utvecklad studie är att göra 

en fördjupad studie i kring hur internationell adoption förhåller sig till Barnkonventionen nu 

när den är svensk lag. Då finns en del artiklar kopplat till internationell adoption inte följs, samt 

att analysera adoptanter som rättighetsbärare utifrån Barnkonventionen. En annan viktig aspekt 

som inte denna studie fördjupar sig i, är faktorer i ursprungsländerna, vad som kan göras där 

för att få stopp på internationell adoption, eller om det kan argumenteras för att fortsätta bedriva 

internationell adoption, och hur det kan regleras så att det verkligen blir som sista utväg. Alltså 

inte som det är nu, en kommersiell industri med barn som köps av barnlängtande västerländska 

familjer. 
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