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ABSTRACT 

Turisters reflektioner över barnhem och översättningar av lokala förhållanden utanför sina 

hemländer underbygger i stor utsträckning den rådande synen på utlandsadoptioner av barn 

fram till idag. Eftersom många av dessa utländska personer som engagerar sig i 

kommunikationer om adoptionsfenomenet är adoptivföräldrar ställs vissa saker i fokus medan 

andra är helt eller delvis outforskade på adoptionsområdet. När det exempelvis gäller den 

dominerande litteraturen och forskningen normaliseras bland annat föreställningar om att det 

goda livet endast kan uppnås som medborgare i utländska adoptivföräldrars hemländer. I sin 

helhet framställs adoptionshandlingen som en rättrådig och välmenad intervention i 

adoptionsdiskursen. 

Min studie bygger på ett fältarbete i Sri Lanka som har utförts i två omgångar under 

sammanlagt cirka sex månader mellan åren 2007-2012. Fältarbetet inkluderar en etnografisk 

insamling av rapporter, artiklar, tidningsnotiser, officiella svenska statliga dokument, 

marknadsföring av resor till Sri Lanka och livshistorier från personer som har växt upp på 

olika barnhem i landet samt deltagande observationer på srilankesiska barnhem. Sammantaget 

undersöker jag några kulturella processer som involverar länkar mellan turismen till Sri Lanka 

och landets adoptionspraktik vilket bidrar till att fördjupa förståelsen för hur sakernas ordning 

har grundlagts på adoptionsområdet. Mitt huvudsakliga argument är att den historiska och 

samtida turismen spelar en större roll än vad man i allmänhet föreställer sig i 

adoptionssammanhang. 

Vad gäller den antropologiska forskningsfronten relaterar undersökningen till sätten på vilka 

former av individuellt och kollektivt liv reflekteras över och värderas samt hur personer 

formges som medborgare genom reflexiva översättningspraktiker som en del av ett 

medborgarskapsprojekt som överskrider nationalstatens gränser. Frågan om hur individer bör 

leva som medborgare ställs på sin spets i denna studie. 

Keywords: Sri Lanka, adoption, barnhem, turism, medborgarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

To reach a deeper understanding of a few cultural processes involving links between tourism 

and adoptions in this thesis I reason about some changes the Sri Lankan adoption practice has 

experienced since the days before the Western colonial period until the contemporary post-

colonial condition. What is the role of tourism in this process of change? In what ways have 

tourists contributed to forming opinions on adoptions of children? What accounts are given by 

the locals in the context of the adoption phenomenon? According to my reasoning tourism 

plays an essential part and I show, moreover, that historical and contemporary tourists’ 

reflexive translation practices make significant contributions to public opinion on local and 

transnational adoptions, although the variety of local perspectives is surrounded by silence. 

In reasoning about human traveling during vacation periods and in discussions on children’s 

growth in children’s homes outside of Sweden the links between tourism to Sri Lanka and 

adoptions of children to other countries may indeed be difficult to notice. It depends on the 

case that studying tourism is quite a challenge and that tourists easily escape elegant 

definitions simultaneously as the dominant literature and research on the field of adoption in 

most cases focus on adoptees in the receiving countries while there is a lack of voices from 

the locals in the giving countries. 

When speaking of tourism I generally refer to human traveling involving a temporary 

migration to another country. Thus, an individual traveling to another country can be 

categorized either as a temporary migrant or a tourist. This wide characterization of tourism 

and tourists is put into practice because I am foremost interested in tourists’ accounts on the 

order of things in adoption contexts. Strictly, I focus on foreign person’s reflections over 

children, their mothers, children’s homes as an environment of growth and translations of 

circumstances outside of their homelands. 

Regarding the frontlines of anthropological research I explore the ways in which forms of 

individual and collective life is reflected over and valued as well as how persons are 

constituted as citizens through reflexive practices as a part of a citizenship project 

transcending the borders of the nation-state. Put on its edge the thesis concerns the question of 

how individuals should live as citizens. 

My study is grounded in fieldwork carried out in Sri Lanka during two extended visits of 

approximately six month between 2007 and 2012. The fieldwork includes an ethnographic 

collection of reports, articles, newspaper items, official Swedish State documents, marketing 

of charter trips to Sri Lanka and life-histories from persons who grew up in Sri Lankan 

children’s homes as well as participant observations in such children’s homes. This 

methodological approach is mainly based in my curiosity to know about an upbringing in a 

children’s home and what life one may lead after a temporary stay in a Sri Lankan children’s 

home. The interest in learning about these issues is related to the case that I was born as a Sri 

Lankan citizen and at the age of three month in the beginning of the 1980s was involved in a 

family project which offered me opportunities to be constituted as a Swedish citizen. 



Exploring how the order of things has been outlined in the context of the adoption 

phenomenon is a central issue of the thesis. In fact many of the foreign persons contributing 

with knowledge in the adoption discourse are adoptive parents and persons working with 

adoption issues. When turning to the dominating literature and research on the adoption area it 

seems, for instance, that (an unmarried) mother has no choice but to give up her child for 

adoption simultaneously as a transnational adoption is represented as a just and well-intended 

intervention. Contrary to such opinions my ethnographic material shows how social norms 

can be negotiated and that the children’s home is a place among others for constituting 

culturally competent citizens. 

The informed consensus having been constructed over the years by adoptive parents in 

transnational public spheres is grounded, not in empirical knowledge, but in their own 

opinions on the order of things in adoption contexts. Thus, voices from, among others, 

persons with life-histories from children’s homes have been marginalized. As indicated by my 

ethnographic interview material with these informants it is indeed difficult to foretell the 

upbringing in children’s homes and making predictions about the life one may lead as a 

citizen after a temporary stay in a Sri Lankan children’s home. 

Although I have traveled to Sri Lanka as a kind of tourist in order to investigate the adoption 

practice it can be seen that the future gaze on adoptions not only will be grounded in tourists’ 

accounts but also in the knowledge taking form in the life-histories of citizens who grew up in 

children’s homes and the ways in which they give voice to their perspectives in various 

contexts. 
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1 INTRODUKTION 

Sri Lankas adoptionspraktik genomgår många förändringar sedan tiden före den västerländska 

kolonialtiden fram till dagens postkoloniala tillstånd. Vilken roll spelar turismen i denna 

förändringsprocess? Hur bidrar turisters återberättelser till att forma den rådande synen på 

adoption? Vad slags berättelser återger den srilankesiska lokalbefolkningen på 

adoptionsområdet? I den här studien resonerar jag kring dessa frågor och ämnar skapa en 

djupare förståelse för några kulturella processer som involverar länkar mellan turism och 

adoptioner. Uppsatsens huvudsakliga argument är att den historiska och samtida turismen 

spelar en större roll i adoptionssammanhang än vad man i allmänhet föreställer sig. 

          Uppsatsen bygger på ett fältarbete bland barn som växer upp på barnhem i Sri Lanka, 

vilket är landet som ligger på ön intill Indiens sydligaste östkust. Fältarbetet har bedrivits i två 

omgångar under sammanlagt cirka sex månader mellan åren 2007-2012. En rad aktörer på 

adoptionsområdet i Sri Lanka har intervjuats och olika turisters reflektioner och 

översättningar av sakernas ordning i adoptionssammanhang har studerats. Vidare har jag 

samlat material i form av rapporter, artiklar, tidningsnotiser och svenska statliga officiella 

dokument samt sett närmare på några svenska resebyråers marknadsföring av resor till Sri 

Lanka. Det etnografiska materialet och variationen av källmaterialet som jag använder i denna 

uppsats synliggör ett flertal länkar mellan turism och adoptioner generellt sett som inte har 

studerats tidigare.
1
 

          Grundläggningen av sakernas ordning på adoptionsområdet utgör en av uppsatsens 

centrala punkter. Faktum är att många av de personer som bidrar med kunskap i 

adoptionsdiskursen ofta är personligt involverade i adoptionspraktiken på olika sätt, 

exempelvis i form av adoptivföräldrar och personer som arbetar med adoptionsfrågor. 

Därmed ställs vissa saker i fokus medan andra är helt eller delvis outforskade. I synnerhet 

genereras bilder av barnhem som undermåliga uppväxtmiljöer och föreställningar 

normaliseras om att det goda livet endast kan uppnås i utländska adoptivföräldrars 

hemländer.
2
 

          Själv involverades jag i adoptionspraktiken när jag vid tre månaders ålder under början 

av 1980-talet adopterades från ett barnhem i Sri Lanka till Sverige. Detta har bidragit till en 

nyfikenhet och ett intresse att veta mer om hur det kan vara att växa upp på barnhem och hur 

                                                           
1
 Att dra gränsen mellan etnografiskt material och litteratur har ibland varit svårt, exempelvis för att vissa källor 

som framstår som akademiska kanske snarast bör ses som ett slags etnografiskt material. Denna problematik har 

jag sökt hantera genom att karaktärisera författaren eller organisationen som står bakom publikationen. 
2
 Hellre än att definiera vad som utgör ’det goda livet’ menar jag att det kan ses som ett meningsfullt projekt som 

olika människor strävar efter att uppnå i världen. 
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livet kan te sig efter en barnhemsvistelse i Sri Lanka, vilket ska ses i kontrast till att många 

författare och forskare på adoptionsområdet snarast söker förklara varför adoption utgör en 

legitim familjebildningsmetod, till exempel genom att reflektera över (ogifta) mödrars 

valmöjligheter att behålla sina barn och förutsätta att livet efter en barnhemsvistelse blir 

utsiktslöst i givarländerna. Genom att resa till Sri Lanka har jag således sökt att komma 

närmare en förståelse för landets adoptionspraktik. 

          Med utgångspunkt i kvalitativa metoder tar min uppsats ett relativt traditionellt grepp 

om adoptionsdiskursen. Jag har exempelvis utfört deltagande observationer på några barnhem 

i Sri Lanka och uppmärksammat livshistorier från informanter som har växt upp på 

srilankesiska barnhem, vilket utgör ett övergripande syfte med uppsatsen. Följaktligen har jag 

nått insikter om varför barn lämnas till barnhem och kunnat relatera upplevelser från 

barnhemsvistelsen till normaliserade föreställningar i adoptionssammanhang. 

          Vad gäller den antropologiska forskningsfronten relaterar uppsatsen till hur aktörer 

reflekterar över uppväxtmiljön på barnhem i utlandsadopterande länder, värderar livet efter en 

barnhemsvistelse i barns födelseländer och formger adopterade som medborgare i ett 

sammanhang där utländska adoptivföräldrars hemländer utgör konstitutionsplatsen för det 

goda livet. Låt mig nu säga några ord om hur jag tar mig an turismfenomenet. 

 

Från ’Grand Tours’ till adoptionsresande 

Turism som ett samtida fenomen kan sägas ha växt fram ur så kallade peregrinationer eller 

bildningsresor som har företagits av europeiska adelssöner allt sedan 1500-talet. 

Bildningsresorna gick under namnet ’Grand Tours’ varur man etymologiskt kan härleda det 

engelska ordet ’tourism’ och de svenska orden ’turism’ och ’turist’ (Blom & Nilsson 

2005:32). Enligt antropologen Malcolm Cricks (1989) genomgång av ett antal 

samhällsvetenskapliga studier pendlar undersökningarna mellan representationer av 

utlandsturism som något bra eller dåligt. Dock menar Crick att turismfenomenet inte har 

givits den teoretiska eller empiriska uppmärksamheten det förtjänar, delvis för att 

lokalbefolkningens röster omges av en tystnad och att antropologer har tenderat att fokusera 

på turismens inverkan på kulturella aspekter i destinationslandet. Men med anledning av 

turismsystemets komplexitet föreslår Crick att man bör teoretisera med försiktighet. Han 

menar att det behövs detaljerade studier som skapar kroppar av samhällsvetenskapliga data 

distinkta från andra sorters kulturella representationer och att det är av stor vikt att 

uppmärksamma variationen av lokala röster eftersom turism på många sätt handlar om ”vår” 

kultur hellre än destinationslandets. Sammantaget menar Crick att den som studerar turism i 
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konkret detalj kan undersöka länkar mellan makt och kunskap, genereringen av bilder av 

’Andra’, skapandet av lokalbefolkningen och autencitet samt konsumtion av bilder, vilket är 

grundläggande för turismindustrin på samma sätt som för antropologens etnografiska material 

(ibid:330). 

          Några av de utmaningar som Crick ställer för turismforskningen har antagits av 

antropologen Victor Alneng (2002) som teoretiserar om turism och turister i Vietnam. Alneng 

påpekar att en rad händelser har flyttat fram turismstudier på forskningsfronten men uppger 

ickedestomindre att turismforskningen står inför ungefär samma utmaningar som Crick 

noterade mer än tio år tidigare, exempelvis vad gäller skapandet av lokalbefolkningen och ’de 

Andras’ röster. 

          Inledningsvis nämndes att jag ämnar skapa en djupare förståelse för kulturella processer 

som involverar länkar mellan turism och adoptioner. Jag har hittat flera studier om 

turismfenomenet och en rad artiklar i databasen ’Annals of Tourism Research’ och ’Tourist 

Studies-journalen’, men inte en enda studie eller artikel som fokuserar på länkar mellan turism 

och adoptioner. Följaktligen har jag, genom att försona turismforskningen med min 

antropologiska undersökning av adoptionsfenomenet, sett det som en viktig uppgift att samla 

etnografiskt material på plats i Sri Lanka och uppmärksamma variationen av 

lokalbefolkningens röster. 

          Som många andra länder i Asien har Sri Lanka en lång historia av att adoptera barn 

inom landet och på senare tid även transnationellt. Landets lokalbefolkning omtalas ofta i 

termer av en strikt uppdelning mellan den singales-buddhistiska majoritetsbefolkningen och 

de tamilska hinduerna som utgör den största minoritetsgruppen. På det sättet förenklas 

lokalbefolkningens konstitution och den religiösa mångfalden fragmenteras. Min studie 

fokuserar dock framförallt på singalesers och tamilers adoptionspraktiker. Därmed utesluts 

exempelvis srilankes-muslimska adoptionspraktiker varför denna uppsats kan ses som en 

påbörjad kartläggning av landets adoptionspraktik. 

          Att det finns länkar mellan turismen till Sri Lanka och adoptioner av barn till andra 

länder är kanske inte det första man tänker på när det resoneras om mänskligt resande under 

semestertider eller i diskussioner om barn som vistas på barnhem utanför Sverige. Några 

centrala skäl till detta består i att turism är ett svårt fenomen att studera och att turister är 

svåra att definiera samt att den dominerande litteraturen och forskningen på adoptionsområdet 

snarast fokuserar på adopterade i mottagarländerna medan det råder en brist på 

lokalbefolkningens röster i givarländerna. 
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          När jag talar om turism i denna studie syftar jag generellt på mänskligt resande som 

innebär en temporär migration till ett annat land. Den som ger sig av på en resa till ett annat 

land kan då kategoriseras som en temporär migrant eller en turist. Denna vida karaktärisering 

av turism och turister tillämpas med anledning av att jag framförallt intresserar mig för 

turisters återberättelser om sakernas ordning i adoptionssammanhang. Med återberättelser 

menar jag turisters reflektioner över och översättningar av förhållanden utanför deras 

hemländer, till exempel vad gäller föreställningar om hur det kan vara att växa upp på 

barnhem och meningar om hur livet kan te sig efter en barnhemsvistelse som medborgare i 

givarländerna. 

          I det som följer nedan uppmärksammar jag några intressanta länkar mellan turism och 

adoptioner som framträder i det befintliga källmaterialet i textform på adoptionsområdet i Sri 

Lanka. Källmaterialet består främst av ett antal rapporter, artiklar och notiser ur lokala 

nyhetstidningar. Det visar på hur adoptioner har utförts historiskt sett, skälen till att barn 

befinner sig på barnhem i samtiden och hur adoptionsaktiviteten under 1970- och 1980-talen 

leder fram till en lagändring under början av 1990-talet som innebär att lokala adoptioner ska 

främjas. Sammantaget ger detta material en historisk bakgrund till turismens roll i Sri Lankas 

adoptionspraktik. 

 

HISTORISKA ADOPTIONER I SAMTIDA KONTEXTER 

Det befintliga källmaterialet i textform är mycket begränsat i Sri Lanka. Den följande 

genomgången av detta material syftar till att visa på framträdande kulturella processer som 

involverar länkar mellan turism och adoptioner, några aktörer som har reflekterat över 

adoptionspraktiken och hur barnhem representeras som en uppväxtmiljö. Sammantaget 

framstår adoptionsområdet relativt understuderat. 

          Juristerna T. Sri Ramanathan (1963) och H.W. Tambiah (1972) redogör för 

Tesawalamai. Tesawalamai var jaffnatamilernas
3
 så kallade ’customary laws’ dvs. de seder 

och bruk som har efterföljts utan att ha konstituerats av någon juridisk auktoritet men som 

över tid har kommit att betraktas som lag. Nedteckningen av dessa ’customary laws’ 

färdigställdes under den holländska kolonialtiden år 1707 av kolonialadministratören Claasz 

Isaacsz (se exempelvis ibid:200). Innehållet i Tesawalamai gäller bland annat regler för 

kastpraktiker, giftermål och adoptioner som har praktiserats flera århundraden före den 

västerländska kolonialtiden. Givetvis har de genomgått förändringar fram till idag. Tambiah 

                                                           
3
 Dvs. tamiler som sedan urminnes tider har bott i norra Sri Lanka. 
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nämner exempelvis att både portugiserna och holländarna modifierade vissa ’customary laws’ 

samt att vissa adoptionspraktiker har föråldrats med tiden. Vidare uppger Tambiah att 

Tesawalamais adoptionsföreskrifter liknar de som praktiserades av kandyanerna (dvs. 

singaleser inom Kandykungariket). Kandyanernas ’customary laws’ nedtecknades av 

kolonialadministratören John D’Oyly under den brittiska kolonialtiden. I nedteckningen 

beskriver D’Oyly bland annat strukturen för det kandyanska kungariket som en 

bondearistokrati och att hela samhället var indelat i ett antal arbetsrelaterade kastgrupper som 

gifte sig inom respektive grupp. Kast uppges även vara centralt i adoptionssammanhang. 

Barnet måste exempelvis vara av samma kast som adoptivföräldrarna. Adoptionen i sin tur 

skulle även deklareras offentligt och erkännas för att barnet skulle få sin arvsrätt (D’Oyly 

2011:v, 193).
4
 Enligt min mening kan det ses att nedteckningen av tamilernas och 

singalesernas ’customary laws’ ingick i en kulturell process som bland annat möjliggjordes av 

turismen (i detta fall européernas tidiga resande) till Sri Lanka. Nedteckningarna bygger på 

information som samlades in på plats i landet genom intervjuer med personer ur 

lokalbefolkningen. Kolonialadministratörerna som tecknade ned adoptionspraktikerna kan ses 

som en social kategori av turister som producerade kunskap vilken kunde användas på olika 

sätt av respektive kolonialmakt. Dessa tidiga turisters reflektioner över adoptionspraktiken 

och översättningar av lokala förhållanden exemplifierar en typ av källmaterial som ligger till 

grund för en kulturell förståelse av sakernas ordning i lokala adoptionssammanhang. 

          Som jag nämnde inledningsvis är turism ett svårfångat begrepp och turister svåra att 

definiera. Att sedan jämföra historiska temporära migranter med samtida turister kan vara 

ännu svårare, exempelvis för att det finns betydande skillnader mellan kolonialadministratörer 

och charterturister gällande beteende, motivationer, förväntningar och meningar som tillskrivs 

upplevelser och möten med lokalbefolkningen. Men det finns också betydande likheter som 

visar sig i att båda dessa sociala kategorier av turister vistas utanför sina hemländer temporärt 

och får möjligheter att återberätta sina upplevelser och intryck till andra individer på 

vistelseorten och till signifikanta andra i hemlandet. Givet att jag intresserar mig för länkar 

mellan turism och adoptioner i denna studie är likheterna mellan historiska och samtida 

turisters reflektioner och översättningar viktiga att ställa i fokus eftersom de underbygger 

förståelsen för Sri Lankas adoptionspraktik, även om variationen av lokalbefolkningens röster 

i sammanhanget ofta omgärdas av en tystnad. 

                                                           
4
 D’Oyly sammanställde boken under början av 1800-talet men hann inte färdigställa den före sin bortgång. Då 

texten har reproducerats i olika upplagor över åren återger jag året för den upplaga jag har av boken.  
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          När det gäller den lokala adoptionspraktiken i samtiden har jag funnit en handskriven 

opublicerad uppsats som författades av en socialarbetare under slutet av 1950-talet (se 

Abeyratne 1959). I denna uppsats nämns bland annat att ingen tidigare studie har utförts 

gällande adoptioner. Ett skäl till det kan ha bestått i att adoptioner oftast gjordes i hemlighet. 

Abeyratne har intervjuat 15 adoptivföräldrar som har genomfört legala adoptioner. 

Anledningen till att adoptivföräldrarna hade gått den lagliga vägen för att adoptera bestod i att 

de ville ha ett födelsecertifikat vilket skulle möjliggöra för barnet att senare i livet kunna antas 

till skolan. Några av skälen till att adoptivföräldrarna hade valt att adoptera var att de inte 

hade egna barn, de ville ha ett syskon till sitt egna barn eller att de inte hade någon son i 

familjen. Bland adoptivföräldrarna i studien fanns en preferens för pojkar då de föreställde sig 

att det innebar mindre ansvar att uppfostra dem och mer framtida inkomst samtidigt som de 

även förde vidare släktens namn. Dessutom önskade vissa adoptivföräldrar veta om barnet var 

av bra kast, kom från en bra familj och hade ett bra horoskop.  

          Abeyratne menar vidare att föräldralösa barn historiskt sett har adopterats av sina 

släktingar men många par som intervjuades uppgav att de inte ville adoptera sina släktingars 

barn eftersom de föreställde sig att släktingarna skulle störa dem i deras familjeliv under 

barnets uppväxt. Av de sexton barn som adopterades var tretton födda utanför äktenskapet. 

Adoptivföräldrarna hade fått information om att barnet var möjligt att adoptera genom 

sjukhuspersonal, vänner, grannar eller släktingar. Enligt Abeyratne ger många ogifta mödrar 

sina barn för adoption. De som vill behålla barnen står inför en hård kamp som de ofta 

förlorar varför Abeyratne menar att det under rådande omständigheter var bättre att 

genomföra en adoption. Barnen i sin tur skulle inte få veta om att de var adopterade för att 

adoptivföräldrarna ville hålla det hemligt. Adoptivföräldrarna föreställde sig att barnet skulle 

förlora sitt förtroende för dem om adoptionen tillkännagavs. 

          Länken mellan turism och adoptioner i Abeyratnes studie tydliggörs om man ser 

uppsatsen som en väg in i en yrkesroll, socialarbetare. Socialarbetare i Sri Lanka arbetar inom 

den statliga myndigheten ’Department of Probation and Child Care Services’ (DPCCS). 

Denna myndighet, som uppstod under 1950-talet, är starkt influerad av brittiska tankar om hur 

normavvikande ungdomar skulle hanteras, både i England och i Storbritannien. En 

uppfattning som går igenom dessa tankar utgörs av att barn som vansköts riskerar att bli 

potentiellt problematiska och ineffektiva medborgare. Rehabilitering och brottsförebyggande 

insatser hellre än bestraffningar betraktades som ett vetenskapligt och progressivt 

tillvägagångssätt för att förhindra potentiella hot mot samhället (se exempelvis Amarasuriya 

2010:49-50). Socialarbetarens yrkesroll kan med andra ord sägas vara underbyggd av brittiska 
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temporära migranters föreställningar om hur normavvikande ungdomar skulle hanteras. Med 

tiden kommer socialarbetare även spela en stor roll i adoptionssammanhang, exempelvis 

genom deras arbete att bedöma ogifta mödrars kapacitet att uppfostra sina barn och i 

avgörandet av vilka individer som kan betraktas som legitima adoptivföräldrar, lokalt som 

transnationellt, och därmed välkomna att adoptera barn från barnhem i Sri Lanka. Inbäddat i 

socialarbetarens yrkesroll ligger alltså ett samband mellan brittiska temporära migranters 

sociala normer om familj, giftermål och hur vissa barn har omhändertagits på barnhem för att 

senare adopteras av utländska turister som bland annat har rest till Sri Lanka för att 

förverkliga sina familjebildningsprojekt. 

          Beträffande adoptioner från Sri Lanka till andra länder finns en seminarierapport i 

Colombos universitetsbibliotek där bland andra myndighetspersoner återger synpunkter på 

den adoptionsaktivitet som pågick under början av 1980-talet. Omkring 700 utlandsadoptioner 

gjordes årligen varav de flesta barnen gick till Sverige. I rapporten uppges att några specifika 

kategorier av barn lämnades för adoption. Den största kategorin gällde barn till ogifta mödrar 

vilka skambelades om de behöll sina barn, men vissa erkände att de gärna hade lämnat sitt 

barn tillfälligt till en frivilligorganisation för att senare ta hand om barnet på egen hand. 

Många organisationer engagerade sig dock i adoptionsaktiviteten för ekonomisk vinning. 

Rapportens slutgiltiga rekommendationer bestod i att etablera en central myndighet som 

samlade forskning, främjade lokala adoptioner och arbetade med att förhindra övergivanden 

av barn. Utifrån min läsning av denna rapport kan man delvis utskilja att turismen bidrog till 

att utvidga landets adoptionspraktik som nu var lokal och transnationell samtidigt. Det visar 

sig exempelvis i att många barn adopterades av svenskar som reste till Sri Lanka för att bilda 

en adoptivfamilj. Hur normaliserades Sri Lankas adoptionspraktik under åren framöver? 

Vilken roll spelade svenska turister i srilankesiska adoptionssammanhang? Går det att urskilja 

generella mönster gällande turism och adoptioner som kan jämföras med andra 

utlandsadopterande länder? 

          Några av svaren till de ovan resta frågorna kan spåras i juristen Kalyananda 

Tiranagamas studie (2006) över adoptioner av barn från Sri Lanka till andra länder. Studien 

bygger på hundratals adoptionsärenden som har legaliserats vid Colombos och Mount 

Lavinias distriktsdomstolar, besök vid flera institutioner, intervjuer och en genomgång av 

tidningsartiklar gällande adoptioner. Sammantaget ger studien en inblick i den 

adoptionspraktik som växte fram i Sri Lanka från början av 1980-talet. 

          Enligt Tiranagama kunde efterfrågan på barn från utländska medborgare inte mötas av 

tillgången på barn som hade placerats på barnhem. Denna situation ledde till att så kallade 
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’baby farms’ uppstod där gravida mödrar födde barn som sedan lämnades för adoption. Att 

driva ’baby farms’ med syfte att erbjuda spädbarn till utländska turister blev en lukrativ 

affärsverksamhet under 1980-talet och det tidiga 1990-talet. En svensk radioreporter 

uppmärksammade denna affärsverksamhet och visade på en barntraffickinghärva som hade 

pågått sedan slutet av 1970-talet. 
5
 Härvan involverade en srilankesisk affärsman, en svensk 

kvinna i Sri Lanka och den svenska adoptionsorganisationen, Sri Lanka Barns Vänner 

(SLBV). Affärsmannen drev även hotell och transportservice för de svenska 

adoptivföräldrarna. Omkring 200 adoptioner gjordes årligen från affärsmannens barnhem när 

adoptionsaktiviteten var som mest intensiv. Affärsmannen hade ingen formell position inom 

den srilankesiska adoptionsbyråkratin men tycktes dominera den med sina politiska kontakter 

och vänskapsband till politiska auktoriteter på högsta nivå (ibid:4). I detta sammanhang blir 

det tydligt att den adoptionspraktik som tog form i Sri Lanka var starkt influerad av turismen 

genom att utländska adoptivföräldrar, inte bara från Sverige, i stor utsträckning bidrog till att 

intensifiera adoptionsaktiviteten. Vidare kan det ses att den också innehöll marknadsrationella 

element och specifika adoptionsförfaranden som skulle komma att kriminaliseras. Liknande 

mönster kan urskiljas i Thailand och Vietnam (se exempelvis Lindgren 2010:88, 90, 94-98). 

          Under mitten av 1980-talet rapporterades det frekvent om ’baby farms’ i lokala 

tidskrifter i Sri Lanka. Regeringen blev tvungen att intervenera. Tiranagama (2006:9-14) 

återger lagstiftarnas perspektiv som sammantaget var negativt inställda mot adoptioner till 

andra länder. 1992 gjordes en ändring i adoptionslagen som syftade till att begränsa 

utlandsadoptionerna. 1995 instiftades ett nytt brott som kallades ”trafficking”. Det 

introducerades för att kriminalisera illegala adoptioner och straffa de som engagerade sig i att 

underlätta informella adoptioner. Men enligt Tiranagama indikerar materialet som hans studie 

bygger på att trafficking av barn för illegala utlandsadoptioner pågår fast i en legaliserad 

form, exempelvis genom att barn erbjuds till utländska medborgare istället för till lokala 

adoptivföräldrar och med anledning av att det utländska adoptionsfältet är monopoliserat av 

ett fåtal individer och organisationer (ibid:56-57). Dock finns det en lag (2007) i Sri Lanka 

som reglerar det årliga antalet utlandsadoptioner. Låt mig nedan återge hur barnhem 

framställs på det srilankesiska adoptionsområdet. 

 

 

 

                                                           
5
 Se även tidskriften Sydasien (1982-2006) där fler rapporteringar finns att tillgå. 
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Barnhemmens karisma 

          Oftast utgör barnhemmet den plats från vilken barn adopteras både till lokala och 

utländska adoptivföräldrar. Så har det inte alltid varit. Samhällsvetaren Swarna Wijetunga 

(1991) som utför en studie för norska Rädda Barnen redogör exempelvis för att det specifikt 

praktiserades två typer av adoptioner i det traditionella singalesiska samhället. Den ena med 

syftet att upprätta/instifta en arvinge eller för att erhålla assistans inom familjen eller erbjuda 

föräldratillsyn över någon annans barn. Den andra var sådan att fattigare familjer sålde eller 

uppgav sina barn till rikare familjer. Britternas upprättande av adoptionsförordningen 

motiverades av behovet att introducera legal kontroll för förhindrandet av den andra typen av 

adoptioner.
6
  

          Wijetunga nämner att familjen i Sri Lanka generellt sett utgör den centrala enheten för 

omhändertaganden av barn, sjuka och handikappade samt att det skedde en förbättring 

gällande deras villkor när britterna och brittiska kristna missionärer anlände till landet. Ett 

exempel på hur kolonialadministratörer och missionärer förbättrade situationen för barn kan 

enligt Wijetunga ses i resningen av barnhemmen i Sri Lanka som dessa aktörer ofta står 

bakom (ibid:1-2). Här kan det enligt min mening ses att historiska temporära migranter i Sri 

Lanka spelade en viktig roll i grundläggningen av barnhemmens sociala konstruktion. Hur 

konstrueras då barnhemmet som en plats i det befintliga textmaterialet på adoptionsområdet i 

Sri Lanka? Vad innebär det att detta källmaterial i de flesta fall sponsras av västerländska 

biståndsorgan? Hur används informationen om barnhemsrepresentationerna i 

adoptionssammanhang? I det som följer nedan besvaras dessa frågor. 

          Ett syfte med Wijetungas studie är att undersöka vilka behov barn kan ha på barnhem i 

Sri Lanka eftersom att Rädda Barnen hade fått många ansökningar från barnhem om assistans. 

Rädda Barnen behövde därmed ha mer information om srilankesiska barnhem innan de 

utformade något program. Enligt Wijetungas sökning efter relevant litteratur fanns endast två 

studier av systematisk och övergripande karaktär över barnhem i landet. Den ena utfördes år 

1970 och gällde en undersökning av åtta barnhem som drevs av ’All Ceylon Buddhist 

Congress’. Den andra utfördes år 1985 och gällde en studie av några statliga barnhem. I detta 

sammanhang framstår det alltså som att både barnhem och barnhemmens sociala konstruktion 

utgör ett understuderat område i källmaterialet. 

          Wijetungas studie omfattar en undersökning av 394 barn från 39 barnhem spridda över 

hela Sri Lanka. Intervjuer utfördes även med föreståndare, lärare, föräldrar och socialarbetare. 

                                                           
6
 Adoptionsförordningen upprättades år 1941 i Sri Lanka och baserades på den brittiska från år 1926 (se 

exempelvis Gooneratne 1994:138). 
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Merparten av barnhemmen drevs av olika religiösa organisationer medan tre drevs i statlig 

regi. Sammantaget var 96 % av barnen vid barnhemmen över 5 år. Endast en mindre del av 

barnen i studien kunde kategoriseras som föräldralösa dvs. då båda föräldrarna var döda. Den 

främsta anledningen till att barnen befann sig på hemmen hade att göra med att familjen hade 

upplösts, exempelvis genom att föräldrarna hade separerat. Inget samband påträffades mellan 

barns härkomst ur en stor familj och placeringen på barnhemmen. Vidare nämner Wijetunga 

att de statliga hemmen hade utformats för att erbjuda direkt och specialiserad uppmärksamhet 

till vanvårdade och övergivna barn. När dessa barn hade rehabiliterats återgick de antingen till 

sina föräldrar, utnämndes adopterbara eller förflyttades till icke-statliga barnhem för 

långtidsinstitutionalisering. Många föreståndare vid icke-statliga barnhem uppgav för 

Wijetunga att syftet med hemmen var att förbereda barnen på ett framtida liv, skapa goda 

medborgare av föräldralösa barn och ge dem chansen att utveckla sina färdigheter och 

realisera sin fulla potential (ibid:24). Enligt min tolkning av Wijetungas studie framstår 

barnhemmen som platser där många äldre barn vistas som har föräldrar. 

          I en annan och senare studie har samhällsvetarna Ramanie Jayathilake och Harini 

Amarasuriya (2005) sammanställt en rapport för Rädda Barnen i Sri Lanka som fokuserar på 

barnhem. Studien omfattar en undersökning av totalt 86 barnhem i olika provinser och 

inkluderar intervjuer med barn och barnhemsföreståndare. En rad problem lyfts fram med att 

barn institutionaliseras både på statliga och icke-statliga barnhem, till exempel att barn 

placeras på barnhem långt ifrån sina familjehem och att barnen själva upplever att det råder 

brist på avskildhet, värdighet och individualitet på barnhem. Studien redogör också för att 

ungefär 80 % av alla barn på icke-statliga barnhem (vilka betraktas som hem för 

’föräldralösa’) hade åtminstone en förälder som levde. I föräldrarnas perspektiv hade 

barnhemsplaceringen löst omvårdnadsproblem. Föräldrarna hade alltså inte övergivit barnen 

och ville inte att de skulle adopteras. En övergripande slutsats som dras i rapporten är att 

alternativ måste sökas till institutionalisering, exempelvis genom att stödja familjer i svåra 

omständigheter.  

          Enligt min mening kan denna rapport ses unik eftersom barn själva återger röster om 

tillvaron på barnhemmet. Om det exempelvis är så att merparten av barnen har föräldrar som 

de vill bli omhändertagna av blir det förståeligt att barnhemmet upplevs som en negativ miljö 

att växa upp inom. Att denna upplevelse sedan ligger i linje med Rädda Barnens ideologi, att 

barn bör växa upp inom en familj, påverkar givetvis framställningen av barnhemmet och den 

rad av strategiska interventioner som ska genomföras. Här menar jag att paralleller kan dras 

till den dominerande adoptionslitteraturen i USA och Europa vilken influeras av det faktum 
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att merparten av författarna och forskarna själva är adoptivföräldrar. Beskrivningar av 

uppväxtmiljön på barnhem framställer en barnhemsvistelse som ett sämre alternativ än en 

uppväxt inom en familj. Sådana beskrivningar används sedan för att förklara för andra eller 

potentiella adoptivföräldrar att adoption utgör en legitim familjebildningsmetod. 

          Förutom rapporterna från Rädda Barnen fann jag en hel del tidningsnotiser i arkivet vid 

’Lake House Library’ som uppmärksammade informella adoptioner, lokalt som 

transnationellt, och adopterade som hade gjort återresor till Sri Lanka. Dessutom stötte jag på 

en artikel som redogjorde för UNICEF-rapporten ’Out of Sight, Out of Mind’. Det är en 

statistisk analys som utfördes år 2007 över samtliga icke-statliga barnhem i Sri Lanka. Enligt 

artikeln visar rapporten på att endast 12 av totalt 488 barnhem
7
 uppfyllde kriterierna för 

individuell vård av barn på barnhem. Totalt 19 000 barn uppgavs leva på barnhem. Av varje 

tiotal barn på institution hade 3 båda föräldrarna i livet, 5 hade en förälder och 2 var 

föräldralösa. En myndighetsperson uppgav i artikeln att studien bland annat skulle användas 

för att förbättra rådande barnomvårdnad och förhindra att barn institutionaliserades. 

          Utifrån det samlade textmaterialet som har granskats hittills kan det ses att 

barnhemmets karisma framställs i negativa termer. Det är oklart vilka erfarenheter barn bär 

med sig om sin uppväxt på barnhem och vilket liv de lever efter barnhemsvistelsen som vuxna 

medborgare i Sri Lanka. Något som står klart är att vissa personer som har adopterats från Sri 

Lanka till andra länder senare i livet återvänder för att söka upp sina biologiska föräldrar. 

Detta fenomen uppmärksammas i naturvetaren Ruwan Illeperumas studie (et al 2004) om 

förekomsten av DNA-baserade föräldraskapstester. Läkarna vid laboratoriet där dessa 

föräldraskapstester utförs berättar för mig att de under de senaste åren hade gjort en del DNA-

tester på mödrar som hade adopterat sina barn till utländska medborgare. Det berodde bland 

annat på att det fanns en risk att kvinnor kunde utge sig för att vara den utlandsadopterades 

biologiska moder. Enligt min tolkning kan detta sökande efter de biologiska mödrarna 

betraktas som en symbolisk manifestation av turismens roll i Sri Lankas adoptionspraktik, 

delvis för att den utlandsadopterade reser tillbaka till sitt födelseland som ett slags turist men 

framförallt eftersom turismfenomenet gjorde det möjligt att adoptera barn från srilankesiska 

barnhem. 

          Sammanfattningsvis, i relation till länkarna mellan turism och adoptioner kan det ses att 

de relaterar till kulturella processer i europeiska sammanhang snarare än srilankesiska, 

exempelvis gällande barnhemmens resning och socialarbetares yrkesroll att forma goda 

                                                           
7
 52 av dessa var barnhem för handikappade. 
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framtida medborgare. Dessutom framträder några länkar mellan makt och kunskap i 

barnhemsrepresentationerna, i synnerhet eftersom informationen produceras för och 

kommuniceras till en läsande västerländska publik. Informationen genererar bilder av 

barnhem som mindre bra konstitutionsplatser för kulturella medborgare och ger autencitet åt 

normaliserade föreställningar om adoption som en rättrådig handling. Sammantaget framstår 

det som att det goda medborgarskapet utkristalliseras i utländska adoptivföräldrars hemländer.  

          För att fördjupa förståelsen för dessa kulturella processer och reflexiva 

översättningspraktiker samt nå insikter om hur livet kan te sig på barnhem utförde jag ett antal 

intervjuer med en rad aktörer på adoptionsområdet i Sri Lanka. Innan jag redogör för denna 

del av den etnografiska materialinsamlingsprocessen mer konkret återges några teoretiska 

tankar om mina metodologiska rörelser på adoptionsfältet och en central problematik i detta 

sammanhang. 

 

ÖVERSÄTTNINGSPROBLEMATIKEN 

Att studera Sri Lankas adoptionspraktik innebär att röra sig på ett fält som snarast existerar i 

handling, involverar många aktörer och är länkat till flera platser samtidigt. För att 

begreppsliggöra fältet finner jag antropologen Aihwa Ongs och Stephen J. Colliers begrepp 

’global konfiguration’ (global assemblage) användbart (2005:8). Enligt Ong och Collier kan 

en ’global konfiguration’ ses som en domän där former och värderingar av individuell och 

kollektiv existens problematiseras eller ställs på spel i den meningen att de utsätts för 

teknologisk, politisk och etisk reflektion och intervention. Den etiska reflektionen relaterar de 

till frågor om värde och moral men samtidigt också till etik i en filosofisk bemärkelse, dvs. 

reflektioner angående problemet hur en individ bör leva som sammantaget omsluts av 

politiska och teknologiska problem som ger distinkta former till så kallade 

levnadssättsregimer. 

          Stephen J. Collier och sociologen Andrew Lakoff (ibid:23) redogör för att de med 

begreppet ’levnadssättsregimer’ (regimes of living) refererar till provisoriskt och situerade 

konfigurationer av normativa, tekniska och politiska element som har utstakats i situationer 

som utgör etiska problem dvs. situationer där frågan om hur man bör leva står på spel. De 

förklarar vidare att ordet ’regim’ indikerar en metod eller ett styrningssystem som inkluderar 

principer för resoneranden, värderingar och praktiseranden som karaktäriseras av en tillfällig 

följdriktighet. När de säger att sådana regimer relaterar till frågor om hur man bör leva menar 

de två saker. Den ena är att frågorna behandlar resoneranden om och handlingar med hänsyn 
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till föreställningar om det goda. Den andra är att frågorna är involverade i processer av etisk 

formation dvs. i konstitutionen av subjekt, individuellt som kollektivt. 

          När jag i det föregående avsnittet uppmärksammade några framträdande kulturella 

processer som involverade länkar mellan turism och adoptioner framgick det ganska tydligt 

att frågan om hur srilankesiska barn bör leva och i vilken miljö de kan växa upp inom ställdes 

på sin spets. Vissa såg att barnen borde adopteras, andra betraktade adoptionsaktiviteten som 

ett problemområde i Sri Lanka. En viktig poäng med att använda begreppet 

levnadssättsregimer är att det låter mig visa på hur exempelvis sammanbindningar mellan 

sociala normer om familj, giftermål och barnhem utgör olika regimer för specifika levnadssätt 

där frågor om hur man bör leva ställs på spel och hur man ska handla i relation till 

föreställningar om det goda livet i processer av etisk självformation. Då tänker jag bland annat 

på situationer där sociala normer påkallar lokala föräldrar att lämna sina barn till barnhem 

medan utländska medborgare adopterar dessa barn, men även hur sådana handlingar framstår 

som rättrådiga och relaterade till föreställningar om det goda livet. 

          Collier och Lakoff menar vidare att användningen av begreppet ’levnadssättsregimer’ 

karaktäriserar en typ av analytiskt arbete som varken kan ses strikt teoretiskt eller empiriskt 

utan metodologiskt. I min studie använder jag detta begrepp som ett verktyg för att kartlägga 

ett fält av undersökningar genom att nå både empiriska länkar mellan platser och belysa 

sammanbindningar mellan problemområden, till exempel problematiken med att de aktörer 

som reflekterar över barnhem som levnadssättsregimer och översätter förhållanden i 

utlandsadopterande länder ofta är utländska medborgare som söker förklara varför adoption 

utgör en legitim familjebildningsmetod. För att väga upp denna ensidighet har jag sett det som 

en viktig uppgift att så förutsättningslöst som möjligt samla etnografiskt material i Sri Lanka 

och särskilt uppmärksamma röster från personer med livshistorier från barnhem vilka 

marginaliseras i adoptionsdiskursen.
8
 Nu har jag återgivit några teoretiska tankar om 

adoptionsfältet och övergår härmed till att redogöra för den etnografiska 

materialinsamlingsprocessen mer konkret.  

          Mitt engagemang för att samla material till denna studie liknar det antropologen Hugh 

Gusterson (1997:116) talar om som ett mångformerat engagemang (polymorphous 

engagement). Gusterson föreslår att antropologer bör interagera med informanter över ett otal 

spridda platser såväl som att utföra en eklektisk datainsamling från skilda uppsättningar av 

källor på många olika sätt. Vidare menar Gusterson att detta mångformerade engagemang 

                                                           
8
 Mitt intagande av ett förutsättningslöst perspektiv innebär att jag försöker närma mig en förståelse för 

grundläggningen av sakernas ordning i adoptionssammanhang. 
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också inkluderar en eklektisk mix av andra forskningstekniker som formella intervjuer, 

omfattande läsning av tidskrifter och officiella dokument samt uppmärksammanden av 

populärkulturella element.
9
 

          Låt mig beskriva en typ av arkivmaterial som ligger till grund för studien. Vid Kungliga 

Biblioteket i Stockholm har jag studerat marknadsföringen av resor till Sri Lanka från några 

svenska researrangörer under åren 1970-1990. Här går det bland mycket annat att se närmare 

på de förväntningar som byggs upp innan turister åker på semester i form av sevärdheter och 

upplevelser som kan göras i destinationslandet. Skapandet av dessa förväntningar är 

grundläggande för turismindustrin och i adoptionssammanhang menar jag att de bilder som 

genereras av semesterorten på ett implicit vis kan underbygga motivationer att adoptera barn, 

åtminstone i ett inledande skede under charterturismens framväxt när det rådde föreställningar 

om att charterländerna låg långt efter i den sociala och ekonomiska utvecklingen i jämförelse 

med de så kallade industrialiserade länderna. 

          Dessutom har jag, vid den svenska Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 

(MIA, som tidigare var Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor, NIA), hämtat en stor 

mängd officiella dokument som bland annat består av reserapporter och informationsskrifter. 

Reserapporterna ger inblickar i den rad av tjänsteresor som företogs av NIA-representanter till 

Sri Lanka under åren 1976-1991 och adoptionsaktiviteten som pågick i Sri Lanka under den 

tiden. Dessa reserapporter visar på hur statstjänstemän, betraktade som en särskild social 

kategori av svenska turister, reflekterade över barn, deras mödrar och barnhem samt översatte 

lokala förhållanden i Sri Lanka som ett givarland i adoptionssammanhang. 

          Som jag nämnde tidigare har merparten av det etnografiska materialet som uppsatsen 

bygger på samlats in i två omgångar i Sri Lanka under en femårsperiod. Under båda 

omgångarna vistades jag några månader i landet, besökte samma barnhem flera gånger och 

talade med samma personer på adoptionsområdet. På så vis har jag kunnat göra jämförelser 

mellan samtliga barnhem som jag har besökt och alla intervjuer jag har gjort med personer ur 

lokalbefolkningen. Vidare har jag kunnat förändra och fördjupa tolkningar av etnografin som 

inte hade varit möjligt utifrån en materialinsamlingsvistelse. Mot bakgrund av dessa två delar 

av materialinsamlingen i Sri Lanka kan uppsatsen karaktäriseras som en longitudinell studie 

(se antropologen Charlotte Aull Davies diskussion 2002:175-177 [1999]). Uppdelningen av 

fältarbetet är viktig att uppmärksamma för att synliggöra flera aspekter på adoptionsområdet. 

                                                           
9
 Se exempelvis Mani Ratnams film (2006) om en komplex adoption av en srilankesisk flicka. 



15(93) 
 

Den följande presentationen av de båda delarna kan framstå något osammanhängande men då 

de underbygger studien vill jag vara öppen med hur jag har samlat in materialet. 

          Den första delen av materialinsamlingen genomförde jag under en tremånadersperiod 

med början i november 2007. Inledningsvis studerade jag det singalesiska språket intensivt 

genom att ta privatlektioner av en lågstadielärare. Jag lade också upp en plan för hur jag 

skulle komma närmare en förståelse för adoptionspraktiken, diskuterade mitt projekt med 

personer ur lokalbefolkningen, hörde mig för var det finns barnhem som kunde besökas och 

sökte information om adoption och barnhem på internet. De första två veckorna rörde jag mig 

främst i de södra delarna av landet. Därefter befann jag mig på resande fot över större delen 

av ön. Då besökte jag bland annat sex universitet där jag presenterade mitt projekt. Denna 

vistelse gav mig en grundläggande kunskap om kontexten för Sri Lankas adoptionspraktik 

och förekomsten av olika barnhem. 

          Under en tremånadersperiod med början i november 2011 utförde jag den andra delen 

av materialinsamlingen. Då var jag särskilt intresserad av att utföra deltagande observationer 

på barnhem och möta personer som hade växt upp på barnhem. Det berodde delvis på att den 

dominerande adoptionslitteraturen snarast fokuserar på adopterade i mottagarlandet och att 

det fåtal befintliga studier på adoptionsområdet i Sri Lanka framförallt ställer barnhem och 

institutionaliserade barn i fokus. Denna vistelse gav insikter i hur det kan vara att växa upp på 

barnhem i Sri Lanka och hur livet kan te sig efter en barnhemsvistelse som srilankesisk 

medborgare. Låt mig nu översätta några meningar som framkommer i intervjuer som jag 

utförde med aktörer på adoptionsområdet och några etiska aspekter av den etnografiska 

materialinsamlingen. 

 

Variation av röster 

Under den första delen av materialinsamlingen intervjuade jag tre myndighetspersoner, sex 

NGO-arbetare, två representanter för ett politiskt parti, en före detta barnhemsarbetare och en 

representant för en adoptionsorganisation från ett europeiskt land. Vidare besökte jag fjorton 

barnhem där barnhemsföreståndarna intervjuades. Alla intervjuer utfördes på engelska, 

tecknades ned för hand och utgick från förberedda frågor. Ett skäl till att ha förberedda frågor 

hade att göra med mina förkunskaper om Sri Lanka. Vad gällde adoptionspraktiken visste jag 

inte mer än att Sri Lanka officiellt ställde sig bakom FNs barnkonvention och förespråkade 

lokala adoptioner före de transnationella. De förberedda frågorna syftade huvudsakligen till 

att reda ut historiska aspekter av den lokala adoptionspraktiken, när praktiken även blev 
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transnationell, vad som ledde till återgången mot en i första hand lokal adoptionspraktik år 

1992 och konsekvenserna av denna återgång för barn som placerades på barnhem.  

          En nackdel med att ha förberedda frågor visade sig i att vissa frågor var känsliga att 

besvara, exempelvis då jag intervjuade barnhemsföreståndare och hörde mig för om barnens 

etnicitet. Det berodde på konflikten mellan regeringen och LTTE (dvs. Liberation Tigers of 

Tamil Eelam) som pågick under tiden för denna vistelse. En barnhemsföreståndare som jag 

intervjuade i ett inledande skede uppgav bland annat att det omgivande samhället betraktade 

hans barnhem med misstänksamhet eftersom vissa barn kom från de norra och östra delarna 

av landet som till viss del kontrollerades av LTTE. Detta föranledde å ena sidan misstankar 

om att barnen och även barnhemsföreståndaren hade kopplingar till LTTE. Om det å andra 

sidan var så att barnen hade flytt från LTTE-kontrollerade områden kunde det vara riskabelt 

att tala om detta eftersom information inte fick läcka ut till LTTE-medlemmar.
10

 Givet dessa 

omständigheter ställde jag inga frågor om barnens etnicitet under de följande intervjuerna 

med barnhemsföreståndare och inte heller om barnens religion då det i viss mån är kopplat till 

etnicitet. I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma den religiösa mångfalden i Sri 

Lanka. Det finns exempelvis buddhister, hinduer, kristna och muslimer i landet. Merparten av 

singaleserna är buddhister medan merparten av tamilerna är hinduer. En mindre del av 

singaleserna och tamilerna är kristna vilka motsvarar det ungefärliga antalet muslimer. När 

många europeiska och vissa srilankesiska forskare resonerar om konflikten tenderar den 

religiösa mångfalden att exkluderas. Konflikten karaktäriseras då i termer av en polarisering 

mellan buddhister och hinduer. En sociolog som har påvisat att det är mer komplicerat än så 

är Susantha Goonatilake (2001; 2006). För min studie erkänner jag denna mångfald och 

konstaterar att barnens religiösa tillhörigheter varierar på de barnhem som jag har besökt vare 

sig de drivs i buddhistisk, hinduisk, kristen, islamsk eller statlig regi. 

          Utifrån mina intervjuer har det framstått som att barnhem i Sri Lanka kan delas in i en 

hierarki där de utlandssponsrade icke-statliga barnhemmen framställs som de bästa och de 

statliga som de sämsta. Dock är det svårt att bekräfta en sådan skarp uppdelning av barnhem. I 

en UNICEF-rapport (se Roccella 2007), där en statistisk analys har gjorts över antalet 

barnhem i Sri Lanka, redogörs för att det vid tillfället för undersökningen fanns 488 barnhem 

vilka drevs i icke-statlig regi och att det främst var srilankesiska medborgare som finansierade 

barnhemmen genom donationer. Regeringen gav ekonomiskt stöd till 203 av dessa barnhem. 

Det totala antalet statsdrivna hem uppskattades till 21. Svårigheten i att hårddra gränsen 

                                                           
10

 Se exempelvis NGO-rapporten av Human Rights Watch (2004) där tamilska barn återger att de har använts 

som soldater i LTTEs kamp. 
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mellan icke-statliga utlandssponsrade barnhem och statliga barnhem under DPCCS (den 

myndighet som bland annat hanterar adoptionsärenden) består i att även DPCCS sponsras från 

andra länder och samarbetar med utlandssponsrade barnhem (se exempelvis Amarasuriya 

2010). 

          Sammanfattningsvis har jag besökt den typ av barnhem som representerar större delen 

av de befintliga barnhemmen i Sri Lanka, dvs. de som drivs i icke-statlig regi. Det beror inte 

på att jag har undvikit det 20-tal statligt drivna barnhemmen utan på att jag inte har vetat om i 

förväg huruvida ett barnhem är statligt eller icke-statligt, och än mindre huruvida det är 

sponsrat lokalt och/eller från utlandet. För att upprepa, information om var ett visst barnhem 

ligger har jag i merparten av fallen fått genom att tala med lokalbefolkningen samt under 

intervjuer. Det innebär att jag oftast inte har haft adressen till barnhemmet utan tagit en buss 

till orten där det skulle ligga. Väl framme har jag tagit en tuktuk (dvs. en motordriven 

trehjulstaxi) och bett chauffören köra mig till barnhemmet på orten. Sålunda har jag ofta 

kommit oanmäld till barnhemmen och i vissa fall har jag inte kommit fram alls. Trots att jag 

har kommit oanmäld har barnhemsföreståndarna tagit sig tid att svara på alla mina frågor. 

          Det etnografiska intervjumaterialet som samlades in under första delen av 

materialinsamlingen gav mig möjligheter att reflektera över vad som vore viktigt att studera 

närmare. I sin helhet framstod det centralt att utföra deltagande observation på barnhem och 

träffa srilankesiska medborgare med en livshistoria från ett barnhem. 

          Materialinsamlingens andra del pågick under en tremånadersperiod med början i 

november 2011. För att få ut så mycket som möjligt av denna vistelse reste jag till Sri Lanka 

under sommaren 2011 och återetablerade kontakt med individer som kunde bistå mina 

intressen. I relation till medborgare med en livshistoria från ett barnhem var jag intresserad av 

att höra deras röster om erfarenheter från sin uppväxttid, vad de gör idag och vilka visioner de 

har för framtiden. För att nå information om detta hade jag inga förberedda frågor inför 

intervjuerna vilket bidrog till att intervjupersonen själv fick redogöra för sin historia. En 

nackdel med detta tillvägagångssätt kan utgöras av att något ämne uppdagas under de sista 

respektive intervjuerna men inte i de första. I stora drag har dock samma ämnen kommit upp i 

alla intervjuer. Men det är också viktigt att, som Aull Davies påpekar (2002:169 [1999]), 

komma ihåg att insamlingar av livshistorier ger en intervju där det som samlas in utgörs av 

minnen av ett liv. Olika personer kommer ihåg och betraktar olika händelser samt presenterar 

sin historia på skilda sätt. Detta kan låta som en självklarhet men den dominerande litteraturen 

och forskningen på adoptionsområdet representerar de utlandsadopterades barnhemsvistelser 

på ett sätt som uppmuntrar till att adoptera barn från sina födelseländer trots att varken barns 
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eller vuxnas röster om sina barnhemsvistelser har studerats. Följaktligen uppmärksammar jag 

marginaliserade röster i adoptionsdiskursen. Det är i någon mån en klassisk antropologisk 

gärning, vilken inte är helt oproblematisk. Inbäddad i denna gärning ligger bland annat 

problematiken med att antropologer ibland gör sig själva till talespersoner för en i 

vetenskapliga sammanhang underprivilegierad grupp av individer, något som Crick har 

uppmärksammat som ’nobla vildar syndromet’ (1989:311-312). Innebörden av detta syndrom 

utgörs av risken att antropologen ger en förenklad bild av lokala röster och fragmenterar ett 

fält av komplexiteter. Ungefär på samma sätt som utländska adoptivföräldrar som skriver 

böcker eller forskar om adoptionsfenomenet gör sig själva till språkrör för så kallade 

adopterbara barn och beskriver barnhemmet som en negativ uppväxtmiljö. Mitt 

tillvägagångssätt för att hantera denna problematik har bestått i att så förutsättningslöst som 

möjligt samla material på plats i Sri Lanka 
11

, uppskatta variationen av lokalbefolkningens 

röster och utföra en eklektisk datainsamling från skilda uppsättningar av källor på många 

olika sätt, till exempel intervjuade jag även tre socialarbetare som arbetade med att 

administrera adoptioner, tre barnhemsföreståndare, en barnhemsarbetare, en lokal 

adoptivförälder och en föreståndare för ett utlandssponsrat fadderbarnsprojekt. Utöver de 

utförda intervjuerna besökte jag även fem barnhem. Vid tre av dessa utförde jag deltagande 

observationer i kombination med volontärarbete som engelskalärare. 

          Alla personer som intervjuades under materialinsamlingen betraktas som informanter 

eftersom att de gav mig information som har bidragit till skapandet av en djupare förståelse 

för Sri Lankas adoptionspraktik. Men att benämna personer som informanter rymmer en 

komplexitet och det råder delade meningar om denna kategorisering är lämplig. Crick 

(2001:177 [1992]) hävdar exempelvis att ’informant’ kan ses som ett laddat begrepp med 

anledning av dess implikation om föreliggande skyldigheter, plikter, betalning för tjänster och 

nästintill kontraktlika arrangemang gällande tid informanten ska vara tillgänglig för 

antropologen. Vidare menar Crick att detta begrepp ställer antropologens historiska roll som 

tjänare åt kolonialmakten på sin spets, vars underkastelse av landet placerade antropologen i 

en ambivalent position i förhållande till lokalbefolkningen. Till skillnad från det Crick säger 

om relationen mellan antropologen och informanten kan detta förhållande ses omvänt under 

merparten av de intervjuer som jag utförde under materialinsamlingen. Det visar sig i att jag 

framförallt har intervjuat myndighetspersoner och barnhemsföreståndare, dvs. individer som 

                                                           
11

 Dvs. söka en förståelse för sakernas ordning i adoptionssammanhang snarare än att utnämna adoption som en 

legitim familjebildningsmetod. 
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har ett stort inflytande över barns livssituation i Sri Lanka. Detta leder mig över till min egen 

position och de etiska överväganden den genererar. 

 

Situerad etik 

Min roll som adopterad från Sri Lanka till Sverige har många gånger uppmärksammats och 

ställts på sin spets under materialinsamlingen. Det har att göra med att jag har rest till mitt 

födelseland som en turist, även om en intention har varit att samla etnografiskt material till 

uppsatsen.
12

 Eftersom att jag inte kunde visa på någon formell tillhörighet till landet nekades 

jag tillträde till ’National Archives’ under första delen av materialinsamlingen. Men med 

anledning av att jag ofta identifierades informellt som en srilankes fick jag exempelvis 

tillgång till barnhem och möjligheter att genomföra intervjuer som hade varit svåra att utföra 

av personer som fötts utanför Sri Lanka. Följaktligen har jag varit noggrann med att 

avidentifiera och anonymisera personer som representeras i uppsatsen. Vidare har ingen 

ekonomisk ersättning erbjudits och jag har informerat om möjligheten att dra sig ur projektet. 

Detta tillvägagångssätt följer i stora drag de riktlinjer som har utformats för ett etiskt 

materialinsamlingssätt av ’American Anthropological Association’ (2009). 

          Att jag adopterades från Sri Lanka har delvis underbyggt min motivation att utföra 

studien just i relation till Sri Lankas adoptionspraktik. Men den främsta motivationsfaktorn 

består i det faktum att adoptivföräldrar generellt sett innehar tolkningsföreträdet gällande 

adopterades situation i mottagarländerna och översättningar av förhållanden i givarländerna, 

som tycks ha formats under deras företagna utlandsresor för olika syften. Eftersom att min 

uppsats grundar sig i antropologiska metoder ges lokala perspektiv i Sri Lanka företräde och 

sätten på vilka informanterna återger föreställningar om sakernas ordning i olika 

sammanhang. 

          Vad gäller mina personliga upplevelser av att ha utfört en studie i mitt födelseland har 

det berikat mig på flera sätt, framförallt genom att vistas i ett land där jag liknar 

lokalbefolkningen utseendemässigt och har kunnat inhämta språkfärdigheter i singalesiska 

samt ta del av landets kulturella praktiker. Mina upplevelser av detta vid sidan av 

materialinsamlingen har varit givande att reflektera över som adopterad från detta land. 

Samtidigt vill jag betona att mitt intresse för att problematisera grundläggningen av sakernas 

ordning i adoptionssammanhang har växt under arbetets gång och att det personliga 
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 Att skilja på turister och antropologer är inte helt lätt, se exempelvis Cricks resonemang  (2001 [1992]). 
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engagemanget har blivit en del av mitt akademiska intresse för att studera frågor om olika 

uppväxtmiljöer och sätt att leva. 

          Givet att jag har växt upp i Sverige med en adoptionshistoria som började på ett 

barnhem i Sri Lanka när jag fortfarande var srilankesisk medborgare kan man tänka sig att jag 

riskerar att ge en ensidig bild av barnhem och landet generellt sett, ungefär som många 

adoptivföräldrar romantiserar över adoptionsförfarandet och förutsätter att barnhemmen utgör 

ett sämre alternativ än en uppväxt i en utländsk adoptivfamilj som medborgare i deras 

hemland. Hanteringen av denna problematik visar sig i min strävan att ge en så 

kontextualiserad redogörelse som möjligt för Sri Lankas adoptionspraktik och att fokusera på 

variationen av meningar på adoptionsområdet. I det nedan följande avsnittet som avslutar 

detta kapitel presenteras uppsatsens upplägg. 

 

DISPOSITION 

Uppsatsen består av sju kapitel som fördjupar förståelsen för länkar mellan Sri Lankas 

adoptionspraktik och turismfenomenet. I nästa kapitel redogörs för mitt etnografiska material 

från ett srilankesiskt barnhem. Det tredje kapitlet uppmärksammar en understuderad länk 

mellan den historiska europeiska turismen till Sri Lanka och barnhemmens sociala 

konstruktion. Kapitel fyra visar på hur charterturismen till Sri Lanka bidrar till att göra 

Sverige till ett av de största mottagarländerna av srilankesiska barn. I kapitel fem diskuteras 

föreställningar som normaliseras i adoptionsdiskursen. Det sjätte kapitlet återger röster från 

srilankesiska medborgare med livshistorier från barnhem. Det sista kapitlet utforskar 

fruktbarheten i att kultivera medborgarskapsbegreppet i mitt etnografiska material. 
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2 NÅGRA DAGAR PÅ ETT BARNHEM 

I det här kapitlet redogörs för mitt etnografiska material från ett av de barnhem som jag 

utförde deltagande observationer vid kombinerat med volontärarbete. Det ger en inblick i hur 

livet kan te sig på ett barnhem i Sri Lanka som skiljer sig från dominerande 

barnhemsrepresentationer. Ett skäl till detta utgörs av att jag motiverades av att söka en 

förståelse för vardagslivet på barnhem, inte av en vilja att förklara för potentiella utländska 

adoptivföräldrar varför de bör adoptera vilket är vanligt förekommande i adoptionsdiskursen. 

          Inledningsvis ger jag ett exempel på hur barnhem representeras på adoptionsområdet 

med utgångspunkt i Gertrud Hägglunds bok (1987:15-17 [1982]), för att sedan gå över till 

mitt eget material. Hägglund var under denna tid verksam som kurator vid Adoptionscentrum 

som var en av de första svenska adoptionsorganisationerna att administrera 

förflyttningsprocesser av barn från Sri Lanka till Sverige. Den miljö adopterade kan komma 

ifrån beskriver Hägglund utifrån ett barnhem som hon själv har besökt i Indien. Enligt 

Hägglund vistades många små och undernärda barn i samma rum som inte vårdades 

individuellt på grund av tidsbrist. Hägglund skriver att hon skäms när hon beskriver 

barnhemmet på detta sätt och tycker att hon nedvärderar barnskötarnas och föreståndarens 

arbete med barnen. Samtidigt hävdar hon att det kan vara svårt att sköta om barnen på ett bra 

sätt i brist på resurser och med anledning av att barnskötarna saknar utbildning. Vidare hävdar 

Hägglund att barnen har en mycket låg status i samhället eftersom de har fötts utom 

äktenskapet. Sammantaget menar Hägglund att det är bättre att barnen adopteras till Sverige. 

          Representationer av Hägglunds typ utgör ett genomgående tema i den dominerande 

litteraturen och forskningen på adoptionsområdet fram till idag. Sådana representationer har 

till stor del skapats av olika sociala kategorier av turister som besöker givarländerna för olika 

syften. Situationen på barnhemmen översätts som undermålig och i jämförelse med en 

uppväxt i barnens födelseland förutsätts det vara bättre för barnet att växa upp som 

medborgare inom en utländsk adoptivfamiljs hemland. De förväntningar jag hade inför mina 

besök på barnhem i Sri Lanka liknade de bilder som framkallas av Hägglunds 

barnhemsrepresentation. Men under mitt volontärarbete som engelskalärare fick jag en annan 

uppfattning om hur livet kan te sig på barnhem.  

          Det barnhem som jag hade förhoppningar om att kunna göra deltagande observationer 

vid fick jag inte tillträde till. Istället blev det så att jag i mitten av november 2011 fick ett 

samtal från en person i mitt sociala nätverk i Sri Lanka som upplyste mig om följande: ”Du 

ska bli engelskalärare på ett barnhem. Jag har en vän som kan ge dig tillgång till barnhem och 

som kommer ta hand om dig. Du kan vara där på dagtid men får bo på ett ’guest house’” (dvs. 
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ett gästhem). Ett flertal gånger blev jag även uppmärksammad på att det fanns regler i Sri 

Lanka och att det egentligen var stängt för utländska medborgare att få tillträde till barnhem. 

Det verkar som att det gick att göra ett undantag i mitt fall eftersom att jag åtminstone ser ut 

som en srilankes. 

          Mrs Sita (fiktivt namn) möjliggjorde tillträde till barnhem, en intervju med en 

socialarbetare och en lokal adoptivförälder genom att introducerade mig för inflytelserika 

personer som intresserade sig för mitt projekt. Ett av hemmen som Mrs Sita och jag besökte 

var, i likhet med hemmet som Hägglund reflekterade över, till för barn under 5 år. De kunde 

exempelvis ha lämnats på ett sjukhus som nyfödda. Polisen tog då barnen till domstolen där 

det beslutades vilket barnhem de skulle placeras på. Detta hem drevs i buddhistisk regi. Ett 

trettiotal barn vistades här med varierande religiösa tillhörigheter och hade sitt ursprung i 

olika delar av landet. När de har blivit för gamla för att vistas här delades de upp efter kön och 

placerades på andra hem. På detta hem, som tidigare hade varit en utländsk medborgares 

bungalow, arbetade bland annat en föreståndare och tio ”mödrar” dvs. kvinnor som tog hand 

om barnen. En förskollärare kom till hemmet vardagligen. Vi besökte henne i klassrummet 

där hon höll bildlektion. Barnen blev blyga inledningsvis och slutade att rita. Mrs Sita 

föreslog att de skulle sjunga en sång. Många sjöng med. Vissa högt, andra lågt. Några sjöng 

inte alls utan verkade mest förvånade över att ha besök. I denna situation var det lätt att luta 

sig tillbaka på dominerande föreställningar av Hägglunds typ men istället för att göra 

bedömningar av hemmet och personalen och värdera barnens situation som utsiktslös 

kommunicerade jag med barnen på deras modersmål så gott jag kunde med de få ord och 

fraser jag hade lärt mig. Jag talade också till dem på engelska och deltog i ritandet av deras 

teckningar. Genom att interagera med barnen på detta sätt kom jag till insikt om hur viktigt 

det är att inta ett så förutsättningslöst perspektiv som möjligt och att tolkningar av händelser 

varierar från person till person. 

          Huvudparten av materialet från volontärarbetet som engelskalärare samlades in från ett 

barnhem som jag fiktivt benämner Palmen. Detta hem restes under 1930-talet och drivs i 

kristen regi utan sponsring från utlandet. För närvarande fanns trettiofem flickor här i åldrarna 

5-18 år. Alla flickor var tamiler förutom en som var singales. Denna flicka som var 15 år hade 

för några år sedan vägrat att bli förflyttad till ett annat hem eftersom hon trivdes så bra här. 

Jag samtalade inledningsvis med föreståndaren i lite mer än en timma och förklarade att jag 

ville observera vad flickorna gjorde vardagligen och undvika att störa deras rutiner. 

Föreståndaren förklarade att flickorna hade mycket att göra med sina slutliga examinationer i 

skolan och dansövningarna inför framträdandet som skulle hållas på ’thanksgiving’ (en högtid 
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som bland annat firades för att hemmet drivs i kristen regi). Men det gick bra att jag vistades 

här. Sammantaget spenderade jag fyra dagar på detta barnhem. 

          På min vistelses första dag anländer Mrs Sita och jag vid tretiden. Föreståndaren tar 

emot oss och visar in oss till rummet där jag kan hålla engelskalektioner. Det är högt till tak, 

rymmer cirka fyrtio skolbänkar, en förvaringsplats för diverse material och ett utrymme för 

fritidsaktiviteter i bakre delen av rummet samt en teaterscen med draperier längst fram. När vi 

kommer in i rummet sitter tjugofem av flickorna och studerar. De andra är i skolan. 

Föreståndaren presenterar mig på engelska och berättar att jag ska hålla i engelskalektioner. 

Hon frågar mig om jag ska stå här vid katedern eller om flickorna ska sitta i en ring runt mig. 

En ringformation låter som en god idé. Då hämtar en flicka en stol åt mig som placeras i bakre 

delen av rummet. Framför stolen rullar flickorna ut tre mattor som de sätter sig på. 

          Jag presenterar mig själv och berättar om mitt projekt. Sedan ber jag flickorna uppge 

namn och ålder. Därefter visar jag några bilder från Sverige. När flickorna har sett bilderna 

talar jag med föreståndaren och ber henne berätta om hemmet. Hon är ensam ansvarig över 

alla flickor och har en kvinna som hjälper till att se efter barnen. På hennes kontor finns 

mappar med information om skälen till att flickorna vistas här. Endast föreståndaren känner 

till deras livshistorier. Eftersom att flickorna inte talar sinsemellan om varför de vistas på 

hemmet föreslår föreståndaren att jag bör tala enskilt med flickorna och i hennes närvaro. Då 

ett övergripande syfte med uppsatsen utgörs av att uppmärksamma vuxna srilankesiska 

medborgares livshistorier från uppväxttiden på barnhemmen finner jag det inte nödvändigt att 

ta del av flickornas livshistorier. Dessutom involverar intervjuer med barn etiska frågor såväl 

som godkännande från deras föräldrar eller vårdnadshavare, vilket jag inte hade haft tid att 

vänta på. Föreståndaren ringer i klockan för att informerar flickorna att de kan återgå till sina 

sysslor och jag får möjlighet att ta del av deras vardagsliv. 

          Några av flickorna berättar hur en dag kan se ut. Vardagar stiger de upp 05.00. På 

lördagar och Poya-dagar (som är heliga dagar för buddhister och hinduer och inträffar när det 

är fullmåne) går de upp klockan 06.00. På söndagar går de upp 05.30. Efter uppstigningen är 

det tid för morgonbön. Därefter ordnar de sovsalarna och studierummet. Flickorna är 

uppdelade i team och tilldelas olika ansvarsområden varje vecka. Efter respektive 

ansvarsområde har ordnats äts frukost. Sedan tvättar de sig och beger sig iväg till skolan. 

Skolan ligger inom barnhemmets område men även barn utanför barnhemmet studerar här. 

Flickorna studerar till klockan 13.30. När skolan är slut tvättar de sig och byter kläder. Mellan 

14.00-15.00 gör de läxor, varefter de har olika eftermiddagsplikter. 
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          Eftermiddagsplikterna innebär att ta hand om gården, köket, matsalen, kapellet, 

toaletterna och sovsalen. En flicka visar mig och förklarar vad flickorna gör. Ena teamet 

städar toaletterna. Det andra ordnar i trädgården där det bland annat odlas potatis, grönsaker, 

frukter och kryddväxter. Efter en tid när de började bli klara talar jag med några av flickorna. 

Fler och fler samlas i en ringformation omkring mig. De önskar framförallt höra mig sjunga. 

          Efter mitt sångframträdande är det dags för dansträning. På ’thanksgiving’ ska de ha en 

stor uppvisning inför föräldrar och personer ur lokalbefolkningen. En äldre flicka ser till att 

den yngre såväl som den yngsta barngruppen dansar rätt. Sedan övar hon sig på sitt eget 

soloframträdande. Medan jag ser på dansövningarna hjälper Mrs Sita föreståndaren att 

installera Skype för att möjliggöra kommunikation med en av sina bröder som bor i ett 

europeiskt land. Klockan närmar sig 18.00. Mrs Sita och jag lämnar hemmet för att återvända 

dagen efter. 

          ”GOOD MORNING, UNCLE!” säger flickorna i kör när jag anländer nästa dag vid 

tiotiden. Flickorna sitter i bakre delen av rummet och spelar spel. De flesta bänkarna har 

ställts undan eftersom jullovet närmar sig. Då ska vissa flickor stanna kvar på hemmet, andra 

ska hem till sina familjer och några som har blivit för gamla för att vistas på hemmet ska 

lämna det. 

          Det är dags att hålla engelskalektion. Flickorna får tjugo minuter på sig att skriva ner ett 

minne från barnhemmet som sedan ska läsa upp inför klassen. När tre flickor har läst upp sina 

historier informerar föreståndaren att det är dags för te. Medan vi dricker te berättar 

föreståndaren om det som har inträffat i södra Sri Lanka. En nunna häktades misstänkt för att 

ha sålt barn till utländska medborgare men friades mot borgen eftersom anklagelserna var 

falska. När vi ändå är inne på ämnet adoptioner frågar jag vad det finns för behov av 

adoptioner, kan barnen inte vara med sina föräldrar eller släktingar? Föreståndaren menar att 

allt handlar om pengar nuförtiden och att familjen i Sri Lanka idag utgörs av kärnfamiljen 

dvs. mamma, pappa och barn. ”Förr i tiden handlade det om att hjälpa varandra inom den 

utökade familjen men det har förändrats.” Föreståndaren tolkar denna förändring som ett 

tecken på att samhället i någon mån har förfallit. 

          Engelskalektionen fortsätter efter tepausen. När alla flickor har presenterat sina historier 

föreslår jag att vi kan spela bingo, som ett sätt att öva på siffror. Efter att flickorna som 

kommit på första, andra och tredje plats har gjort sina segergester går vi ut eftersom vädret är 

strålande. 

          Ute på gården spelar vi badminton och jag deltar i en av flickornas lekar. Solen blir 

dock alldeles för stark för mig så en flicka hämtar en stol som ställs i skuggan. Så småningom 
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blir det även för varmt för flickorna att leka. Då visar de mig undulaterna och fiskarna som 

finns på hemmet. Föreståndaren ringer i klockan. Det är dags för lunch. Efter lunch ska 

flickorna vila så jag återkommer ungefär en timma senare. 

          Flickorna utför sina sysslor på gården när jag kommer tillbaka. Då ges ett tillfälle att 

tala med föreståndaren, som undrar vad jag tycker om hemmet. Min uppfattning är att hon gör 

ett imponerande arbete och att hemmet har goda faciliteter. För att återkoppla till samtalet vi 

haft tidigare under dagen frågar jag om adoptioner görs från hemmet. Enligt föreståndaren är 

adoptioner komplicerade av två skäl. Dels på grund av adoptivföräldrarna, dels för att barnen 

kan ha svårt att acceptera att bli adopterade. Föreståndaren strävar efter att ge barnen en god 

uppväxt på hemmet. 

 

Kompetitiva lekar 

På måndagen anländer Mrs Sita och jag vid tretiden. De flesta av flickorna är kvar i skolan. 

Vissa har inte ätit och andra övar på dansuppträdandet. Inledningsvis närvarar femton flickor 

på engelskalektionen. Idag ska de skriva ner sina framtidsambitioner, vad vill de arbeta med 

efter barnhemsvistelsen? Merparten av flickorna vill bli tamilspråkslärare medan ett fåtal vill 

bli nunnor. När alla flickor har presenterat sina framtidsambitioner föreslår Mrs Sita att de ska 

sjunga. JAAA!!! jublar de. Efter några sånger har sjungits går vi ut för att leka. Föreståndaren 

har tidigare under dagen nämnt att barnen på hemmet tränas att bli kompetitiva. Under min 

observation av lekarna blir det tydligt att de ger utrymme åt att spela ut kompetitivitet.  

          De äldre flickorna tar rollen som lekledare i och med att de ger de övriga flickorna 

valmöjligheter att välja vilka lekar som kan lekas, delar upp barnen i grupper och agerar som 

domare. I den första leken delas flickorna in i två lag som står på linje vända mot andra laget 

på ungefär tio meters avstånd från varandra. Där gränsen för fem meter går markeras ett 

område i en ringformation inom vilken en gren placeras. Varje deltagare i respektive lag får 

sedan ett nummer som, när lekledaren ropar ut detta, innebär att deltagaren ska springa fram 

och ta grenen. Mitt intryck är att leken tas på allvar, exempelvis springer en flicka utan att 

hennes nummer har ropats ut vilket föranleder ett starkt missnöje från de andra lagkamraterna. 

I denna situation kan det ses att flickan får lära sig sin plats i laget och att spelets regler ska 

följas. På så vis ges hon en möjlighet att förbättra sin förmåga att styra sig själv i förhållande 

till övergripande regelsystem.  

          Den andra leken är dragkampen. Den går till så att flickorna delas in i två lag som radar 

upp sig på en rät linje mot varandra. De yngsta barnen står främst och har de andra flickorna 

bakom sig. De står tätt intill varandra och håller personen framför om magen. De främsta 
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flickorna i varje lag håller varandra i händerna. Kampen går ut på att dra över deltagare från 

andra laget till sin sida. Av de båda yngre främsta flickorna är den ena starkare varför den 

svagare inte har möjlighet att släppa taget när det ser ut att göra ont i hennes händer. På ett 

sätt synliggör denna kamp hur individen ges möjlighet att i tidig ålder utveckla en fysisk och 

psykisk kapacitet att konstituera sig som ett självständigt subjekt och förbereder individen på 

att göra framsteg inom och med en grupp mot en annan i samhället. 

          I den tredje leken delas flickorna också upp i två lag, ungefär som när de utför sina 

vardagsrutiner på hemmet. Det gäller att stå på ett led och kasta en boll över huvudet till 

personen bakom. När sista flickan i ledet fått bollen ska hon springa fram och ställa sig först i 

ledet. Detta upprepas tills alla har utfört denna bollöverföringsprocedur. En flicka blir ledsen 

och avbryter leken. Även om det verkar ingå som en del av vardagslivet att visa sig duktiga 

inför tillfälliga besökare, exempelvis genom sångframträdanden och dansuppvisningar, inser 

jag att min egen närvaro kan ha bidragit till att öka prestationskraven. Därför hör jag mig för 

hur det är med henne. Hon torkar bort tårarna och vänder blicken mot himlen. När nästa lek 

börjar deltar hon och gör bra ifrån sig. Hennes lag vinner. 

          Med anledning av den kompetitivitet jag observerade under gårdagens lekar utformar 

jag en övning inför dagens engelskalektion som syftar till att öva barnen att se varandra som 

medmänniskor hellre än konkurrenter. Övningen går ut på att varje person ska säga två 

positiva saker om flickan som sitter bredvid. När alla har sagt något positivt om varandra ber 

jag en flicka hämta föreståndaren. Jag tackar för att ha fått vistas på hemmet och hoppas att 

flickorna har haft nytta av engelskalektionerna. När jag lämnar hemmet säger de i kör: 

”PLEASE COME BACK, UNCLE!” Det är svårt att ta farväl. 

 

KOMPETENTA MEDBORGARE 

För att summera, att utföra volontärarbete som engelskalärare blev ett sätt att få tillgång till 

barnhem och se hur barnen agerade som individer och kollektiv i relation till mig och inför 

barnhemspersonalen. Utifrån mina observationer av lekarna fick jag en insyn i hur flickorna 

interagerade med varandra på sin fritid inom barnhemmet. Lekarna stimulerade konkurrens 

mellan deltagarna och bidrog till att öka barnens kapacitet för självstyre. Vidare kan det ses 

att lekarna ingick som en del av de ansträngningar som gjordes för att få de barn som tillfälligt 

vistades här att tänka, känna och agera på specifika vis, till exempel genom att barnen 

tränades att bli kompetitiva. Betraktat som en regim för ett visst levnadssätt framstår 

barnhemmet som en plats bland andra för att konstituera kulturellt kompetenta medborgare i 

relation till föreställningar om det goda livet i Sri Lanka. 
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          Situationen för barn som vistas på barnhem idag är givetvis svår att jämföra med hur 

det kan ha varit historiskt sett och varierar säkerligen från barnhem till barnhem. Att komma 

närmare en förståelse för hur det kan vara att växa upp på barnhem och hur livet kan te sig 

som en medborgare efter en barnhemsvistelse skulle kräva en empirisk undersökning på plats 

i ett givarland som inkluderar intervjuer med personer som har växt upp på barnhem. Men 

ingen sådan studie har utförts på adoptionsområdet. Istället har föreställningar liknande 

Hägglunds representationer om att en barnhemsvistelse och en uppväxt i barnens 

födelseländer är sämre än att växa upp som medborgare i utländska adoptivfamiljers 

hemländer etablerats i adoptionsdiskursen fram till idag. Denna förenkling och fragmenterade 

bild normaliseras i synnerhet genom att de flesta publikationerna på adoptionsområdet är 

skrivna av adoptivföräldrar som utnämner adoption som en legitim familjebildningsmetod. 

Hur har då barnhemmen i Sri Lanka blivit platser från vilka barn utnämns adopterbara? Denna 

fråga utforskas närmare i nästa kapitel. 
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3 BARNHEMMENS SOCIALA KONSTRUKTION I SRI LANKA 

I det här kapitlet ser jag närmare på den i adoptionssammanhang understuderade länken 

mellan den historiska europeiska turismen till Sri Lanka och barnhemmens sociala 

konstruktion. Denna länk kan ses i sambandet mellan olika turisters sociala normer om familj, 

giftermål och omhändertaganden av barn på srilankesiska barnhem. I detta sammanhang 

menar jag att kolonialadministratörer och missionärer (dvs. de aktörer som ofta står bakom 

resningen av barnhemmen) kan kategoriseras som turister i den bemärkelsen att de vistades 

utanför sina hemländer som temporära migranter. Det finns givetvis betydande skillnader 

mellan kolonialadministratörer och missionärer och charterturister, till exempel vad gäller 

intentioner, motivationer och förväntningar. Samtidigt finns det centrala likheter gällande de 

historiska temporära migranternas oro över barnens uppväxt och samtida turisters reflektioner 

över barnhem och översättningar av förhållanden om sakernas ordning i 

adoptionssammanhang. Med detta vida perspektiv på turister visar jag på att barnhemmens 

sociala konstruktion underbyggs av den historiska kopplingen till européernas tidiga resande 

och aktiviteter i landet vilket i sin tur bidrar till att barnhemmen blir platser från vilka barn 

utnämns adopterbara. Inledningsvis återges en kort bakgrund till hur den europeiska 

kolonialismen förändrar lokala barnomhändertaganden. Därefter redogör jag för några 

intervjuer med personer på adoptionsområdet. Avslutningsvis ser jag närmare på 

socialarbetares roll i adoptionssammanhang. 

 

HISTORISKA BARNOMVÅRDNADSPRAKTIKER 

Historiskt sett underbygger kastpraktiker sociala normer för omhändertaganden av barn och 

legitima samlevnadsformer mellan män och kvinnor i Sri Lanka (Bryce 1953; De Silva 2002; 

D’Oyly 2011; Sri Ramanathan 1963; Tambiah 1972). Dessutom spelar tempel och 

storjordbrukare en viktig roll i att erbjuda socialt stöd åt barn respektive familjer som arbetar 

under dem (Jayathilake & Amarasuriya 2005:85). Med de västerländska kolonialmakternas 

ankomst introduceras nya sätt att omhänderta barn. Det har att göra med att giftermålet i en 

kristen bemärkelse blir centralt för att avgöra legitimiteten i samlevnadsrelationer. 

          Ett exempel på detta kan ses i statsvetaren Kumari Jayawardenas studie (2007:4-5, 22) 

som visar på att den portugisiska kolonialadministrationen uppmuntrade soldaterna att gifta 

sig med lokala kvinnor vilka därefter konverterades till katoliker. Jayawardena argumenterar 

för att syftet med dessa giftermål var att skapa ett samhälle av hybrider (dvs. så kallade 

blandraser) som skulle stödja den portugisiska kolonialadministrationen i respektive koloni. 

Enligt historikern K.M. de Silva (1977) vistades portugiserna i Sri Lanka från början av 1500-
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talet fram till mitten av 1600-talet. Holländarna eliminerade då den portugisiska styrningen av 

Sri Lankas kuster och tog rollen som kolonialmakt över större delen av landet fram till slutet 

av 1700-talet när britterna tar över. Jayawardena (2007:31-32) exemplifierar att även 

holländarna betraktade giftermålet centralt och argumenterar för att det syftade till att skapa 

en klass som var lojal mot den holländska kolonialadministrationen. 

          Mot bakgrund av att de förkoloniala sociala stödsystemen begränsades av 

kolonisatörernas aktiviteter och att det ännu inte verkar ha funnits någon utbredd 

barnhemsverksamhet i Sri Lanka, åtminstone inte i relation till det litteraturmaterial jag utgår 

ifrån i denna uppsats, vore det rimligt att anta att merparten av de barn som föddes utanför 

äktenskapet eller av olika skäl blev föräldralösa omhändertogs inom hybridsamhället eller av 

kyrkorna som restes av de portugisiska och holländska temporära migranterna.
 13 

Nedan 

granskas en motivationsfaktor till att resa barnhem i landet. 

 

HYBRIDITETSPROBLEMATIKEN 

Med utgångspunkt i antropologen Ann Laura Stolers argument (2002:70, 87) att barnhemmen 

var kännetecknande för holländska, franska och brittiska imperierna och syftade till att hindra 

framväxten av en framtida generation av fattiga och prostituerade visar jag nedan på hur barns 

hybriditet underbyggde barnhemmens resning i Sri Lanka under början av 1800-talet. 

          Att det reproducerades många barn mellan kolonisatörer och kvinnor ur 

lokalbefolkningen redan under den holländska kolonialtiden kan ses i Robert Knox skildringar 

av Sri Lanka under åren 1660-1680 (Knox 1958 [1681]). Knox var en av de brittiska fångarna 

som inkvarterades i lokalsamhällen inom Kandykungariket under Rajasinghe II:s styre (1635-

1687). Alla dessa fångar, oberoende av deras hemländer, var män och tog kvinnor ur 

lokalbefolkningen.
14

 

          I adoptionssammanhang är Knox en central person. Det beror på att han adopterade en 

flicka som var resultatet av de relationer hans landsmän ingick med lokala kvinnor. Tanken 

med att adoptera flickan var att hon skulle utföra hushållssysslor och ta hand om honom på 

ålderns höst. Dock övergavs hon vid 7 års ålder då Knox lyckades frigöra sig ur sin 

fångenskap och återvände till England. Denna adoption utgör den första dokumenterade 

adoptionen där en utländsk medborgare adopterar ett barn som har fötts i Sri Lanka samtidigt 

                                                           
13

 Religionshistorikern Peter Schalk (2000a:29) uppmärksammar dock förekomsten av barnhem under den 

holländska kolonialtiden i Sri Lanka ur en reseskildring från år 1712. En av reseskildrarens nära vänner i landet 

uppges vara en svensk som var far till ett hybridbarn på ett barnhem.  
14

 Sociologen Susantha Goonatilake (2001:10) återger en uppskattning om att antalet fångar kan ha uppgått till 

omkring 1000 personer. 
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som den även påvisar att det föddes många barn som kunde upptas mot bakgrund av deras 

hybriditet. 

          I samband med att britterna lade under sig hela Sri Lanka år 1815 genom att underkasta 

Kandykungariket reproducerades ännu fler hybridbarn. Detta finns beskrivet av historikern 

Brendan Gooneratne och litteraturvetaren Yasmine Gooneratne (1991) som har författat en 

bok om kolonialadministratören John D’Oyly. De beskriver bland annat hans diplomatiska 

relationer till hovet i Kandykungariket, hans bidrag till rikets fall och nämner att han delvis 

använde sin lön till att försörja och utbilda barnen till brittiska soldater som hade återvänt till 

England. Dessutom ges ett utdrag ur en soldats brev i vilket soldaten föreställer sig att det 

19:e regementet som han ingick i lämnade fler barn efter sig än något annat regemente. Denne 

soldat nämner även att han för att hindra sig själv från att göra värre saker än på stridsfältet 

roade sig med att dricka alkohol och ta lokala kvinnor. Vidare exemplifierar Jayawardena 

(2007:73) hur det 65:e regementet i Sri Lanka i början av 1800-talet – tillsammans med fem 

andra regementen – inkluderade pojkar ur den brittiska arbetarklassen som var yngre än 16 år. 

Dessa ogifta och ibland föräldralösa soldater levde i baracker, avskilda från de högre 

officerarna, och hade relationer med kvinnor ur lokalbefolkningen.  

          Efter år 1818 då det sista upproret mot britterna slogs ned i Kandy kan det ses att 

gränserna mellan kolonisatörerna och lokalbefolkningen blev skarpare generellt sett, men 

även partikulärt mellan de styrande temporära migranterna och hybridbarnen i Sri Lanka. Det 

visar sig enligt min mening i framväxten av barnhemmen i landet. En första sten lades 

exempelvis, enligt samhällsvetaren Swarna Wijetunga (1991:2), till ett barnhem år 1823 av 

dåvarande guvernören för Sri Lanka och sponsrades av en person som donerade femtio hektar 

land till hemmet.
 
Låt mig nedan illustrera hur detta initiativ kan ses motiverat i relation till de 

debatter som fördes i kärnan av brittiska imperiet och i andra metropolitiska centra. 

 

Barnhemmens resning 

Antropologen Harini Amarasuriya (2010:49) ger exempel på att 1700- och 1800-talen var 

perioder i Storbritannien då många debatter hölls om barn vilka inkluderade föreställningar 

om barnens beskaffenhet, deras kroppsliga och andliga hälsa och hur man skulle hantera 

ungdomskriminalitet. Mellan åren 1885-1913 befästes exempelvis femtiotvå förordningar 

gällande barns välfärd i England.  

          Vidare hävdar Stoler (2002:122-123) att ’nursery schools’ restes i stor skala under 

1830-talet och ytterligare fler efter år 1848, i England, Belgien, Tyskland, Holland och 

Frankrike. Understödda av en politisk liberalism utgjorde de ”träningsplatser” för 
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arbetarklassbarnen som skulle räddas från ett omoraliskt liv i framtiden. Kanske blev de, som 

Amarasuriya diskuterar (2010:50), träningsplatser där barnen fick lära sig att konformera sig 

under den dåvarande medelklassens uppfostringsideal. 

          Även i Sverige finns exempel på att barns kroppsliga hälsa ställdes på spel under denna 

tidsålder. Historikern Svenbjörn Kilander (2008) redogör för de så kallade fjällkolonierna dit 

föräldrar skickade sina barn bland annat för att rädda dem från den smutsiga stadsmiljön som 

blivit konsekvensen av den snabba industrialiseringsprocessen under decennierna kring år 

1900. Enligt Kilander utgjorde fjällkolonierna ett projekt som i sin helhet syftade till att höja 

samhällets hygien genom riktade insatser till alla svenska barn som därmed inordnades i 

industrisamhällets Sverige. På fjällkolonierna fick barnen både utbildning i Sverigekunskaper 

och i svenskhetslära. Sålunda skulle barnen lära sig att också fritid kunde konsumeras till 

samhällets gagn. 

          En av Stolers viktiga poänger består i hennes perspektiv att göra jämförelser mellan de 

koloniala imperierna och se närmare på både skillnader och likheter samt hur de överlappar 

varandra från metropol till koloni och från koloni till metropol (2002:210). Stoler påvisar 

bland annat hur barnhemmens resning i det Holländska Indonesien delvis ingick i ett 

reformationsprojekt som var utformat åt barn som föddes ur relationer mellan kolonisatörer 

och lokala kvinnor. Generellt sett erbjöd dessa barn ett klassifikatoriskt problem som ställde 

uppfattningar om europeisk identitet på spel, framförallt i kolonierna. Dessutom exemplifierar 

Stoler att barn i vissa franska politiserade diskussioner presenterades som ”frukter av 

beklaglig svaghet såväl som fysiskt och moraliskt märkta av moderns defekta och mediokra 

kvaliteter” (ibid:68). Denna syn på barn och deras mödrar härleder Stoler till den tidens 

europeiska uppfattningar om rashygien och tankar om att raslig degenerering kunde ge sociala 

verkningar och politiska konsekvenser. 

          Stoler uppger vidare att det fanns en oro över att pojkar kunde utvecklas till anti-

koloniala revolutionärer och att flickor kunde utnyttjas för prostitution om de inte förflyttades 

till barnhemmet där de fick utbildning, arbetsträning och starka doser av moraliska 

instruktioner. Utöver dessa sociala verkningar för Stoler fram en rad skäl till att prostitution i 

synnerhet var problematiskt och kunde ge allvarliga politiska konsekvenser. I stora drag 

handlar de om att prostitution involverade moraliska överträdelser 
15

, föreställningar om raslig 

degeneration 
16

 och i slutändan en destabilisering av samhällsordningen. Det beror framförallt 

                                                           
15

 Dvs. samlag utanför den kristna föreställningen om ’familjen’ betraktad som ett heterosexuellt förbund mellan 

en man och en kvinna (helst) av samma etnicitet som är gifta och har barn. 
16

 Exempelvis risken att reproducera än mer degenererade hybridbarn. 
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på att prostitution kunde och ofta ledde till att öka antalet syfilisfall och därmed icke-

produktiva europeiska män/kolonisatörer. 

           I relation till den problematik Stoler lyfter fram med hybriditet menar Jayawardena 

(2007:70) att paralleller kan dras till Sri Lanka och påvisas i en viss brittisk missionärfamiljs 

historia under decennierna kring år 1900. Under denna tid fanns ett så pass stort antal 

hybridbarn i landet att flera områden omtalades som ’little England’. Eftersom den brittiske 

missionären var gift med en singalesisk kvinna och far till fyra hybridbarn menar 

Jayawardena att han var medveten om den typ av problem som dessa barn kunde möta. 

Således uppges han starta ett barnhem i Sri Lanka. Han oroade sig exempelvis över att 

flickorna kunde användas för prostitution. Vidare ges exempel på att plantageägarna kände till 

barnhemmen i höglandet men undvek att besöka dem på grund av sitt skuldfyllda/dåliga 

samvete. Sammantaget menar Jayawardena att barnhemsplaceringar under denna tid bidrog 

till att förhindra förverkligandet av två återkommande koloniala mardrömmar. 

          Sammanfattningsvis, hybriditetsproblematiken utgjorde en motivationsfaktor till att 

resa barnhem och binder samman de temporära migranternas sociala normer om familj, 

giftermål och skälen till att vissa barn skulle omhändertas på barnhem. Oron över barnens 

uppväxt i kolonierna byggde på en rashygiensdiskurs med överlappande länkar mellan 

imperierna som ledde till att en specifik syn växte fram på barnen och deras mödrar. Barnen 

skulle bland annat separeras från mödrarna och placeras på barnhemmen. I samtiden råder en 

liknande oro över barnen och deras mödrar men den hanteras på ett annat sätt, till exempel 

anses det i adoptionsdiskursen att (ogifta) mödrar inte har något annat val än att lämna barnet 

till ett barnhem och att det är bättre att barn växer upp som medborgare i utländska 

adoptivföräldrars hemländer. Hur har sådana kulturella föreställningar normaliserats? Nedan 

spåras ett svar på denna fråga. 

 

LEGITIMA SAMLEVNADSFORMER 

Giftermålsförordningen som introducerades av de styrande temporära migranterna under den 

brittiska kolonialtiden i Sri Lanka förändrade synen på legitima samlevnadsformer. Med 

utgångspunkt i mitt etnografiska intervjumaterial visar jag på att denna förordning är viktig att 

uppmärksamma i adoptionssammanhang än idag. Men i kontrast till dominerande 

föreställningar i adoptionsdiskursen påvisar jag ett utrymme att förhandla de sociala normerna 

som i vissa fall underbygger adoptionshandlingen. Det gör jag genom att återge intervjuer 

med två barnhemsföreståndare och en föreståndare för ett hem för kvinnor. Därefter granskas 

hur socialarbetare i samtiden upprätthåller vissa moraliska värderingar och etiska regler (dvs. 
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uppfattningar om hur man bör leva) som etablerades av temporära migranter under den 

brittiska kolonialtiden. Sammantaget synliggör jag att det i den förändrade synen på legitima 

samlevnadsformer ligger en inbäddad länk mellan turismen till Sri Lanka och barnhemmens 

sociala konstruktion. 

          Den ena intervjun med en barnhemsföreståndare utfördes på ett barnhem som restes av 

brittiska missionärer under slutet av 1800-talet. Transnationella adoptioner har gjorts från 

detta barnhem sedan början av 1920-talet.
17

 Med andra ord utgör det ett av de första hemmen 

från vilket srilankesiska barn har förflyttats från sitt födelseland för att växa upp som 

medborgare utomlands. 

          Medan jag väntar i entrén till barnhemmet på att få utföra intervjun granskar jag ett 

montage av bilder som har fästs på en anslagstavla. Bilderna visar srilankesiska barn som har 

adopterats till ett antal adoptivfamiljer i Tyskland. Efter att jag har presenterat mig och mitt 

projekt för barnhemsföreståndaren frågar jag varför dessa barn inte har adopterats lokalt och 

undrar om det beror på att de kan kategoriseras som ’barn med särskilda behov’ vilka oftast 

adopteras av utländska adoptivföräldrar. Föreståndaren säger att de är vid sin fulla hälsa. 

Dock finns det ett antal skäl till att lokalbefolkningen inte vill adoptera vissa barn, till 

exempel om de inte vet hela bakgrundshistorien, om modern är för kort, om barnet är för 

mörkt, väger för lite, inte är vid fysisk eller psykisk hälsa och om horoskopet är dåligt. Två av 

barnen på bilderna är mörkare än de övriga tre som är guldbruna. Enligt föreståndaren har 

exempelvis ett av de ljusare barnen, som är en pojke, en moder som är kort. Därmed avfärdas 

barnet av blivande lokala adoptivföräldrar eftersom det då finns skäl att tro att även pojken 

ska bli kortvuxen. Vidare berättar föreståndaren att det omgivande samhället inte accepterar 

ogifta mödrar med barn. Det har föranlett modern att lämna barnet till hemmet. Men snarare 

än moderns status som ogift utgör avsaknaden av faderns namn i födelsecertifikatet ett stort 

hinder för lokala adoptivföräldrar att adoptera barnet.  

          Föreståndaren säger att utländska adoptivföräldrar inte bryr sig, men lokala 

adoptivföräldrar vill veta hela bakgrundshistorien. Är modern gift? Blev hon våldtagen? Om 

en tamilsk man har våldtagit en singalesisk kvinna avfärdar ett singalesiskt par barnet medan 

det omvända gäller om en singalesisk man har våldtagit en tamilsk kvinna. Muslimska barn 

lämnas inte till detta hem men kan tas emot. Till skillnad från buddhister och hinduer avfärdar 

kristna par inga barn beroende på religionstillhörighet, hälsotillstånd och astrologi. Dock 

nämner föreståndaren att buddhister och hinduer inte skulle avfärda ett kristet barn eftersom 
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 Även en annan barnhemsföreståndare uppger att utlandsadoptionerna påbörjas under 1920-talet, vilket 

indikerar framväxten av den transnationella adoptionspraktiken i Sri Lanka. 
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de föreställer sig att små barn inte har uppfattningar om religion. Sammantaget verkar 

föreståndaren mena att nationalitet och astrologi i kombination med att fadern är okänd utgör 

de största hindren för huruvida barnet kan adopteras lokalt. 

          Vidare säger föreståndaren att förutom att barnet får en familj vid en utlandsadoption 

får barnhemmet även återrapporteringar från de utländska adoptivföräldrarna, exempelvis 

genom att de sänder bilder av barnen såsom de tyska adoptivföräldrarna hade gjort vilka jag 

granskade medan jag väntade på att få göra intervjun. I vissa fall återvänder även utländska 

adoptivföräldrar till hemmet i framtiden. Men när det gäller de lokala adoptivföräldrarna 

menar föreståndaren att de varken återvänder eller återrapporterar. Vissa lokala 

adoptivföräldrar vill inte att någon ska veta om att de har adopterat barn. En anledning till 

detta är att barnlöshet utgör ett stigma i Sri Lanka. 

          I adoptionssammanhang kan det följaktligen ses att sociala normer om giftermålet 

verkar få människor att tänka, känna och agera på specifika vis, till exempel när en ogift 

moder lämnar sitt barn till ett barnhem och när gifta barnlösa par adopterar för att uppfylla 

den sociala förväntningen om att reproducera sig. Ett skäl till detta kan härledas till 

introduktionen av giftermålsförordningen år 1847 som, enligt samhällsvetaren Wimala de 

Silva (2002:217), föreskriver äktenskapet som monogamt. Giftermålet i en kristen bemärkelse 

får då en överordnad ställning gentemot andra samlevnadsformer som framställs omoraliska i 

ett juridiskt perspektiv men också i ett socialt synsätt. Det har att göra med de viktorianska 

föreställningarna som grundar sig i betraktelsen av äktenskapet som en livslång förening 

mellan en man och en kvinna varför skilsmässa anses gå bortom anständighetens gränser 

medan exempelvis singalesbuddhister uppfattar äktenskapet som en sekulär överenskommelse 

vilken ingås mellan familjer för reproduktion av släktet samtidigt som skilsmässa och omgifte 

accepteras (ibid:213-214, 217). Betraktad som en levnadssättsregim menar jag att giftermålet 

involverar en teknologi för att styra medborgare inom samhälleliga värdesystem. 

          Den andra intervjun utförs med en barnhemsföreståndare vid ett kristet barnhem som 

varken gör lokala eller transnationella adoptioner. Denna barnhemsföreståndare berättar bland 

annat att han och hans fru har adopterat ett barn till en moder som har utnyttjats sexuellt. När 

vi har talat en stund frågar jag vad föreståndaren anser om abort. ”Som kristen ser jag att det 

är mord eller en synd. I Sverige är det annorlunda. Sverige var ett av de första länderna att 

introducera konceptet ’living together’. I Sri Lanka säger lagen att man ska vara gift. Mellan 

18-21 års ålder behövs ett speciellt tillstånd, men vid 21 bör man gifta sig enligt lagen. Lagar 

skapas för att människor behöver kontrolleras och för att individer ska kunna fatta vissa 

beslut, exempelvis att gifta sig. När man har gift sig skaffar man barn. Inte innan. Det är en 
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bra lag.” Sammantaget menar föreståndaren att det omgivande samhället kommer undra hur 

kvinnan blev med barn om hon inte är gift. Saknas mannen stämplas hon som prostituerad 

eller en person med dålig karaktär. I detta sammanhang framstår giftermålet som en normativ 

medborgarskaplig tillhörighetsritual där förmågan att agera i enlighet med kulturella 

värderingar ställs på sin spets. 

          Förhandlingen av den ovan beskrivna situationen representeras allt som oftast som den 

ogifta moderns enda alternativ i den dominerande adoptionslitteraturen. Att det finns utrymme 

att förhandla denna situation för ogifta mödrar framkommer i en intervju som jag utför med 

en föreståndare vid ett hem för kvinnor. Hemmet startades under 1980-talet för att hjälpa 

mödrar och deras barn. Föreståndaren berättar att den yngsta modern som har kommit till 

hemmet var 13 år och den äldsta 43 år. Snittåldern ligger vid 20-25 år. De tillhör olika 

samhällsklasser och kommer från olika platser över hela landet. 

          Vidare berättar föreståndaren om en flicka som bodde kvar i familjens hus och dolde 

graviditeten. En dag uppger flickan att hon har ont i magen. Mamman följer med till 

sjukhuset. Där föds sedan barnet. På vägen till sjukhuset slår mamman dottern. Hon är 

chockad över att dottern är gravid. Hemmet hjälper till att medla mellan familjen och flickan. 

Problemet löser sig genom att familjen tar hand om barnet medan flickan skickas utomlands 

att jobba i två år. Tanken är att hon ska arbeta ihop pengar för att kunna ta hand om barnet. 

          I andra fall, om familjen tar avstånd från sin dotter som vill behålla barnet, kan hemmet 

hjälpa flickan att hitta ett jobb medan hon tillfälligt bor på hemmet och får stöd att 

omhänderta barnet. Senare kan familjen acceptera att dottern har fått barn. Enligt 

föreståndaren skapar de då en historia som döljer vad som har hänt för det omgivande 

samhället. Därefter kan flickan gifta sig. Familjen hittar en ’second-class man’ (dvs. en man 

som är skild) åt dottern. När de gifter sig går det att låtsas som att inget utöver det vanliga har 

inträffat. 

          Som mitt etnografiska intervjumaterial ovan visar på finns det utrymme för ogifta 

mödrar att förhandla situationen på andra sätt än att lämna barnet till ett barnhem för 

adoption.
18

 Ett skäl till att detta förhandlingsutrymme inte visas på i dominerande 

adoptionslitteratur kan härledas till det faktum att den ofta författas av adoptivföräldrar som 

utnämner adoption till en legitim familjebildningsmetod. På det sättet normaliseras vissa 

kulturella föreställningar på adoptionsområdet. I nästa avsnitt ser jag närmare på hur 
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 I en unik antropologisk studie visar adoptionsforskaren Pien Bos (2007) på att ogifta mödrar i Sydindien har 

ett liknande förhandlingsutrymme. 
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socialarbetares yrkesroll bidrar till att bevara vissa sätt att leva inom en srilankesisk 

välfärdskontext. 

 

NORMATIVA LEVNADSSÄTT 

Sedan 1940-talet har det srilankesiska samhället styrts genom en välfärdsmodell som, enligt 

samhällsvetaren Swarna Jayaweera (2002:21), innebar ett momentum i den sociala 

utvecklingen vilken pågick åtminstone fram till 1960-talet. Välfärdsmodellen inkluderar bland 

annat fri utbildning, kostnadsfria hälsovårdstjänster och ett sanktionerat matprogram vilket 

har framställt Sri Lanka som en framgångssaga.
19

 Den roll socialarbetare har i 

adoptionssammanhang kan ses som en del av en styrningsform som antropologen Jonathan 

Inda (2006:10) kallar social-rationell styrning eller välfärdism. Det beror på att 

socialarbetarnas arbete i viss utsträckning handlar om att bevara normativa levnadssätt såsom 

monogama äktenskapliga relationer mellan män och kvinnor och bedöma vilka individer som 

kan ses som legitima adoptivföräldrar kapabla att uppfostra goda framtida medborgare. I det 

som följer nedan visar jag utifrån mitt etnografiska intervjumaterial på hur socialarbetare i sin 

yrkesroll upprätthåller vissa moraliska värderingar och etiska regler som bevarar 

samhällsordningen i enlighet med den srilankesiska välfärdsmodellen. 

          Mrs Vijitha (fiktivt namn) arbetar som socialarbetare med adoptionsärenden vid den 

statliga myndigheten DPCCS. Jag träffar henne vid ett flertal tillfällen för att diskutera 

familjeförhållanden i Sri Lanka och hennes mångåriga erfarenhet från arbetet som 

socialarbetare. Historiskt sett har det enligt Mrs Vijitha inte funnits något stigma att vara en 

ogift moder. Det beror på att lokalbefolkningen accepterade ogifta mödrar varför de kunde 

behålla sina barn om de önskade. När vi pratar om adoptioner i samtiden berättar Mrs Vijitha 

att unga pojkar och flickor är starkt bundna till sina föräldrar. Inom varje hushåll menar Mrs 

Vijitha att det finns ett slags ’code of ethics’ som barnen följer. Men vissa ungdomar hävdar 

att de ska gå på ’tuition classes’ för att kunna träffa sin partner. Då går de bortom föräldrarnas 

regler. Föräldrarna kan då ta avstånd från barnet och det barn som har resulterat av den 

”oetiska” relationen, genom att säga: ok, men då får du inte bo här. Dock menar Mrs Vijitha 

att föräldrarna kan ändra uppfattning när de hör att paret ”gör bra ifrån sig” dvs. har ett hus, 

att mannen arbetar och barnen uppfostras på ett bra vis och uppnår goda resultat i skolan. Att 

paret ’gör bra ifrån sig’ har alltså inte att göra med hur mycket pengar de tjänar. Föräldrarna 
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 I relation till statsvetaren Rohan Gunaratnas studie (2001 [1990]) av de samhällsomstörtande händelser som 

tog vid under början av 1970-talet framstår det dock problematiskt att karaktärisera Sri Lanka som en 

framgångssaga. 
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blir glada om de klarar sig själva. Min tolkning av det Mrs Vijitha återger är att de etiska 

reglerna inom familjer rymmer en flexibilitet som i detta fall gör det möjligt för ogifta par att 

behålla sina barn och leva ett autonomt liv i enlighet med föreställningar om det goda livet i 

Sri Lanka. 

          Vidare berättar Mrs Vijitha om sin yrkesroll som socialarbetare och redogör för ett 

besök hon gjorde i en kvinnas hem. Denna kvinna var gift men hade barn med olika män och 

tillverkade olaglig arrak (dvs. en alkoholhaltig dryck). Hennes make var fiskare och därför 

borta längre perioder. Kvinnan måste då få ihop pengar för att ge mat till barnen på något sätt. 

Ett av barnen hade upptagits av ett lokalt par utan att en laglig procedur hade efterföljts. 

Adoptivföräldrarna hade haft barnet ’de facto’ i 5 år och ville nu göra en laglig ansökan. 

Under besöket visade det sig att den biologiska modern inte ville uppge barnet för adoption 

eftersom det skulle innebära att barnet separerades permanent från henne. Mrs Vijitha gjorde 

bedömningen att denna biologiska moder inte var ’morally fit’. Detta fall kan ses som unikt 

enligt Mrs Vijitha. Före DPCCS (som uppstod under 1950-talet) gick det inte att genomföra 

en adoption lagligt utan moderns medgivande. Men nu när modern bedömdes som omoralisk 

gick det. Hon frånkändes rätten till barnet.  

          Den roll socialarbetare har att bedöma personer som moraliska eller omoraliska tycks 

grunda sig i en moral som föreskriver monogama äktenskapliga relationer vilken etablerades 

genom giftermålsförordningen av temporära migranter under den brittiska kolonialtiden. På 

detta sätt kan det ses att socialarbetare i sin yrkesroll upprätthåller etiska regler inom en 

srilankesisk välfärdskontext som innebär att vissa barn adopteras till lokala adoptivföräldrar 

som i fallet ovan eller omhändertas på barnhem för att senare adopteras till utländska 

adoptivföräldrar. 

          Sammantaget menar jag att familjen, giftermålet och barnhemmen utgör specifika 

levnadssättsregimer som delvis bevaras av socialarbetare i enlighet med välfärdsmodellen. 

Avvikanden från dessa normativa levnadsformer leder till stigma då de inte framstår som 

rättrådiga eller möjliga att relatera till kulturella föreställningar om det goda livet som 

srilankesisk medborgare. 

 

TEMPORÄRA MIGRANTERS MEDBORGARSKAPSPROJEKT 

För att summera, före och även under den västerländska kolonialtiden i Sri Lanka 

underbyggdes lokalbefolkningens sätt att ta hand om barn av kastpraktiker. Med de historiska 

temporära migranternas ankomst ställdes frågor om hur man borde leva på sin spets och det 

uppstod nya sätt att omhänderta barn, särskilt gällande de som föddes ur relationer mellan 
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kolonisatörer och lokala kvinnor. Under den brittiska kolonialtiden hanterade 

kolonialadministratörer och missionärer hybriditetsproblematiken genom att resa barnhem 

med intentionen att forma goda medborgare. Barnhemmens resning byggde på en oro över att 

barnen skulle växa upp till anti-koloniala revolutionärer och prostituerade vilket i slutändan 

kunde leda till en destabilisering av samhällsordningen. Hanteringen av denna oro kan länkas 

till vad sociologerna Nikolas Rose och Carlos Novas (2005:439) kallar 

’medborgarskapsprojekt’. Med medborgarskapsprojekt menar de sätten på vilka auktoriteter 

har tänkt på vissa individer som potentiella medborgare och sätten på vilka auktoriteter har 

försökt hantera dem, exempelvis genom att resa byggnader med en förhoppning om att de ska 

uppmuntra vissa sätt att tänka, känna och agera. Barnhemmen kan enligt min mening ses som 

sådana byggnader där hybridbarnens vardagsliv sattes under kontroll samtidigt som de 

fostrades till lojala medborgare i kolonierna. 

          Med tiden blir barnhemmen platser från vilka barn utnämns adopterbara. Det hänger i 

stora drag ihop med samtida oroväckande föreställningar om att mödrarna inte har något annat 

val än att ge barnen för adoption och att en uppväxt på barnhem framstår som sämre än att 

växa upp som medborgare i en utländsk adoptivfamiljs hemland. Mot bakgrund av mitt 

etnografiska intervjumaterial har jag visat på att det finns utrymme att förhandla sociala 

normer som underbygger adoptionshandlingen i vissa fall och en flexibilitet i etiska regler 

(dvs. uppfattningar om hur man bör leva) inom familjer som gör det möjligt för ogifta mödrar 

och par att leva ett autonomt liv i enlighet med föreställningar om det goda livet i Sri Lanka. 

Dock spelar socialarbetare en viktig roll i att upprätthålla vissa moraliska värderingar och 

etiska regler i adoptionssammanhang som bevarar normativa levnadssätt i en srilankesisk 

välfärdskontext. 

          Avslutningsvis, den historiska turismen spelar en stor roll i srilankesiska 

adoptionssammanhang. Det kan ses i länken mellan européernas tidiga resande till Sri Lanka 

och barnhemmens sociala konstruktion. Inbäddat i denna länk finns ett samband mellan 

temporära migranters sociala normer om familj, giftermål och barnhem. Detta samband 

tillsammans med dominerande kulturella föreställningar i adoptionsdiskursen bidrar till att 

barnhemmen blir platser från vilka barn utnämns adopterbara. I nästa kapitel ser jag närmare 

på den samtida turismens roll i Sri Lankas adoptionspraktik. 
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4 CHARTERTURISTERNAS FAMILJEBILDNINGSPROJEKT 

I det här kapitlet redogör jag för ett samband mellan den samtida turismen till Sri Lanka och 

representationsaktiviteter på adoptionsområdet. Hur bidrar resandet till Sri Lanka till att forma 

föreställningar om landet? Vilken roll spelar förväntningar och motivationer i genereringen av 

bilder av lokala förhållanden och landets befolkning? På vilket sätt bidrar turisters reflektioner 

över barnhem och översättningar av vardagslivet utanför deras hemländer till att Sverige blir 

ett av de största mottagarländerna av adopterade från Sri Lanka? Med utgångspunkt i dessa 

frågor visar jag på hur turismen spelar en stor roll i Sri Lankas adoptionspraktik. 

 

TURISM OCH TURISTER 

Sri Lanka är ett land med en lång historia av besökande resenärer som har anlänt för olika 

syften och vistats i landet under olika tidsperioder. ’Ceylon’ tycks vara den mest kända 

benämningen på landet före år 1972, då landets nuvarande namn officiellt skrivs in i 

konstitutionen. Men som läsaren kan ha noterat använder jag namnet Sri Lanka för att tala om 

landet, oberoende av de tider som diskuteras. Anledningen till det är att när Sri Lanka omtalas 

som ’Ceylon’ skapas associationer till landets upplevelse av västerländsk kolonialism som 

inleds vid början av 1500-talet och formellt avslutas 1948. Med litteraturvetaren Edward 

Saids ord (i Shields 1991:5) kan användandet av ’Ceylon’ ses som en process av symbolisk 

exkludering som vilar i talarens överordnade position, där ’den högre’ besitter makten att 

positionera en hel rad av möjliga relationer till ’den lägre’ utan att förlora övertaget.  

          Eftersom denna uppsats har skrivits i Sverige undviker jag, som författare, att tala om 

’Ceylon’ då detta namn positionerar landet i periferin i förhållande till Sverige, som i likhet 

med många andra länder i Europa har koloniala länkar till Sri Lanka. Dessa koloniala länkar 

underbyggs följaktligen av ett resande till landet och utgör en förutsättning för de sätt som Sri 

Lanka föreställs i olika temporära migranters reflektioner över sina upplevelser och 

översättningar av förhållanden i landet. Mot bakgrund av denna reflektion lokaliserar jag, i 

likhet med turismforskarna Hazel Tucker och John Akama (2009), följande resonemang om 

turism och turister i en postkolonial kontext. 

          Hur man går tillväga för att resonera om turism får en betydande inverkan på studien. 

Crick (1989:312-313) påvisar exempelvis en svårighet i att studera turism då det kan ses som 

ett högst komplext system och resultatet av en intersektion av ett flertal vidare fenomen som i 

sig själva kan utgöra strategiska utgångspunkter för analyser. En annan svårighet i 

turismstudier är att avgöra vem som kan kategoriseras som turist. Crick menar exempelvis att 
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turister har olika motivationer för resandet och att en enhetlig definition av turister riskerar att 

missa synliggörandet av det internationella turismsystemets uppbyggnad. 

          En annan svårighet gällande resonemang kring begreppet turism ställs på sin spets när 

historikern Hans Magnus Enzensberger (1996 [1958]) reser frågan, hur kan turism som ett 

historiskt fenomen avgränsas från något som alltid har förekommit, nämligen mänskligt 

resande? Enzensberger föreslår att det som karaktäriserar samtida turism grundar sig i resande 

för nöjes skull medan människor historiskt sett har gjort resor för att de är tvungna, 

exempelvis av ekonomiska eller klimatbetingade skäl (ibid:122). Denna avgränsning blir svår 

att anlägga i adoptionssammanhang givet det resonemang jag förde i kapitel tre, om 

sambandet mellan européernas historiska resande till Sri Lanka och barnhemmens sociala 

konstruktion, och även i relation till potentiella och blivande adoptivföräldrars motivationer 

till att genomföra en resa där det främsta ändamålet tycks vara att förverkliga ett 

familjebildningsprojekt genom adoption. Eftersom ett huvudsakligt intresse ligger i att 

fördjupa förståelsen för kulturella processer som involverar länkar mellan turism och 

adoptioner har jag valt att låta turismforskarna Thomas Bloms och Mats Nilssons (2005:10) 

definition av turism som en temporär migration, där återvändandet till hemorten och 

tidpunkten för detta i regel är bestämda i förväg, utgöra en övergripande föreställning om hur 

turism kan karaktäriseras. Genom denna vida karaktärisering kan jag till exempel se närmare 

på hur historiska resor till Sri Lanka bidrar till att forma föreställningar om landet och olika 

turisters motivationer för att besöka landet. 

          Nils Matson Kiöping kan ses som en tidig svensk turist som besöker Sri Lanka under 

kombinerade bildnings- och tjänsteresor. Han kunde presentera sig som Hans Majestäts 

Kungliga skeppslöjtnant och var en av de 20 000 svenskar som från mitten av 1600-talet fram 

till 1700-talets slut tog anställning i det Holländska Ostindiska Kompaniet (se exempelvis 

Schalk 2000a:28; Arne 1952:157). Enligt religionshistorikern Peter Schalk (2000abc) var 

Kiöping bland de första svenskarna att lämna spår efter sig från en resa till Sri Lanka. Efter 

sitt besök i landet under 1650-talet publicerade han en reseskildring med titeln ”En kort 

beskriffning uppå trenne resor och peregrinationer”.
 20

 Vidare uppger Schalk att Kiöping 

pendlar mellan skräck och hänförelse inför det okända samt att den svenska kulturen 

underförstått ställs i relation till främmande kulturer. Sammantaget menar Schalk att Kiöpings 

framställningar av Sri Lanka kan jämföras med bilden av en exotisk marknadsplats med 

                                                           
20

 Schalk (2000a:28) noterar även att Kandykungen Rajasinghe II fick kännedom om Sverige denna tid genom en 

bok som han erhöll av en holländsk diplomat. 
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naturprodukter. I detta sammanhang blir det tydligt att resandet erbjuder turister möjligheter 

att forma föreställningar om lokala förhållanden utanför sina hemländer. 

          Dessutom har arkeologen T. J. Arne (1952), som har personlig bekantskap med ”våra 

missionärer”, fått intrycket att det inte bara är lusten att omvända hedningar och rädda själar 

som driver svenska missionärer ut i främmande land utan ”också svensk äventyrshåg, längtan 

att se något nytt och prova sina krafter i en lockande exotisk omgivning” (ibid:34-35). Arne 

nämner även att Svenska Kyrkans största missionsfält låg i södra Indien och i Sri Lanka och 

ger ett exempel ur Missionsförbundets tidning från år 1906 att ”[v]arje svensk man och 

kvinna bör dock veta och förstå att missionen är Sveriges för närvarande viktigaste 

förbindelse med naturfolken och de exotiska kulturfolken. Missionen är ju vår andliga 

kolonisation i främmande världsdelar” (ibid:34). Här kan det ses att även missionärer spelar 

en viktig roll i att återföra berättelser till Sverige om sina motivationer till och förväntningar 

på sina vistelser i Sri Lanka samt hur de genererar bilder av lokala förhållanden och landets 

befolkning. 

          Då det finns en tendens i den dominerande adoptionslitteraturen att etablera år 1960 

som utgångspunkt för svenskarnas upptäckande av världen är de ovan beskrivna temporära 

migrationerna centrala för resonemanget jag för i detta kapitel. Adoptionsforskaren och 

adoptivföräldern Madeleine Kats (1992:19-20 [1981]) hävdar exempelvis att svenskar börjar 

resa under 1960-talet och i adoptionsforskaren och adoptivföräldern Barbara Yngvessons 

antropologiska studie (2010:44) menar en svensk adoptionsorganisationsrepresentant att 

svenskar är en homogen population utan kolonialt förflutet varför Sverige utgör en väl 

förberedd jordmån att plantera och låta föreställningen om adoptioner från andra länder växa 

fram.
21

 

          Både Kats och adoptionsorganisationsrepresentanten förknippar troligtvis resande i 

termer av att åka på semester men genom att endast fokusera samtida resande utesluts bland 

annat missionärernas roll i den sociala konstruktionen av barnhemmen. Dessutom 

uppmärksammas i en informationsskrift från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige 

(2007) att den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika avgick redan år 1646. I detta 

sammanhang framstår adoptionslitteraturens avgränsning av turism och svenska turisters 

historiska resor problematisk, särskilt då informationen om undanträngningen av Sveriges 

koloniala förflutna används som en förevändning för att presentera adoption som en legitim 

                                                           
21

 Yngvesson å sin sida resonerar visserligen om adoptionsfenomenet i termer av ett stratifierat 

reproduktionssystem men i övrigt normaliseras ungefär samma syn som återfinns i adoptionsdiskursen. 
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familjebildningsmetod till andra och potentiella adoptivföräldrar. Låt mig nu visa på några 

länkar mellan turismfenomenet och Sri Lankas adoptionspraktik. 

 

ADOPTIONSTURISMEN TILL SRI LANKA 

Turism i olika former och under olika tider utgör en förutsättning för genomförandet av 

adoptionerna från Sri Lanka till andra länder. Som nämndes i kapitel tre spelade bland annat 

missionärers aktiviteter och resning av barnhemmen en stor roll för framväxten av den 

transnationella adoptionsverksamheten. Ett samtida exempel på detta kan ses i författaren 

Birger Thuressons skildring (1992) av en svensk missionär som gifte sig med en singalesisk 

pastor och deras uppstartande av ett barnhem i Sri Lanka under åren kring 1970. Det explicita 

syftet med uppstartandet av barnhemmet var inte att adoptera barn till andra länder. Ändå blev 

det så inledningsvis. En anledning till att den första adoptionen genomfördes till Sverige 

berodde på att ett svenskt par läste om barnhemmet i svensk media. Dock avslutade de 

adoptionsverksamheten snart i samband med att den förknippades med en affärsverksamhet.
22

 

          Ett ytterligare exempel på den samtida turismens roll i Sri Lankas adoptionspraktik 

noteras i en bok som har framtagits av den svenska Myndigheten för Internationella 

Adoptionsfrågor (MIA, som tidigare var Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor, NIA) 

och har författats av adoptionsforskaren Cecilia Lindgren (2010). Här presenteras bland annat 

intervjuer med personer som har arbetat inom NIA, Adoptionscentrum och socialtjänsten i 

Sverige. Flera av intervjudeltagarna beskriver 1960-talet och det tidiga 1970-talet som en 

period präglad av en vilja att förbättra världen och talar om ’frälsarstämning’, ’pionjärsanda’ 

och ’en folkrörelsernas födelse’ för att återge kraften i engagemanget som ligger bakom de 

tidiga adoptionerna (ibid:50-51). Vidare uppger de att det fanns en övertygelse om att ’det här 

ska vi göra’. När det gäller Sri Lanka nämns explicit att det var turismen som bidrog till att 

utlandsadoptionerna startade och ökade kraftigt under det tidiga 1970-talet. Många svenskar 

såg sin chans att själva söka barn för adoption varför många barn adopterades privat från 

barnhem i närheten av turistorterna (ibid:88-89). Nedan visar jag på att detta är 

sammankopplat med etableringen av ett behov att ta semester i Sverige. 

 

Medicinska tolkningar av vardagen 

På ett liknande vis som historikern Svenbjörn Kilander (2008) lägger det svårfångade 

begreppet turism till grund både för en förståelse och en förklaring till det 

                                                           
22

 Marknadsrationella aspekter av adoptionsaktiviteten diskuteras längre fram i kapitlet. 
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industrikapitalistiska svenska samhället granskar jag några faktorer som underbyggde 

strömmen av svenska charterturister som adopterade barn från Sri Lanka och fördjupar 

förståelsen för en rad kulturella processer som involverar länkar mellan turism och 

adoptioner. 

          Kilander som studerar det svenska samhällets hantering av den snabba 

förändringsprocessen under decennierna kring sekelskiftet 1900 argumenterar för att en nära 

koppling kan synliggöras mellan det allt högre tempot i samhället och ett behov av semester. 

Föreskrivningen av behovet av semester i både preventivt och terapeutiskt syfte kan enligt 

Kilander framförallt ses i den medicinska litteraturen från sent 1800-tal, i Sverige såväl som 

inom Europa (se exempelvis Shields 1991:79). Genom lanseringen av diagnosen neurasteni 

(dvs. överansträngningar och psykisk utmattning till följd av det uppdrivna samhällstempot) i 

början av 1880-talet tycks en lång rad symptom få sin förklaring (Kilander 2008:43). 

Föreställningar om att ett högt utvecklat och civiliserat kultursamhälle är hemsökt av 

neurasteni normaliseras under denna tid. Kilander uppger dock att det inte var alla förunnat att 

drabbas av neurasteni under ”vårt nervösa århundrade” utan främst medlemmar av en allt 

nervösare borgarklass som behövde frigöra sig från vardagen. 

          Kilander reser frågan vad man kunde göra för de som drabbats av nervösa besvär till 

följd av samhällets framåtskridande? (ibid:41). Vägen till räddning hittades i fjällens rena luft 

och rogivande miljöer. Jämtland kan exempelvis ses som en hälsoort dit sjuklingar och lokala 

samt utländska turister från Storbritannien reste för att vila upp sig och konsumera 

immateriella råvaror som luft och orörd natur.
23

 Betraktat som ett regionalt kurområde 

utgjorde Jämtland en perifer plats i relation till industrialismens centralorter, dvs. städerna, 

varför en landsbygdsort som Åre gav ett löfte om möjligheter till rekreation. En möjlighet 

som givetvis förenklades av utvecklingen i transport- och kommunikationsväsendet som 

länkade stad till landsbygd. 

          Mot bakgrund av Kilanders studie tydliggörs hur vardagslivet i Sverige utnämndes 

ohälsosamt i enlighet med medicinska tolkningar. Detta i stort sett patologiserande 

perspektivet på vardagen växte fram som en konsekvens av den snabba 

industrialiseringsprocessen decennierna kring år 1900 och skapade ett semesterbehov.
24

 

Föreställningen om medborgares rekreationsbehov kan även ses i uppmärksammandet av 

                                                           
23

 Fjälltrakterna blev alltså sociala mötesplatser för olika kategorier av turister, vissa med transkoloniala länkar 

till Sri Lanka, åtminstone från tidigt 1800-tal fram till första världskriget (se exempelvis Nilsson 2010:14-15). 

24
 Samtidigt, påpekar historikern Anna Crozier (2009), ansågs det omvänt i enlighet med ambivalenta europeiska 

medicinska tolkningar mellan 1850- och 1930-talet, att separationen från det civiliserade livet kunde ge 

konsekvenser för européers arbetsförmåga och rasliga konstitution i kolonierna. 
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individers hälsa och fritidsaktiviteter i politiska sammanhang, transnationellt som lokalt (se 

exempelvis Holguín 2005; Seaton 1999; Löfgren 1999; Gorsuch & Koenker 2006; 

Baranowski 2001). I nästa avsnitt granskas hur en politisering av svenska medborgares fritid 

banade vägen för utvecklingen av charterturismen. 

 

Semestra på rätt sätt 

Historikern Per Åke Nilsson (2010:44) som studerar turismutvecklingen i Åre ger exempel på 

hur fritiden politiserades i Sverige med hänvisning till ett påpekande av LOs ordförande år 

1939 om att arbetarna skulle lära sig hantera sin semester och utforma den till en period av 

avspänning. Påpekandet tycks föreskriva bra och dåliga sätt att spendera sin semester på såväl 

som att vilja motverka en dystopi, nämligen att arbetarna återvände lika överansträngda som 

de var före den beviljade och tidsbestämda ledigheten. Brukad på rätt sätt var tanken att 

turism både i ett preventivt och terapeutiskt syfte kunde bli ett botemedel mot ohälsa och 

ineffektivitet. 

          Vidare påpekade LOs dåvarande ordförande följande: ”Bagare bör inte tillbringa sin 

semester med andra bagare och samma gäller om alla fack- och yrkesgrupper. Kunna vi 

bidraga till att under semestertider ’omplantera’ allt större grupper i ny miljö, göra dem 

gladare osv., då bidraga vi också till att göra dem friskare och arbetsdugligare” (ibid:43-44). 

Detta sades i samband med skapandet av en Folkrörelsernas Semesterförening och visar enligt 

Nilsson på en stark tro på social ingenjörskonst som den sociala turismen har en del av sina 

rötter i och en förväntning som finns i denna form av turism om att bryggor ska skapas mellan 

människor för att minska risker för konflikter.  

          Utifrån denna politisering av fritiden i turismsammanhang går det att se vissa 

överlappande likheter till adoptionsfenomenet, till exempel vad gäller engagemanget för de 

tidiga adoptionerna som underbyggdes av en vilja att förbättra världen samt i initiativet att 

under semestern uppta barn som så att säga omplanteras i Sverige. Frågan om hur vissa barn 

bör leva och i vilken miljö de bör växa upp inom ställs här på sin spets och kan sammantaget 

ses omsluten av reflektioner och problematiseringar som relateras till föreställningar om det 

goda livet som medborgare i adoptivföräldrarnas hemländer. Vilka faktorer spelar då in i den 

svenska charterturismutvecklingen? 

 

Världsnyfikenheten och arbetslivsförändringar 

Enligt författaren Thomas von Seth (2008:15) som skriver om charterns historia utvecklades 

charterresandet i bland annat Sverige under andra halvan av 1950-talet, men spred sig snabbt 
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vidare till andra länder. Att den första utvecklingen skedde just i Sverige berodde inte enbart 

på en slump. Under andra världskriget skaffade sig allt fler svenskar en radioapparat, där 

information om reportage från andra länder förmedlades. Detta, i kombination med att TVn 

introducerades år 1956 i Sverige, ökade, enligt von Seth, svenskars nyfikenhet på världen. 

          Vidare hävdar Nilsson (2010:60) att den svenska välfärdsstatens framväxt inte led något 

avbräck under krigsåren. Sveriges lyckosamma position efter andra världskriget med en intakt 

industri och ett skriande behov av återbyggnad ute i Europa gjorde att landet gick för högvarv. 

I kampen om arbetskraft minskade arbetstiden så att tre veckors semester kunde införas 1951 

och fyrtiofem timmars arbetsvecka införas 1957. Industrisemestern som begrepp fastslogs 

1956 genom en lag som tvingade arbetsgivaren att lägga in semestern som en 

sammanhängande period om inte parterna kommit överens om annat. Slutligen steg reallönen 

fram till mitten av 1970-talet oavbrutet. Med andra ord verkar det ha funnits tid och pengar att 

spendera på utlandsresor. 

          Under andra världskriget skedde det en kraftig utveckling inom flygindustrin. Von Seth 

(2008:28) påvisar bland annat att instrumenten för navigering blev mer precisa, farterna 

ökades och flygplanen kunde flyga längre utan mellanlandningar för bränslepåfyllningar. 

Efter andra världskriget fanns det ett överskott på flygplan som gynnade den internationella 

turismens framväxt. När de stora flygbolagen köpte nya passagerarplan kunde små 

charterbolag överta de begagnade för att flyga turister till semesterorter. Sammantaget påvisar 

detta, enligt Blom och Nilsson (2005:69), hur förändringar i samhället utvecklar turismen 

samtidigt som turismen också påverkar samhällsutvecklingen. 

          Inledningsvis noterar Nilsson (2010:66) att charterturismen karaktäriserades av att vara 

starkt kollektiv och innefattande betydligt fler samhällsgrupper än ”arbetarklassen”. Bland 

den massa av turister som under 1960- och 1970-talen gav sig ut i världen menar etnologen 

Orvar Löfgren (1990:38) att det fanns människor för vilka tanken att resa utomlands på 

semester tett sig helt utopisk eller snarare otänkbar tidigare, till exempel var det inte den 

språk- och resvana medelklassen som gav sig iväg utan grupper av svenskar som behövde 

charterresan som trygghet, dvs. där det mesta var paketerat/organiserat i förväg och reseledare 

fanns på plats för att ta emot och vara tillgängliga för turisterna under vistelsen. 

          Utifrån ovanstående resonemang tydliggörs att flera faktorer spelade in i framväxten av 

charterturismen i Sverige. I det som följer nedan granskas utvecklingen av turism i Sri Lanka 

och några sätt på vilka turismen påverkade samhällsutvecklingen i landet. 
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NÖJESLYSTNA ADOPTIONER 

Turismprojektet i Sri Lanka grundlades år 1966 av dåvarande statsministern. Det kunde 

utvecklas relativt fritt, delvis för att det inte fanns några maktstarka grupper i opposition mot 

turism men framförallt eftersom utformningen av turismprojektet skedde i nära samarbete 

med utländska experter vars främsta funktion, enligt Crick (1994:27-28), bestod i att fostra 

turismutvecklingen, inte i att resa frågor om en sådan utveckling var förmånlig för landet i sig. 

          Dessutom menar Crick (1989:315) att turismen till Sri Lanka framställdes som en enkel 

möjlighet till ekonomisk utveckling eftersom den grundlades i naturliga resurser som sand, sol 

och vänlig lokalbefolkning. Crick (1994:31-32) ger exempel på att slogans till 

lokalbefolkningen deklarerade att turister skulle mötas med ett leende, inte av utsträckta armar 

som bad om pengar. År 1967 lanserades ett karaktäriserande tema för mottagandet av 

utländska resenärer, ’Tourism – Passport to Peace’. I detta sammanhang menar jag att den 

sociala ingenjörsideologin påvisas som turismprojektet har sina rötter i och förväntningarna 

om att bryggor ska skapas mellan utländska turister och lokalbefolkningen som kan tänkas 

bidra till att glömma bort historiska motsättningar och minska risker för konflikt. 

          Enligt Crick karaktäriserades turismutvecklingen av en stadig ökning över åren och som 

det förefaller tog inga markanta förändringar vid vare sig UNP eller SLFP (de två 

dominerande politiska partierna i Sri Lanka) var vid makten. Sedan 1969 har procenttalet av 

besökare som uppger nöje som skäl alltid varit över 75 % och frekvent omkring 90 %. Enligt 

statistik (i ibid:195) anlände 407 000 år 1982, 337 342 år 1983 och 317 734 år 1984, vilket 

delvis berodde på ett 52,6 % avfall av besökare från Indien. I relation till denna statistik 

framstår det enligt min mening som att ett relativt stort antal besökare har vistats i Sri Lanka 

under en period som innehåller väpnade konflikter mellan regeringen och lokalbefolkningen 

(se exempelvis historikern K.M. de Silva 2005), vilket väcker frågor om vad nöje kan 

innebära utifrån olika personers perspektiv. Det som för mitt vidkommande är av störst 

intresse med statistiken består i att svenska och danska turister, enligt en av Cricks 

informanter (1994:120), gör sig kända för sin vilja att adoptera barn. Vare sig det kan 

betraktas som ett nöje eller ej att adoptera barn tenderar detta att återge kraften i dessa 

charterturisters aktiviteter i landet. I nästa avsnitt undersöks den roll researrangörers 

marknadsföring kan spela i adoptionssammanhang. 

 

SEMESTERDRÖMMAR 

Med utgångspunkt i idéhistorikern Klas Grinells studie (2004) som handlar om saluförandet 

av världen och omvärldsbilder i svensk utlandsturism granskar jag hur Sri Lanka iscensätts 
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som ett semesterparadis i material från de svenska researrangörerna Vingresor (1970-1989) 

och Fritidsresor (1980-1990).
 25

 Det intressanta med detta material består i att det erbjuder en 

möjlighet att komma närmare ett motiv till att många charterturister adopterar barn under sin 

semestervistelse i Sri Lanka och en förståelse för turisters förväntningar på landet. 

          Grinell uppger bland annat att marknadsföringen framställer det mesta som positivt 

medan sådant som framstår negativt utesluts och visar på att det i resekatalogerna som han 

studerar går att utskilja ett genomgående tema, nämligen att länder förnekas samtidighet. Med 

begreppet samtidighet, som utvecklades av antropologen Johannes Fabian (2002 [1983]), 

påvisar Grinell att marknadsföringen framställer destinationsländer som annorlunda och 

mindre utvecklade på flera olika sätt i jämförelse med Sverige. Liknande framställningar kan 

urskiljas i det material som jag nedan lyfter fram. 

          Enligt von Seth (2008:75) arrangerade Vingresor de första så kallade långflygningarna 

till Sri Lanka och Gambia redan år 1971. Både Sri Lanka och Gambia salufördes i Vingresors 

resekatalog (1970) som relativt billiga resmål långt borta i förhållande till Sverige. 

Marknadsföringen riktade sig följaktligen till svenskar som kan sägas ha befunnit sig på en 

normal inkomstnivå med kapital att spendera och tid att avvara för en resa. Det faktum att 

resan anordnades av en researrangör kan tänkas ha skapat en känsla av trygghet som bidrog 

till att en resa till Sri Lanka, som man kanske endast hade hört om på radio, nu framstod som 

ett valbart land att resa till under semestern. 

          Med utgångspunkt i titeln på Vingresors katalog (1974) ”Vingresors Värld” kan det ses 

att Sri Lanka, som ett självständigt land, lyfts upp och inkluderas i researrangörens värld där 

länder förvandlas till semesterdrömmar. Men samtidigt exkluderas Sri Lanka, ”Ceylon är en 

annan värld. Här växer [te, kapockträd och banan]. Ön är som en livs levande speceri-, frukt-, 

och blomsterbutik” (ibid.). Nedanför texten finns en bild som visar en strand där en person är 

på väg ner i vattnet, en palm, hotellet och ett par som vandrar i vattnet.  

          Som jag betraktar den ovan givna framställningen visar den delvis på att paralleller kan 

dras till Nils Matson Kiöpings skildringar av Sri Lanka under 1600-talet som en exotisk 

marknadsplats med naturprodukter men framförallt ett tema som går igenom alla 

resekataloger, nämligen Sri Lankas annorlundahet. Bilden på stranden kan ses som en 

kontrast mot det stressiga livet i Sveriges stadsmiljöer på samma gång som den också 

utesluter lokalbefolkningens vardagliga ansträngningar. Kontrasteringen av länderna och 
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 Materialet, som består av resekataloger, prislistor och informationsbroschyrer, finns att tillgå på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm. 



48(93) 
 

fokuseringen av specifika miljöer eller platser är ett sätt på vilket Sri Lanka förnekas 

samtidighet med Sverige och iscensätts som ett semesterparadis för svenska turister.  

          Ett exempel på Grinells påpekande att det mesta framställs som positivt i 

marknadsföringen medan sådant som kan ses negativt utesluts visas i Fritidsresors katalog  

(1981) där det går att läsa följande ”[a]llt är inte positivt så det tar vi först. Fattigdomen är 

oändlig och tragisk, att möta den är samtidigt nyttigt för oss från vårt välfärdshörn av världen. 

Hotellstandarden är inte märkvärdigt hög och hotellrummen är sparsamt möblerade.” Enligt 

min mening indikerar representationen av fattigdomen att landet befinner sig i ett ohälsosamt 

tillstånd samtidigt som fattigdomen omvandlas till en turistattraktion med en inbäddad 

nyttoaspekt och bygger upp förväntningar om vad som kan ses under semestervistelsen. Det 

negativa som utesluts kan exemplifieras i det att turismen i princip bygger på liknande 

strukturella förhållanden som etablerades under kolonialtiden varför den sociala 

stratifieringen mellan turister och lokalbefolkning och inom lokalbefolkningen tenderar att 

upprätthållas men också det problematiska i att det turister ser och upplever skapas genom 

turismfenomenet. Risken är därmed stor att turisters förståelse för destinationslandet formas 

av turismen. Sammantaget spelar marknadsföringen en viktig roll här för vad slags berättelser 

som skapas inför och under semestern såväl som de historier som kommer återberättas i 

turisternas hemländer. 

          I samma katalog framkallas även förväntningar om vad slags upplevelser turister kan 

göra i Sri Lanka genom att åka på organiserade utflykter. På en utflykt kan charterturister 

bland annat inta lunch i ”den gamla kolonialstaden Galle och se djävulsdans” (ibid.). Enligt 

resekatalogen utgör djävulsdansen ”för oss skandinaver något mycket verklighetsfrämmande. 

[Danser] som fortfarande dansas ’på riktigt’ runtom på ön. Vi ser också hur man med bara 

fötter dansar över glöd och hur man med metallkrokar hänger upp personer i deras eget 

ryggskinn. Ruggigt och otroligt. Pris 18:-” (ibid.). Min tolkning av detta citat är att det låter 

potentiella turister träda in i ett slags drömvärld som går bortom den svenska vardagen och 

visualisera okristligt agerande och ohyggligt beteende. Det kan även ses att utflykten inte 

endast har förprogrammerats med förväntningar om vad turister kan se utan också vad de 

faktiskt borde se. Detta faktum trivialiserar i sin tur autenciteten i djävulsdansen eftersom den 

utförs på begäran för turister när de anländer som en grupp på en utsatt tid för att fotografera 

och filma spektaklet (jfr. Holguín 2005:7). Vidare utgör användningen av ordet ’fortfarande’ 

här ett exempel på hur Sri Lanka förnekas samtidighet genom att det framstår som att Sverige 

är längre kommet i ett utvecklingsperspektiv där djävulsdanser förknippas med det förflutna. 
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          Ovan givna analys kan länkas till det Grinell (2004:49) hävdar om att turismens historia 

kan tolkas som en historia där mänskliga relationer omvandlas till varurelationer. Det gör att 

marknadens lagar styr turismen och det som styr marknaden är, enligt antropologen Edward 

Bruner (1991:241), västerländska fantasier som i sin tur definierar vilka berättelser som ska 

berättas. I själva verket kan det ses att turisterna betalar för att se simulationer av sådant som 

är starkt påverkat av och skapat utifrån deras egna föreställningar. 

          På en annan utflykt som beskrivs i Fritidsresors katalog (1981) får turisterna bevittna 

”fantastiska vyer som breder ut sig med intensivt gröna kullar så långt ögat når. […]. I dessa 

trakter är temperaturen lägre och luften högre. Det känns nästan som en skandinavisk vacker 

sommardag. […]. Förståeligt att detta under kolonialtiden var engelsmännens 

semesterparadis.” Poängen jag vill göra här är att denna resekatalogsdiskurs ger turister 

möjligheter att medvetet eller omedvetet träna sin blick att uppskatta britternas omvandling av 

höglandet till ett stort teplantage. Vidare menar jag att jämförelsen mellan klimatologiska 

förhållanden erbjuder turister en nostalgisk förståelse för hur livet kan ha tett sig under 

kolonialtiden såväl som ett tillfälle att återuppleva det livet.
26

 I detta sammanhang återskapar 

marknadsföringen ganska explicit asymmetriska relationer mellan turister och 

lokalbefolkningen och givet att höglandet utgjorde en plats där många hybridbarn 

reproducerades på teplantagen finns det, som jag nämnde i kapitel 3, många barnhem i dessa 

trakter. Nedan visar jag på hur barn och barnhem fokuseras i marknadsföringen vilket pekar 

på implicita länkar mellan turism och adoptioner. 

          I Vingresors resekatalog (1983) kan det ses att potentiella turister inordnas och utskiljs i 

specifika konsumentgrupper som ges olika former av rabatter, bland annat ”[höga barnrabatter 

vilket ger fin chans för alla Vingfamiljer att resa billigare]”. På ett strategiskt vis uppmuntras 

vuxna turister att resa med familjen. I relation till att många charterturister reste till Sri Lanka 

för att adoptera barn kan detta ses som ett implicit tillmötesgående av dessa utländska 

medborgares vilja att förverkliga sig som familjer under sin semestervistelse. 

          Till skillnad från Vingresors uppmuntran att resa med hela familjen ger Fritidsresor 

rekommendationer i sin resekatalog (1981) att småbarnsfamiljer inte bör åka till Sri Lanka 

vilket beror på att ”barnmat etc måste tas med hemifrån”. Denna marknadsföring kan tolkas 

på flera sätt men det framstår enligt mig till viss del som att Sri Lanka inte är förmöget att 

erbjuda mat till barn i termer av svensk standard. Lokala förhållanden definieras undermåliga 

i jämförelse med Sverige och indikerar att en uppväxt i Sverige kan vara bättre. 
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 En svensk kvinna upplevde exempelvis detta liv under början av 1900-talet när hon besökte sin syster och 

hennes man som hade ett teplantage i det kandyanska höglandet (se exempelvis Ahnlund 1979:7). 
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          Som ett sista exempel på en implicit och nära länk mellan turism och adoptioner i 

marknadsföringen ser jag närmare på Vingresors informationsbroschyr (1975) ”Välkommen 

till en trevlig semester på Ceylon”. I denna broschyr nämns att ”man [lätt får] vänner på ön: 

Tag gärna med några praktiska småpresenter som t.ex. kulspetspennor, färgpennor till barn, 

rakblad. Har ni dessutom plats i bagaget så kan man packa ner lite urvuxna barnkläder och 

leksaker att skänka till något barnhem” (ibid.). Uppmaningen att potentiella charterturister ska 

ta med sig småpresenter säger något om det tillstånd lokalbefolkningen verkar befinna sig i 

socialt, ekonomiskt och hygieniskt. Samtidigt kan det ses att turister görs medvetna om barns 

situation och att barnhemmen nästintill omvandlas till turistattraktioner. Sammantaget 

utnämner denna marknadsföring lokala förhållanden som ohälsosamma vilket tenderar att 

förstärka initiativ att adoptera barn från landet. Detta behöver inte nödvändigtvis leda till att 

potentiella turister genomför en adoption men saluföringen skapar ”autentiska” bilder som 

förnekar landet samtidighet med Sverige. I det som följer nedan granskar jag svenska 

statstjänstemäns strävan att utforma en legitim adoptionsaktivitet och hur några svenska 

adoptionsorganisationer etablerade sin verksamhet i Sri Lanka. 

 

RÄTTRÅDIGA ADOPTIONER 

Enligt adoptionsforskaren och adoptivföräldern Madeleine Kats (1992:21 [1981]) växte den 

svenska statliga Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor (NIA) fram som ett svar på det 

stora intresse som fanns i Sverige för utlandsadoptioner under början av 1970-talet. NIA 

inkluderade dominerande aktörer på adoptionsområdet som var engagerade i utvecklandet av 

utlandsadoptionsaktiviteten, bland annat Madeleine Kats som samtidigt var ordförande i 

adoptionsorganisationen Adoptionscentrum (se exempelvis NIA informerar 1973d:2; 

1990d:5). Åren 1976-1991 genomförde NIA-representanter en rad resor till Sri Lanka och 

författade ett antal reserapporter. 
27

 Reserapporterna kan ses som symboliska manifestationer 

av turismens roll i Sri Lankas adoptionspraktik där former och värderingar av individuell och 

kollektiv existens problematiseras i den meningen att de utsätts för politisk och etisk 

reflektion och intervention, exempelvis genom reflektioner över barnhem som 

levnadssättsregimer och översättningar av lokala förhållanden i Sri Lanka. 

          Den första tjänsteresan till Sri Lanka (NIA 1976a) syftade i stora drag till att diskutera 

avtalsformer och rutiner med berörda myndigheter och personer involverade i 

adoptionsaktiviteten. I denna reserapport beskrivs bland annat att adoptionsorganisationen 
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 Refereringen till dessa görs genom att ange NIA följt av årtal och en bokstav. NIA (1991j) är dock ett 

diariefört brev från NIA till Sveriges Ambassad i Sri Lanka gällande utlandsadoptionerna. 
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Adoptionscentrum (AC) inledde kontakter med srilankesiska tjänstemän på både lokal och 

statlig nivå år 1974. Läsaren uppmärksammas också på att det vid sidan av ACs 

adoptionsaktivitet förekommer en privat eller informell adoptionsverksamhet som blivit 

möjlig genom de billiga charterresorna. När det gäller de informella adoptionerna 

uppmärksammar NIA tendenserna till handel med barn. NIA har därefter kontinuerligt haft 

kontakt med srilankesiska myndigheter för att söka komma tillrätta med dessa problem (se 

exempelvis NIA 1977b, 1978c, 1979d, 1980e, 1982f, 1984g, 1986h, 1991i). Det nämns 

exempelvis att ”[d]en handel med bland annat barn för adoption som följt på 70-talets 

massturism till Sri Lanka [enligt lankesisk utsago snabbt har] organiserats på samma sätt som 

t.ex. prostitution och narkotikahandel” (NIA 1982f). 

          Även Crick (1994:61) som befann sig i Sri Lanka under början av 1980-talet nämner att 

det förekommer en illegal försäljning av barn till turister, från vilken advokater sades göra 

stora pengar medan mödrarna bara fick en liten del. Vidare hävdar Crick att Sri Lanka hade 

ett rykte om sig som ett av världens center för barnhandel under denna tid, där vissa 

resebyråer var inblandade i anordnandet av utflykter för att sammanföra turister med barn. 

Crick visar på att detta uppmärksammades i en av landets stora engelskspråkiga 

nyhetstidningar Daily News (1982, 20 juli referens i ibid.) och i en antologi som 

problematiserar relationer mellan turism och lokalbefolkningen (se exempelvis Garcia 1988). 

          Samhällsvetaren Asun Garcia (1988:109-113) hävdar att så snart turister anlände till 

landet fick de erbjudanden om att adoptera, även de som inte ville adoptera. Garcia 

tillfrågades exempelvis själv av ackommoderingsägaren om han kände familjer i Europa som 

var intresserade av att ”hjälpa” en familj med många barn genom att adoptera ett av barnen 

och betala en viss summa pengar till familjen. Ackommoderingsägaren skulle administrera de 

donerade pengarna på ett liknande vis som han hade gjort för andra familjer. Med anledning 

av att tillgången på adopterbara barn inte mötte efterfrågan hävdar Garcia att det hade växt 

fram så kallade ’baby farms’, dvs. en industriliknande massproduktion av barn, som var så 

pass utbredd att ett kodat språk hade utvecklats med särskilda talesätt som indikerade att barn 

hade fötts som kunde gå för utlandsadoption (ibid:113). Dock nämner Garcia att den som 

påtalade den massiva produktionen av barn möttes med negativa svar och hänvisningar till att 

det i utvecklingsländer utgjorde en tradition att få för många barn. Givet att även turister som 

inte ville adoptera blev tillfrågade menar Garcia att de kan ha återberättat denna historia i sitt 

hemland till personer som av olika skäl inte ville adoptera formellt utan hellre åkte till landet 

personligen för att adoptera. 
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          Att just svenska charterturister adopterade informellt under denna tid har diskuterats 

och redogjorts för i flera sammanhang, bland annat i Tiranagama (2006), Sydasien (1982-

2006), NIA informerar (1973-2004), NIAs reserapporter (1976-1991) och Lindgren (2010:89, 

98-102). Vidare har socialarbetaren och adoptivföräldern Ingrid Stjerna (1981:22) resonerat 

kring ett skäl till att svenskar adopterade informellt. Stjerna berättar att väntetiderna för ett 

adoptivbarn var långa i Sverige och ger exempel på att Adoptionscentrum i slutet av 1970-

talet hade väntetider på 3-4 år. Därmed blir det förståeligt att de väljer informella vägar. 

Sammantaget menar Stjerna att det är vid barnets behov av föräldrar och familj som hela 

frågan om utlandsadoptioner börjar. Samtidigt hävdar hon också följande, ”[d]et är barnens 

representant i givarlandet, och det landets myndigheter, som har den självklara rätten att styra 

hur en sådan omplantering ska ske. Det är en mycket ansvarsfull uppgift och en minst lika 

ifrågasatt handling där som mottagandet av barnen här” (ibid:22 min kursivering).
28

 

          En svensk adoptionsorganisation som kom att representera srilankesiska barn i 

adoptionssammanhang var Sri Lanka Barns Vänner (SLBV), som bildades under slutet av 

1970-talet av föräldrar som hade adopterat barn från Sri Lanka (se exempelvis NIA informerar 

1990a:11). Många av barnen som förmedlades via svenska adoptionsorganisationer kom 

genom SLBV, framförallt på grund av samarbetet med den srilankesiske affärsmannen som 

drev barnhem såväl som hotell och transportservice för utländska adoptivföräldrar (se 

exempelvis Tiranagama 2006:4). Bildandet av denna organisation kan ses som ett exempel på 

en reaktion mot att endast NIA och AC hade auktorisation att låta svenska medborgare bilda 

familj genom adoption i Sri Lanka. Som en representant för det Stjerna talar om som en 

omplantering av srilankesiska barn framstår det enligt min mening som att organisationens 

namn syftar till att väcka känslor hos potentiella adoptivföräldrar om att det vore en 

vänskaplig handling att företa en resa till landet med ett explicit syfte att adoptera barn. Dock 

skulle denna adoptionsorganisations hantering av sin ansvarsfulla uppgift komma att 

ifrågasättas under åren, såväl i Sverige som i Sri Lanka, exempelvis i Sydasien och i lokala 

srilankesiska nyhetstidningar då adoptionsaktiviteten karaktäriserades av marknadsrationella 

element och adoptionsförfaranden som senare kriminaliserades i Sri Lanka. 

          Vidare inledde adoptionsorganisationen Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA-A) sin 

adoptionsverksamhet i Sri Lanka under början av 1980-talet (se exempelvis Lindgren 

2010:88). Det berodde på att ordföranden kom i kontakt med en svensk som arbetade i Sri 
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 Användningen av ordet ’omplantering’ i detta sammanhang är viktig att uppmärksamma då det illustrerar hur 

adoptionshandlingen framställs rättrådig och ingår i en social ingenjörsideologi som relaterar föreställningar om 

det goda livet som medborgare till Sverige inom svenska adoptivfamiljer. 
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Lanka. Lindgren nämner inte vad denna svensk arbetar med men i NIAs reserapport (1982f) 

redogörs för att det vid den här tiden fanns en ”svensk-koloni” i Sri Lanka som sades ha 

uppstått i Gampola vilken blev en central ort för de svenskar som arbetade med ett stort 

dammprojekt. Detta dammprojekt sponsrades av SIDA och involverade arbetare från ett 

svenskt byggföretag vilka bland annat engagerade sig i de sociala program i Sri Lanka som 

drevs av byggföretagets lokala juridiska rådgivare och dennes fru. På sin fritid hjälpte 

arbetarna till med att rusta upp det barnhem som paret förmedlade adoptioner ifrån till andra 

länder och genom detta byggföretag fick paret kontakt med adoptionsorganisationen 

Föräldraföreningen För Internationella Adoptioner (FFIA). 
29

 

          Sammantaget spelar en rad faktorer roll för hur det kom sig att respektive 

adoptionsorganisation etablerade sin verksamhet. En gemensam nämnare utgörs av att 

svenska turister besökte Sri Lanka i olika syften och fann det rättrådigt att adoptera själva 

och/eller sammanföra andra turister med srilankesiska barn. När svenska medborgare vände 

sig till någon av dessa organisationer inordnades de i ett kösystem. Som potentiellt blivande 

adoptivföräldrar fick deras familjebildningsprojekt en mer ordnad form. Under tiden då de 

stod i kö fick de fylla i blanketter med information om deras livshistoria, sjukdomar, 

ekonomiska status och andra formulär som skulle distribueras och bearbetas av statliga 

byråkratier i Sverige såväl som i Sri Lanka. Därefter gjordes en bedömning av deras kapacitet 

att bli adoptivföräldrar som tenderade att ställa deras hälsa i fokus. Utsikterna för att få 

adoptera formellt för personer som ansågs vara för gamla, ohälsosamma eller sjukliga var 

starkt begränsade (NIA informerar 1984b:2). Nedan utforskas några konsekvenser av detta 

utifrån NIA-representanternas reserapporter. 

 

ADOPTIONSAKTIVITETENS INTENSIFIERING 

Återrapporteringarna från NIA-representanternas tjänsteresor till Sri Lanka spelar en stor roll i 

Sri Lankas adoptionspraktik, särskilt med hänsyn till reflektionerna över uppväxtmiljön på 

barnhem och översättningarna av lokala förhållanden i Sri Lanka. Det beror på att 

reserapporterna kan ses som maktfulla medium för standardisering och värderingar om hur 

adoptionsaktiviteten borde ha ägt rum (jfr. Löfgren 1999:81, 76). I det som följer nedan ger 

jag några inblickar i den adoptionsaktivitet som intensifierades i samband med 

charterturismen till Sri Lanka. 
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 För övrigt ville en familj inom den ”svenska kolonin” adoptera och NIA väntade sig fler ärenden då relativt 

många arbetare vistades i landet under denna tid (NIA 1980e). 
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          Fredagen den 19 mars 1976 fick NIA-representanterna en guidad tur till några utvalda 

barnhem i Sri Lanka. Den srilankesiske regeringstjänstemannen som hade utsetts till guide 

kombinerade turen med en för barnhemmen oförberedd inspektionsresa. NIA-

representanterna hade blivit lovade att få en allsidig bild av barnhemmen och de problem man 

hade att brottas med. Vid ett besök av ett barnhem noterades att ”barnen var dåligt skötta, 

smutsiga, hade trasiga kläder, verkade inaktiva, stod eller satt helt håglösa” (NIA 1976a) och 

vid ett annat barnhem konstaterades att det var litet men hade en fin trädgård. Barnen i sin tur 

”var välskötta och aktiva” (ibid). 

          Under nästa resa träffade NIA-representanterna den man som skulle bli kontaktperson 

för adoptionsorganisationen Sri Lanka Barns Vänner (SLBV). Under mötet med denna man 

uppfattade NIA-representanterna att ”han visade ett stort patos och intresse för 

adoptionsfrågor, bl.a. för den ensamstående moderns situation, som starkt skilde sig från den 

eljest allmänna attityden. Han tycktes väl förstå europeiskt tankesätt, vilket gjort starkt och 

sympatiskt intryck på de svenska familjer som han hade kommit i kontakt med. Han ansåg det 

omöjligt för en ogift kvinna i Sri Lanka att behålla sitt barn och att det många gånger tog för 

lång tid för henne att få hjälp av sociala myndigheter” (NIA 1977b). NIA-representanterna 

stämde bland annat av dessa utsagor med en srilankesisk regeringstjänsteman som höll på att 

förhandla med Adoptionscentrum (AC) om att bli deras kontaktperson. Efter denna 

avstämning konstaterades bland annat att alternativen för kvinnan var att ”[hon] kan lämna sitt 

barn till ett receptionhome för adoption och i värsta fall till ett barnhem, där standarden kan 

vara sådan att barnets hälsa äventyras och att det avlider. Finns ej plats på receptionhome eller 

barnhem kan modern få ett litet ekonomiskt bidrag för att söka klara sig och barnet tills hon 

kan få plats på ett barnhem e dyl. […]. Den nuvarande situationen var bland annat pga. 

adoptionsstoppen katastrofal - barnhemmen var överfyllda med barn och det gick ej att få 

platser på dessa” (ibid). 

          Även adoptivföräldrarnas hälsa ställdes i fokus under sin vistelse. NIA-representanterna 

återger att SLBVs kontaktperson förklarar att ”gästverksamheten växt fram som en service till 

de nedresta familjerna. De måste bo så att de utan besvärliga resor kan nå barnhemmet 

dagligen, få stöd av varandra och ha en sådan standard på såväl kost och logi att de inte 

insjuknar under sin vistelse i Sri Lanka. Därtill kommer också att de måste kunna nås snabbt 

av organisationen för besked om besökstider och eventuella ändringar” (NIA 1984g). 

          Adoptionsaktiviteten från det ovan nämnda barnhemmet var mycket intensiv. ”[Cirka] 4 

familjer i veckan kommer till Sri Lanka genom SLBVs försorg, vilket innebär att det alltid 

finns ca 12 svenska familjer samtidigt under sin 1, 2 och 3:e vecka av vistelsen i Sri Lanka. 
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[…]. Utflykter ordnas för adoptivfamiljerna bl.a. till det familjeprojekt och det handikapphem 

SLBVs ’biståndsavdelning’ understöder. Vidare ges mindre föreläsningar om Sri Lanka och 

Sri Lankas problem. En volontär från SLBV fanns på barnhemmet och fungerade som stöd för 

de svenska adoptivfamiljerna” (NIA 1980e). 

          Till skillnad från de flesta representationer av barnhem som gjordes av NIA-

representanterna framställdes det ovan beskrivna barnhemmet som ”perfekt även enligt 

svensk måttstock” (NIA 1979d). Efter den tjänsteresa som utfördes 1980 återrapporterades 

följande sammanfattande reflektion ”[r]yktesspridningen om internationella adoptioner 

förekommer fortfarande och uppmärksammas regelbundet i pressen och i parlamentet, men 

beskrivs av de flesta som NIA-representanterna kom i kontakt med som försumbart. 

Organisationen [som samarbetar med SLBV] är uppenbarligen föremål för mycket 

avundsjuka och ryktesspridning i Sri Lanka pga. dess effektivitet, fina organisation och 

omfattning av verksamheten.” NIA-representanterna i sin tur konstaterar att ”behovet av 

internationell adoption och barns och de utsatta familjernas situation är odiskutabelt” (NIA 

1980e). När NIA-representanterna besöker detta barnhem under nästa resa återges att det 

skiljde sig ”på ett iögonenfallande sätt från övriga barnhem i Sri Lanka och Tredje Världen 

pga. sin höga standard, den stora personaltätheten mm. Barnen får den bästa tänkbara 

omvårdnaden och läkarkontroller genomförs regelbundet flera gånger i veckan” (NIA 1982f). 

I detta sammanhang kan det ses att barnhem, inte bara i Sri Lanka, betraktades med en blick 

som satte hälsoaspekter i fokus och tolkade uppväxtmiljön på barnhem i enlighet med ett 

medicinskt perspektiv (jfr. Foucault i Grinell 2004:13). 

          En anledning till att just detta barnhem utmärkte sig i förhållande till andra barnhem 

exempelvis i Sri Lanka bestod i att hemmet finansierades av blivande adoptivföräldrar som 

stod i kö för att få adoptera barn härifrån (se exempelvis NIA 1991i). När det sedan 

uppdagades att SLBVs kontaktperson förmedlade barn vid sidan av samarbetet med SLBV 

förklarade mannen att det var svårt att neka familjer som rest till Sri Lanka, vissa som också 

var SLBVfamiljer vilka stödde hans egna biståndsprojekt. Enligt NIA (1991j) låg det 

anmärkningsvärda i de stora belopp adoptivföräldrarna fått betala. Dock verkar NIA redan 

under slutet av 1970-talet ha känt till att SLBVs kontaktperson hade ett rykte om sig att vara 

för effektiv då han tog barn direkt från sjukhusen och erbjöd till utländska medborgare (NIA 

1978c) samt att han under åren agerat för att endast en svensk adoptionsorganisation skulle 

ges möjligheter att förmedla barn från Sri Lanka (NIA 1991i). 

          År 1992 gjordes det en ändring i adoptionslagen i Sri Lanka som begränsade 

möjligheterna att genomföra transnationella adoptioner. Det bidrog till att 
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utlandsadoptionerna minskade avsevärt. 1995, året då de informella adoptionerna 

kriminaliserades i Sri Lanka, adopterades tjugo barn till Sverige. Därefter kom cirka två barn 

om året fram till och med år 2010. Eftersom att Sri Lanka redan år 1966 öppnade upp landet 

för utländska turister går det att föreställa sig att blivande adoptivföräldrar, inte bara från 

Sverige, var en mycket välkommen social kategori av turister. Genomförandet av en adoption 

verkar åtminstone ha krävt en vistelse i landet som uppgick till fem veckor, förutsatt att alla 

handlingar var i sin ordning (se exempelvis NIA informerar 1979b:15). Under denna vistelse 

bodde de på hotell, anlitade advokater för att legalisera adoptionshandlingarna, spenderade 

pengar i landet och skapade relationer till lokalbefolkningen, vilket på ett träffande vis föll 

inom ramen för turismprojektets mål; inbringandet av utländskt kapital och den 

fredsbevarande aspekten som tycks uppstå när individer ur lokalbefolkningen för samman 

turister med barn. Vidare kan det även ses att barnet som adopterades representerade ett löfte 

om att adoptivföräldrarna och den adopterade en dag i framtiden skulle komma att göra 

återresor i och med de band som skapades till Sri Lanka. Även om den intensiva 

adoptionsaktiviteten var relativt kort registrerades närmare 13 000 utlandsadoptioner mellan 

åren 1970-1995 och Sverige blev ett av de största mottagarländerna. 

 

SOUVENIRER FRÅN SEMESTERPARADISET 

För att summera, i detta kapitel har jag redogjort för olika former av resande genom tiderna 

till Sri Lanka. Exempel har givits på bildnings-, tjänste-, missionärs- och nöjesresor. Syftet 

med detta var att visa på hur turism i olika former erbjuder temporära migranter möjligheter 

att återberätta historier om de upplevelser som görs på plats. Dessa återberättelser genererar 

bilder av ’de Andra’ och bidrar till att skapa ”övriga världen”. Det kan exempelvis ses att 

Kiöpings återberättelser, researrangörernas saluförande av landet som ett semesterparadis och 

NIA-representanternas reflektioner över barnhemmen som levnadssättsregimer och 

översättningar av lokala förhållanden i Sri Lanka synliggör ett samband. Detta samband visar 

på att Sri Lanka involveras och underordnas i en process av symbolisk exkludering som vilar i 

respektive återberättares överordnade position i vilken de besitter makten att positionera en 

hel rad av möjliga relationer till landet utan att förlora övertaget. 

          För att förstå hur semesterbehovet skapades redogjorde jag för sambandet mellan det 

ökande tempot i det svenska samhället och normaliseringen av medicinska tolkningar av 

vardagslivet. Att distansera sig från industrialismens centralorter till perifera områden blev ett 

botemedel mot samhällets framåtskridande samtidigt som föreställningar om bristen på 

civilisation i kolonierna riskerade att påverka européers hälsa och arbetsförmåga. 
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          I takt med det svenska samhällets utveckling tillgängliggjordes turism för allt fler 

medborgare i populationen genom förändrade arbetslivsvillkor. Medborgarnas möjligheter att 

ta semester underbyggdes av förväntningar om att den juridiskt förpliktigande ledigheten, 

brukad på rätt sätt både i preventivt och terapeutiskt syfte, kunde bli ett botemedel mot ohälsa 

och ineffektivitet. Utifrån ett sådant resonemang kan det ses att turismen underbyggdes av en 

politisering av fritiden som skulle spenderas enligt vissa regler. 

          Mellan 1940- och 1960-talet styrdes det srilankesiska samhället genom en social-

rationell styrningsform (dvs. en välfärdsmodell). Turismprojektet som grundlades under 

mitten av 1960-talet kan ses som en påbörjad övergång från välfärdsmodellen till en styrning 

av samhället där marknadsrationaliteter spelar en större roll, vilken antropologen Jonathan 

Inda benämner som post-social samhällsstyrning (2006:13-17). Målet utgörs av att individer 

ska realisera sig själva som fria och autonoma medborgare och ombedes inta kalkylerande och 

välbetänkta dispositioner mot risker och inte förlita sig på välfärdsrelaterade rättigheter.  

          I relation till Sri Lanka kan det enligt min mening ses att de lokala personer som 

sammanförde turister med barn intog en roll som entreprenörer vilka parallellt med staten tog 

en del i ansvaret att hantera adoptionsärenden samtidigt som de uppfyllde den fredsvarande 

aspekten av turismprojektet. Istället för att sträcka ut armar som bad om pengar försåg de 

nöjeslystna turister, exempelvis från Sverige och Danmark, med barn som möjliggjorde ett 

förverkligande av deras familjebildningsprojekt. Vad gäller Sverige kan det å ena sidan ses att 

de svenska charterturisterna som reste till Sri Lanka för att adoptera informellt utförde ett 

slags entreprenöriellt handlande. Detta handlande innefattades av en kalkylerande och 

välbetänkt disposition mot framtiden genom att det inte förlitade sig på att staten eller de av 

NIA auktoriserade adoptionsorganisationerna kunde utgöra vägar för att etablera sig som 

adoptivfamiljer. De turister som å andra sidan adopterade formellt genom 

adoptionsorganisationer realiserade sig som självreglerande och etiska medborgare inom 

ramen för en politik om livet som relaterade adoptionshandlingen till kulturella föreställningar 

som utnämnde livsvillkoren som medborgare i Sverige bättre än i Sri Lanka. 

          I samband med att charterturismen till Sri Lanka utvecklades intensifierades 

adoptionsaktiviteten till andra länder. En gemensam nämnare till att många svenskar 

adopterade under sin semestervistelse i Sri Lanka hade att göra med att de fann det rättrådigt 

att genomföra en adoption och/eller sammanföra andra turister med srilankesiska barn. 

          Att Sverige blev ett av de största mottagarländerna av adopterade från Sri Lanka kan i 

relativt stor utsträckning härledas till sätten på vilka NIA-representanterna reflekterade över 

barnen, deras mödrar och barnhemmen som levnadssättsregimer och värderade Sri Lanka som 
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ett givarland. Om reserapporterna kan ses som ett slags dialog med Sri Lanka karaktäriserades 

den av asymmetriska relationer och ett undertryckande av variationen av röster ur 

lokalbefolkningen. 

          Sammantaget har jag i detta kapitel visat på hur turismen spelar en stor roll i Sri Lankas 

adoptionspraktik med särskild hänvisning till turisters reflektioner och översättningar av 

vardagslivet i detta givarland som hänför sig till mottagarlandets kulturella självförståelse. 

Relaterad till föreställningar om det goda livet framstår det som att en uppväxt som 

medborgare utomlands är bättre på alla sätt och vis i jämförelse med ett liv som srilankesisk 

medborgare. I det följande kapitlet granskar jag hur det talas om barnen, deras mödrar, 

barnhemmen och givarländerna i litteraturen och forskningen på adoptionsområdet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59(93) 
 

5 ADOPTIONSDISKURSENS KUNSKAPSPRODUKTION 

I det här kapitlet diskuterar jag produktionen av kunskap i adoptionsdiskursen. Vad innebär 

det att den dominerande adoptionslitteraturen författas av adoptivföräldrar och riktar sig till 

andra och potentiella adoptivföräldrar? Vilka föreställningar normaliseras? Går det att urskilja 

mönster i den rådande synen på adoption? Låt mig inleda detta kapitel med att återge en 

händelse som inträffade under ett besök jag gjorde på ett barnhem i Sri Lanka under den 

första delen av fältarbetet som kan länkas till dominerande föreställningar i 

adoptionsdiskursen. 

          Framför mig reser sig ett hus som ser ut att vara från kolonialtiden. Ovanför ingången 

finns en stor vit staty av Jesus som välkomnar besökare med utsträckta armar. Informationen 

om att detta hem existerar fick jag genom att tala med hotellpersonalen där jag bodde. De 

nämnde att det fanns ett barnhem i närheten men hade varken namnet, adressen eller 

telefonnumret till hemmet. Jag bestämde mig för att försöka ta mig dit ändå. Bussfärden till 

orten där barnhemmet skulle ligga tog cirka tjugo minuter. När jag steg av bussen gick jag och 

satte mig i en tuktuk (dvs. en motordriven trehjulstaxi). Fem minuter senare stod jag framför 

barnhemmet.  

          Det område på vilket barnhemmet ligger uppskattar jag till fyra fotbollsplaner stort med 

ett antal hus och ett fåtal grönområden. Det finns bland annat ett stort tvåvåningshus med 

sovsalar på respektive våning, ett hus för skolverksamhet, några hus för får, grisar, gäss och 

kor samt ett matsalshus och en nybyggd villa. 

          Jag går mot ett av husen och stiger in. Ungefär trettio pojkar i åldrarna 5-20 år vänder 

sig emot mig med nyfikna och undersökande blickar. Jag säger ’ayubowan’ och bugar med 

mina händer hopslagna framför nästippen, vilket är ett sätt att hälsa på ett vördnadsfullt vis. 

Pojkarna besvarar min hälsning på samma sätt. Fler och fler pojkar kommer in och radar upp 

sig framför mig. En pojke som står bredvid en kvinnlig volontärarbetare frågar mig på 

engelska vad jag har för ärende. Jag blir visad till föreståndaren på hemmet, presenterar mig 

och undrar om han kan berätta något om verksamheten. 

          Föreståndaren som har arbetat här i sju år upplyser mig om att nittio pojkar finns 

inskrivna. De är här av olika skäl, exempelvis för att deras föräldrar inte kan ta hand om dem 

av ekonomiska omständigheter eller dålig hälsa och att barnen är föräldralösa, gatubarn, 

undernärda eller har blivit övergivna. Dock görs varken lokala eller transnationella adoptioner 

härifrån. Det beror enligt föreståndaren på den krångliga byråkratiska processen. Pojkarna bor 

här till dess att de blir 18 år. Under sin vistelse får de utbildning, mat och arbetsträning. 

Hemmet sponsras till viss del av staten men största delen för driften grundar sig på 
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donationer, lokala som utländska. Dessutom är hemmet självförsörjande och äger en stor åker 

där diverse grödor odlas. 

          Efter samtalet visar ett tjugotal pojkar mig runt på området. Under rundvandringen 

noterar jag att vissa av barnen leker. Det ser ut som att de har roligt trots att lekarna inte 

involverar kommersialiserade leksaker som är vanligt förekommande i Sverige. Andra pojkar 

studerar vid sina skolbänkar. Övriga barn verkar vara indelade i grupper och utför diverse 

sysslor. En grupp av pojkar har fått i uppgift att flå en gås. De vill gärna visa mig hur det går 

till. För varje fjäder som plockas av ger gåsen ifrån sig allt högre läten. Pojkarna i sin tur 

verkställer sin uppgift. När de är klara med den bär de iväg gåsen till köket, som har donerats 

av en holländsk biståndsorganisation, där köksmästarna väntar på att tillaga den. 

          När uppvisningen är färdig och rundvandringen har avslutats möter jag den 

volontärarbetande kvinnan och hennes dotter. De kommer ursprungligen från en liten by i 

östra Holland. Volontärkvinnan berättar att det finns en adopterad pojke från Sri Lanka i deras 

hembygd som tydligen har det mycket bra. När jag berättar att jag adopterades till Sverige tar 

hon sig för bröstet och säger med en utandning, ’you’re so lucky!’ Jag blir något överraskad 

av att höra detta men det låter bekant. Såsom volontärkvinnan föreställer sig att det vore en 

olycka att växa upp på barnhemmet och i viss mån förutsätter att en uppväxt som medborgare 

i ett annat land är bättre visar jag nedan på att en liknande kulturell självförståelse 

normaliseras i adoptionsdiskursen. 

 

TALET OM BARNEN, DERAS MÖDRAR, BARNHEMMEN OCH 

GIVARLÄNDERNA 

Kunskapen inom adoptionsdiskursen har i stor utsträckning producerats av adoptivföräldrar. 

Med utgångspunkt i Ingrid Stjernas bok (1981) som författades för mer än 30 år sedan lyfter 

jag fram några centrala teman som karaktäriserar den dominerande adoptionslitteraturen fram 

till idag, för att sedan granska en lång rad av böcker där dessa teman framträder. 

          Ett första tema utgörs av att Stjerna arbetade som socialarbetare med adoptionsfrågor, 

är adoptivmamma och riktar boken till potentiella och andra adoptivföräldrar samt personer 

som arbetar med adoptionsfrågor (ibid:88, 91). Stjerna definierar exempelvis vardagslivet i 

givarländerna som socialt ohälsosamt och menar att barnen som adopteras inte har någon 

familjeanknytning i de flesta fall varför de inte heller har någon plats i samhället som 

förutsätts vara grundat på släktsamhörighet. De upphittade och kvarlämnade barnen behöver 

ett alternativ till en uppväxt på barnhem, enligt Stjerna, med anledning av att barnhemmen 

ofta är överbelastade. Sådana föreställningar grundar sig ofta i temporära migranters 
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reflektioner över barnhem som levnadssättsregimer och översättningar av lokala förhållanden 

i barnens födelseländer som ställs i relation till mottagarlandets kulturella självförståelse (se 

exempelvis NIAs reserapporter 1976-1991 och Hägglund 1987 [1982]). 

          Ett andra tema som hänger ihop med det förra utgörs av att Stjerna baserar sina 

uppfattningar om adoption på forskning som når ungefär samma slutsatser om att adoption är 

en bra lösning för barnet. ”Då återstår det för socialarbetare att genomföra omplanteringen” 

(Stjerna 1981:112). Som jag har nämnt tidigare innebär sättet att tala om adoption som en 

omplantering en stark tro på social ingenjörskonst där adoption framställs som en rättrådig 

handling och relateras till föreställningar om att det goda livet uppnås som medborgare i 

Sverige inom en adoptivfamilj. 

          Adoptionsforskaren och adoptivföräldern Elisabeth Bartholet (1993) som skriver om 

familjeband i adoptionssammanhang redogör på ett liknande vis som Stjerna för skälen till att 

andra bör adoptera och att policymakare bör underlätta adoptionsprocessen. Dock menar 

Bartholet att ett underlättande av adoptionspolicyer inte skulle förändra omständigheten att 

adoptivfamiljsrelationer ofta byggs på en grund av mänsklig misär då exempelvis de 

biologiska föräldrarna uppges vara tvingade att överge sina barn på grund av krig eller någon 

annan katastrof. Enligt min tolkning av Bartholets perspektiv framställs de biologiska 

föräldrarna som passiva samtidigt som deras förhandlingsutrymme förminskas. En tillfällig 

barnhemsplacering förefaller inte utgöra något alternativ. Situationen i givarländerna utnämns 

ohälsosam. I relation till att Bartholet författar boken i USA kan det ses att hon generellt 

involverar ’de Andras’ födelseländer i processer av symbolisk exkludering där en hel rad av 

relationer struktureras och normaliseras om adoption som en legitim familjebildningsmetod. 

          I Sverige har författarna och adoptivföräldrarna Dan och Lotta Höjer (2005) skrivit en 

bok om adopterade barn som bland annat kan användas som vägledning för förskolan. I 

liknande anda som Bartholet uppger de att det i många länder är omöjligt för ogifta kvinnor 

att behålla sina barn eftersom de tydligen blir utstötta av samhället. Det framgår inte vad detta 

uttalande grundar sig i men i början av boken nämns att den har framtagits i samarbete med 

Ingrid Stjerna och två adoptionsorganisationsrepresentanter, som har ”faktagranskat” texten. 

Dessutom hänvisas det frekvent i boken till auktoriteter på adoptionsområdet, exempelvis till 

en adoptionsforskare och adoptivförälder som anser att adopterade kan ”läka de sår som har 

uppkommit under deras första tid i livet” (ibid:37). Lite mer än tjugo år efter Stjernas bok 

utkom upprepas och förstärks ungefär samma information på adoptionsområdet. 

          Det är inte endast i Sverige som barnens tidiga vistelse i givarländerna betraktas 

missgynnsam och utnämns som en ohälsosam miljö att växa upp inom som medborgare. 
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Adoptionsforskaren Rene Hoksbergen (et al 1987) som studerar integrationen av thailändska 

adopterade barn som anlände till Holland under 1970-talet beskriver exempelvis att ett otal 

forskningsaktiviteter har bedrivits sedan den holländska adoptionsforskningen kom igång år 

1975, ofta stimulerade av adoptivföräldrar och adoptionsorganisationer. Så är även fallet i 

Hoksbergens studie. Resultatet av studien visar att adopterades chanser blir som bäst om de 

stiger in i adoptivfamiljen så unga som möjligt eftersom ”många utlandsadopterade barn har 

en period av vanskötsel bakom sig. Än så länge pekar all forskning åt detta faktum. Liknande 

slutsatser kan extraheras från rapporter från Sverige och Tyskland” (ibid:19). Detta samarbete 

mellan adoptionsforskare och adoptionsorganisationer i olika länder tenderar att bidra till att 

adoption framställs som en legitim familjebildningsmetod på adoptionsområdet, vilket enligt 

min mening pekar på ett ensidigt perspektiv. 

          Gertrud Hägglund (1979), som skriver om att adopteras till Sverige, utgår exempelvis 

från sina erfarenheter som kurator vid den svenska adoptionsorganisationen 

Adoptionscentrum och betonar vikten av att tala med adopterade om deras bakgrund och 

förstå hemlandet. Boken vänder sig främst till föräldrar som vill adoptera barn över 

spädbarnsåldern och uppges även kunna användas i utbildning av sköterskor, socialassistenter 

och förskollärare med flera. De barn som Hägglund talar om i boken är de som av henne 

kategoriseras som övergivna. Då syftar hon på ”[b]arn som lever på en stor institution tills de 

som mycket unga tvingas ut i hårda levnadsförhållanden. […]. Det gäller barn som inte har 

någon familj. Vad vi kan ge dem i deras nya hemland är ett hem, […]. Men vi kan för den 

skull inte säga att vi kan kompensera barnet för allt. Barnet har inte alltid varit hos sina 

adoptivföräldrar. [Allt detta är förhållanden som vi måste konstatera, och vi kan bara göra allt 

för att hjälpa barnet vidare]” (ibid:9-10). Det framstår enligt mig som att uppväxtmiljön på 

barnhem representeras i negativa termer medan livet efter en barnhemsvistelse förutspås 

utsiktslöst. Betraktade som ett kollektiv utgör adopterade personer en kategori av människor 

med inneboende brister, enligt Hägglunds resonemang. Sammantaget utnämns tiden före 

adoptionen som socialt ohälsosam med konsekvenser för den adopterades utveckling till en 

medborgare i det nya hemlandet. Något som exempelvis adoptivföräldrar som läser boken 

görs medvetna om och uppenbarligen inte kan hållas ansvariga för om barnet skulle komma 

att behöva sjukvård, psykiatriska behandlingar eller får svårigheter under sin skolgång. 

          Under åren har det förts diskussioner om adopterades ursprung och hur adoptivföräldrar 

bör förhålla sig till detta. Adoptionsforskaren Cecilia Lindgren (2010:138-139) noterar ett 

perspektivskifte i de adoptionshandböcker som har producerats under åren. Inledningsvis talas 
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det om ursprung som en bakgrund.
30

 Sedan sker en vändning till att se ursprunget som en del 

av nuet, livet och en del av identiteten. Budskapet, som också uppges ha förstärkts med 

resultat från aktuell forskning, är att adopterade inte börjar ett nytt liv utan att det fortsätter i 

ett nytt sammanhang. 

          Ett exempel på hur perspektivet på ursprunget förstärks i svensk adoptionsforskning 

kan ses i en studie som fokuserar på utlandsfödda adopterade ungdomars identitet och 

anpassning (se Cederblad et al 1994). Merparten av de 211 utlandsadopterade som deltar i 

studien uppges ha förmedlats via Adoptionscentrum mellan åren 1970-1977. Enligt forskarna 

finns det tecken på att vissa av de adopterade har anpassat sig mindre bra och varit 

traumatiserade från tiden före adoptionen även om de har adopterats tidigt. ”Alla ungdomar 

har startat sina liv under svåra förhållanden. Mödrarna har varit fattiga, kanske sjuka, 

sannolikt relativt undernärda eller felnärda. Det har inte funnits tillgång till mödravård, 

förlossningsvården har varit primitiv eller obefintlig, neonatalperioden har varit svår. […]. Att 

ändå det överväldigande flertalet utvecklats så bra beror sannolikt på att adoptivfamiljerna 

kunnat kompensera mycket av de tidiga handikappen” (ibid:99-100). Enligt min tolkning av 

detta citat framstår det som att de biologiska mödrarnas liv skiljer sig avsevärt från svenska 

kvinnors levnadsförhållanden. Vidare kan det ses att de adopterade som deltar i 

undersökningen formges som funktionshindrade svenska medborgare medan adoptivföräldrar, 

i jämförelse med de biologiska mödrarna, framstår som socialt och biologiskt bättre lämpade 

att uppfostra barn som har utnämnts adopterbara. 

          I de fall då familjen inte blir en god miljö att växa upp inom har det i Sverige utvecklats 

så kallade § 12-hem där adopterade och även andra barn och ungdomar kan placeras om de 

uppfattas problematiska på olika sätt. I en rapport om behandling av adopterade barn på 

särskilda ungdomshem som har författats av en behandlingsassistent och institutionschefen på 

behandlingshemmet Folåsa (se Eriksson & Sundqvist 1999) undersöks personer som har 

placerats på Folåsa. Tanken med Folåsa är att det ska utgöra ett kunskapscentrum för övriga 

institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) för fortsatt kunskaps- och 

behandlingsutveckling för gruppen utlandsadopterade barn. Författarna uppger att gruppen 

adoptivföräldrar sällan eller aldrig tidigare haft myndighetskontakter till följd av egna 

problem och har både vana och förväntningar från omgivningen att klara sina egna problem. I 

rapporten kopplas anledningen till att barnen lämnas till behandlingshemmet ihop med 
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64(93) 
 

svårigheterna den adopterade förutsätts ha innan ankomsten till adoptivfamiljen. ”[Det är] 

skälen till adoptionen istället för själva adoptionen som är problemet” (ibid:20).  

          Vidare uppmärksammar författarna att det finns en skillnad i beteenden mellan 

adopterade pojkar och flickor, till exempel uppges att flickor sänder ut signaler som kan 

misstolkas som sexuella inviter medan pojkar uppfattas som aggressiva. ”Det är också 

vanligare med promiskuitet och annan sexuell problematik i den adopterade gruppen i 

jämförelse med andra omhändertagna på särskilda ungdomshem” (ibid:20-21). Författarna 

hänvisar även till en studie som utförts vid Stockholmsinstitutioner där det ”[framgår att] det 

hos gruppen adopterade barn finns en signifikant högre andel barn med hjärnskada (4 % resp. 

knappt 1 %) än hos den övriga gruppen. De biologiska mödrarna kan ha levt under svåra 

omständigheter, genomgått en ogynnsam graviditet, haft infektioner, utsatts för miljögifter, 

missbrukat och lidit av undernäring” (ibid:21). Även föräldrar berättar om ”speciella problem 

som exempelvis svårigheter med att lära sig cykla, att barnets rörelseschema varit sådant att 

man uppfattat det som att barnet hade någon form av neurologisk skada” (ibid:21). Om detta 

kan ses som en specifik syn på adopterade och deras mödrar bär den enligt min mening 

många likheter till artonhundratalets europeiska uppfattningar om rashygien och tankar om att 

raslig degenerering kunde ge sociala verkningar och politiska konsekvenser i kolonierna såväl 

som i metropolerna. En betydande skillnad är dock att förhindrandet av potentiellt 

samhällsomstörtande medborgare hanteras inom ramen för en professionaliserad verksamhet 

som grundar sig i vetenskapligt utformade metoder för kunskapsutveckling och 

problemlösningar av rehabiliterande karaktär. Likheterna och skillnaderna i synen på barnen 

och deras mödrar under kolonialtiden och i det samtida postkoloniala tillståndet visar på ett 

tidsmässigt och transnationellt överlappande samband mellan sociala normer om familj, 

giftermål och skälen till att vissa barn omhändertas på särskilda barn och ungdomshem. Det 

explicita syftet med omhändertagandena tycks i detta fall vara att uppmuntra de intagna att 

tänka, känna och agera på specifika vis i relation till föreställningar om det goda 

medborgarskapet i Sverige. 

          Sammanfattningsvis kan adoptionsdiskursens kunskapsproduktion ses som en domän 

där former och värderingar av individuell och kollektiv existens problematiseras i den 

meningen att det förs reflektioner om hur barn och mödrar i länder utanför exempelvis 

Sverige bör leva och vilken kulturell miljö som är sämre eller bättre att växa upp inom som 

medborgare. När utlandsadopterade personers födelseländer kontrasteras mot utländska 

adoptivföräldrars hemländer kan det ses att givarländerna förnekas samtidighet med 

mottagarländerna. 
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          I adoptionsforskaren Malin Irhammars avhandling (1997) som fokuserar på 

identitetsformande under adolescensen hos några utlandsfödda adopterade och betydelsen av 

biologiskt och etniskt ursprung nämns exempelvis att ”[o]m man jämför bilden av den 

biologiska familjen och de föreställningar de adopterade hade av hur livet kunde ha gestaltat 

sig för dem om de var kvar, med deras livsvillkor idag, hade adoptionen inneburit ett språng 

från fattigdom till materiell välfärd” (ibid:145-146). Här exemplifieras enligt min mening att 

en uppväxt som medborgare i de utlandsadopterades respektive födelseländer framställs 

sämre än att upptas i en svensk adoptivfamilj samtidigt som avhandlingens fokus pekar på att 

biologiska och etniska aspekter, snarare än sociala omständigheter, har betydelse för 

adopterades identitetsutveckling inom den svenska nationalstaten. 

          Ett annat exempel på hur det resoneras om utlandsadopterade i Sverige och hur 

givarländerna kontrasteras mot adoptivfamiljens hemland finns i adoptionsforskaren Katarina 

von Grieffs avhandling (2000) som behandlar adopterade från Latinamerika och deras 

uppfattningar om sina uppväxtvillkor, sin livssituation samt Sverige som socialisationskultur. 

Von Grieffs avhandling fokuserar på en rad viktiga områden i adoptionsdiskursen. Hon har 

exempelvis talat med personer som arbetar professionellt med adoptionsfrågor i Colombia och 

intervjuat adopterade som har omhändertagits på § 12-hem (dvs. särskilda behandlingshem 

för ungdomar).  

          Ett av studiens syften är att visa bilder av Sverige som de framträder genom de 

utlandsadopterades erfarenheter. Dock menar von Grieff att adopterade utgör levande 

paradoxer i sig själva genom att de gestaltar bilder av fattigdom och rikedom samt har sitt 

ursprung i länder med bristande demokrati, omfattande korruption och rättslöshet (ibid:8, 6). 

En slutsats som dras i avhandlingen är att ”[t]rots alla svårigheter som de adopterade har 

upplevt både i sina ursprungsländer och i Sverige pekar allt på att de förmodligen inte hade 

fått ett bättre liv om de bott kvar i sina ursprungsländer” (ibid:207). Mot bakgrund av den 

dominerande litteraturen och forskningen på adoptionsområdet som jag har gått igenom fram 

till och med Von Grieffs studie går det att urskilja ett mönster i författarnas och 

adoptionsforskarnas tal om barnen, deras mödrar, barnhemmen och givarländerna. Talet 

underbyggs av deras egna kulturella föreställningar om sakernas ordning i 

adoptionssammanhang. Det bidrar till normaliseringen av den rådande synen på adoption som 

en legitim familjebildningsmetod. 

          Adoptionsforskaren, barnpsykiatern och adoptivföräldern Frank Lindblad (2004) för en 

sammanfattande reflektion över kunskapsläget om hur det har gått för utlandsadopterade 

medborgare i Sverige. Han föreställer sig att det har gått tillräckligt bra för adopterade för att 
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adoption kan ses som en bra lösning för att ta hand om föräldralösa barn och ge ofrivilligt 

barnlösa möjligheter att bli föräldrar. De adopterades utbildning framhålls som ett glädjande 

resultat medan riskerna för exempelvis psykiatriska problem grumlar bilden. Men han menar 

att de problem adopterade drabbas av kan lösas av samhället på ett bra sätt då Sverige tycks 

ha kommit längre i samhällsutvecklingen än givarländerna, bland annat för att en bättre 

utvecklad rådgivning kan erbjudas gällande hälsoproblem och att adoptivföräldrar lättare kan 

få kvalificerad neurologisk behandling samt att det finns företrädare inom exempelvis 

barnpsykiatrin som har erfarenhet av de speciella frågor som väcks med anknytning till 

utlandsadoptioner. Däremot menar Lindblad att forskningen om utlandsadopterade måste 

utvecklas och breddas. ”Vi vet fortfarande alltför lite om orsakerna bakom överriskerna för 

allvarliga psykiatriska problem. Utan att känna till orsakerna är det svårt att utforma riktade 

förebyggande insatser och nya behandlingsformer” (ibid:215-216). Denna sammanfattande 

reflektion indikerar enligt mig att adoptionspraktiken bör ses som en legitim 

familjebildningsmetod och att det ligger en utmaning i att fundera kring vad 

adoptionsforskningen bör fokusera på i framtiden.   

 

NORMALISERADE FÖRESTÄLLNINGAR 

För att summera, kunskapen i adoptionsdiskursen har producerats av adoptivföräldrar och 

riktar sig till andra eller potentiella adoptivföräldrar och personer utlandsadopterade förväntas 

komma i kontakt med under sin uppväxt inom sjukvården, psykiatrin och utbildningsväsendet. 

Sammantaget framställs adoption som en rättrådig handling vilken relateras till uppfattningar 

om att det goda livet uppnås som medborgare i adoptivföräldrarnas hemländer medan 

givarländerna involveras i processer av symbolisk exkludering där en hel rad av relationer 

struktureras och normaliseras. 

          Tiden före adoptionen i barnens födelseländer utnämns socialt ohälsosam. Mödrarna till 

barn på barnhem framställs som biologiskt degenererade och förutsätts ha ett liv som skiljer 

sig på flera sätt från adoptivmödrarnas levnadsförhållanden. Dessa annorlundaheter i 

kombination med kulturella representationer av barnhemmen som undermåliga 

uppväxtmiljöer antas påverka barnen i sådan utsträckning att de formges som 

funktionshindrade medan adoptivföräldrarna framstår socialt och biologiskt bättre lämpade att 

uppfostra barn som har utnämnts adopterbara, jämfört med barnens mödrar och 

barnhemsföreståndare. En kontinuitet etableras mellan tiden före adoptionen och livet i det 

nya sammanhanget samtidigt som bilder förstärks om att adoptivföräldrarnas hemland 

erbjuder förbättrade livsvillkor. 
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          Det biologiskt betingade språket som brukas för att representera anomalier i 

givarländerna och dysfunktioner hos mödrarna och deras barn som tillfälligt vistas på 

barnhem återger snarast abstrakta konstruktioner som bidrar till att normalisera särskilda sätt 

att betrakta ”verkligheten” vilka ger upphov till rättrådiga sätt att intervenera (jfr. Calhoun 

2004). Författare och forskare som reflekterar över och översätter det vardagliga utanför sina 

hemländer har i princip skapat dominerande föreställningar som låser in individer i och från 

andra länder i en eller flera personlighetstyper (jfr. Giddens i Herzfeld 1993:178). 

          Den samtida synen på de adopterade, deras mödrar och givarländerna bär vidare många 

likheter till artonhundratalets europeiska uppfattningar om rashygien och tankar om att raslig 

degenerering kunde ge sociala verkningar och politiska konsekvenser. Ur synen på adoption 

som normaliseras i dominerande adoptionslitteraturen framträder ett mönster. Det visar på att 

samförståndet som har skapats över åren genom adoptivföräldrars opinionsbildande i 

adoptionslitteraturen, vilken med filosofen Nancy Frasers ord kan benämnas som en 

’transnationell offentlig sfär’ (2007), bygger på deras egna kulturella föreställningar om 

sakernas ordning. Ett sätt att bredda kunskapen på adoptionsområdet är att å ena sidan studera 

hur komplexa förhållanden förenklas och hur perspektiv fragmenteras. Samtidigt å andra 

sidan framstår det som en utmaning för framtidens adoptionsforskning att 

kunskapsproducenten levererar meningsfull kunskap av värde för en mångfald av kulturella 

medborgare. 

          En konsekvens av att agendan i adoptionsdiskursen sätts på ett sådant vis att adoption 

framställs som en legitim familjebildningsmetod utgörs av att röster marginaliseras på 

adoptionsområdet. Adopterades röster har inkluderats i dominerande adoptionslitteratur men 

då har författarna och forskarna i stor utsträckning haft tolkningsföreträdet, förstärkt 

normaliserade föreställningar om innebörden av tiden före adoptionen och hur den påverkar 

adopterade i sitt nya kulturella sammanhang samt förmedlat information om adoption som en 

rättrådig handling. Mot bakgrund av dessa omständigheter ser jag det som en viktig uppgift att 

uppmärksamma marginaliserade röster i adoptionsdiskursen. I nästa kapitel undersöks vilka 

kunskaper som sätts i rörelse när informanter med livshistorier från srilankesiska barnhem 

kommer till tals. 
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6 UPPVUXEN PÅ ETT BARNHEM I SRI LANKA 

I det här kapitlet uppmärksammar jag marginaliserade röster i adoptionssammanhang. Då 

personer med livshistorier från barnhem inte har kommit till tals tidigare utgör deras minnen 

av uppväxttiden på barnhemmet och beskrivningar av hur livet kom att te sig efter 

barnhemsvistelsen viktiga inlägg i adoptionsdiskursen, framförallt eftersom deras livshistorier 

sätter kunskaper i rörelse som kan nyansera ensidiga föreställningar som normaliseras på 

adoptionsområdet. Nedan porträtteras och diskuteras livshistorier som de kom att utformas för 

de informanter som har växt upp på srilankesiska barnhem. 

          Ett av mina huvudsakliga syften med den andra delen av materialinsamlingen i Sri 

Lanka var att träffa personer med livshistorier från barnhem. Elva personer ställde upp på att 

bli intervjuade men då intervjumaterialet blev mycket omfattande fokuserar jag på fem 

informanters livshistorier som relateras till de övriga gällande skillnader och likheter och 

olika teman som framträder. Deras fiktiva namn i uppsatsen är Mr Saman, Mr Hemante, Mrs 

Shantipriya, Mrs Kumari och Mrs Indika. Prefixen Mr och Mrs indikerar ett respektfullt sätt 

att tilltala dessa personer i en srilankesisk kontext, givet att jag har rest till Sri Lanka som ett 

slags turist utan några större färdigheter i de dominerande språken som talas av 

lokalbefolkningen, dvs. singalesiska och tamilska. Därmed utfördes merparten av intervjuerna 

på engelska precis som de konversationer jag hade med några av informanterna när vi 

träffades i vardagliga sammanhang.
31

 Att jag själv har en livshistoria från ett barnhem i Sri 

Lanka bidrog delvis till att informanterna gick med på att träffa mig men mitt intryck utgörs 

framförallt av att de var glada över att dela med sig av sina livshistorier och uppskattade att 

bli uppmärksammade. 

         Informanterna kom jag i kontakt med genom att göra förfrågningar till 

barnhemsföreståndare och höra mig för om informanterna hade vänner med livshistorier från 

barnhem. Oavsett hur jag kom i kontakt med en informant har jag funderat på om det fanns en 

risk att personens minnen influerades av lojalitets- och/eller tacksamhetsskulder gentemot 

barnhemmet och hur tolken påverkade intervjusituationen. Utifrån variationerna i och mellan 

informanternas livshistorier är min uppfattning att dessa personers minnen och återgivelser 

karaktäriseras av deras egna respektive kulturella föreställningar om sakernas ordning där 

olika aspekter framställs positiva medan andra ses negativa. 

          Vad gäller informanternas ålder är den yngsta närmare femton år medan de äldsta är 

över femtio år. De övriga är i åldrarna 20-35. På arbetsmarknaden i Sri Lanka finns 
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 Intervjuerna med Mr Hemante och två andra informanter utfördes med hjälp av tolk. 
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informanterna representerade inom transnationella NGOs med barnhemsverksamheter, inom 

turismindustrin och som egenföretagare. Vissa bor med familjemedlemmar och andra bor i 

egna hus eller i lägenheter som ägs av barnhemmet. Skälen till att de placerades på barnhem 

utgörs snarast av familjerelaterade problem varför merparten av personerna hade kontakt med 

någon familjemedlem eller släkting någon gång i månaden mer eller mindre regelbundet 

under uppväxttiden. 
32

 Det exakta antalet år som spenderades på barnhemmet varierar för 

varje individ, men det rör sig om minst tio år, vilket ska ses i relation till att individer 

generellt får stanna på hemmet fram till de är 18 år. 
33

 I stora drag gäller informanternas 

vistelser på barnhem för åren 1970-1995 dvs. den tidsperiod då adoptionerna från Sri Lanka 

till andra länder var som mest intensiv och barnhemsrepresentationerna i adoptionslitteraturen 

var som mest frekventa.
 34

 

          Generellt för barnhemmen som informanterna vistades på är att de kan lokaliseras till 

de västra och centrala provinserna, drivs i kristen regi och sponsras från utlandet. Jag har 

alltså inte samlat röster från personer med livshistorier från buddhistiska, hinduiska och 

muslimska barnhem samt sådana som drivs i statlig regi. Således är det etnografiska 

materialet begränsat. Min intention med presentationen som följer nedan är dock inte att göra 

generaliseringar utifrån livshistorierna utan att relatera dem till normaliserade föreställningar i 

adoptionsdiskursen. 

 

MR SAMAN: ”JAG VET VAD BARNEN BEHÖVER” 

Den första personen som jag träffade med en livshistoria från ett barnhem var Mr Saman, som 

är gift och har barn med en kvinna från det barnhem som han själv växte upp på. Han är 

välklädd i sin blårandiga skjorta, mörka kostymbyxor och de skinande läderskorna som 

matchar axelväskan, när vi möts på gästhemmet som jag bodde vid. Vi konverserade på 

uteplatsen och såg ut över landskapet av hustak och trafikerade vägar. Detta skulle bli ett av 

flera möten med Mr Saman då vi utbytte delar av våra livshistorier. Eftersom jag själv har en 

livshistoria från ett barnhem har jag ur ett metodologiskt perspektiv sett det rimligt att svara 

på informanternas frågor om den då de själva har lämnat ut delar av sina livshistorier till mig. 

          När Mr Saman var liten upptogs vardagslivet i familjen av ständiga bråk. Modern 

tröttnade, blev tillsammans med en annan man och lämnade över ansvaret att ta hand om Mr 

Saman och hans två bröder till fadern. Fadern drabbades dock av en hjärtattack och avled då 
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 Endast en av informanterna känner varken till sina föräldrar eller övriga släktingar. 
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 Den äldsta informanten vistades dock endast fem år på barnhemmet. 
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 Undantagen utgörs av de två äldsta informanterna som placerades på barnhem under 1950- respektive 1960-

talet och den yngsta som vistades på barnhem under första decenniet av 2000-talet.  
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Mr Saman var 2 år. Innan han omkom hade han gjort en ansökan om att barnen skulle 

omhändertas på ett barnhem. I samband med faderns bortgång övertog släktingarna huset och 

de har inte haft några tankar på att låta sönerna bo i det eller någon annan släktings hus. Både 

Mr Saman och hans fru är låginkomsttagare varför de har svårt att spara ihop pengar för att 

köpa ett eget hus. På grund av dessa omständigheter har de tilldelats en bostad som ägs av 

barnhemmet. Denna första del av Mr Samans livshistoria utgör inte ett unikt fall. Den 

återspeglar merparten av de övriga informanternas tidiga livshistorier, till exempel vad gäller 

skälen till att lämnas på barnhemmet och att de har fått hjälp på olika sätt av barnhemmet efter 

vistelsen. 

          Under grundskoleutbildningen fick Mr Saman bra betyg. Men efter skolgången ville 

han arbeta istället för att studera vidare. Efter att ha provat på ett flertal arbeten fick han, med 

sin äldre broders hjälp, sitt nuvarande arbete inom en transnationell NGO som har en 

verksamhet för barn. Mr Saman är engagerad i sitt arbete och säger: ”Jag har erfarenhet från 

att växa upp på barnhem så jag vet vad barnen behöver. Någon som bryr sig om dem.” I 

kontrast till adoptionsdiskursens kunskapsproduktion om personer som har livshistorier från 

barnhem visar det Mr Saman säger här på att uppväxten på barnhemmet gav honom specifika 

erfarenheter vilka kan tillämpas efter barnhemsvistelsen, exempelvis i hans nuvarande arbete. 

          Mr Saman berättar vidare att han tillsammans med sina bröder har sökt efter sin 

mamma. De fick kännedom om var hon kunde befinna sig men hittade henne aldrig. ”Mamma 

vet var vi finns men hon söker inte efter oss.” Även om Mr Saman och hans bröder inte har 

kontakt med sin mamma, hennes släktingar och sin avlidne fars släktingar har de nått 

positioner i samhället som verkar omöjliga att nå efter en institutionsvistelse enligt vissa 

experter och professionella på adoptionsområdet. Mr Samans äldre bror har ett välbetalt 

arbete i Sri Lanka och den yngre brodern arbetar som byggnadsarbetare i Dubai. Den NGO 

som Mr Saman arbetar för finns utspridd över hela Sri Lanka varför det ingår en hel del resor 

i tjänsten. Han berättar glatt att han åker A/C-bussen (dvs. den med luftkonditionering), vilken 

är dyrare att åka än vanliga bussen och går snabbare. Mr Saman tolkar det som ett tecken på 

att det går bra för honom. 

          Det är två teman som inte framkommer i Mr Samans porträtt. Det ena temat som några 

andra informanter har påtalat är att de har blivit slagna under sin uppväxttid på barnhemmet. 

Att barn kroppsbestraffas på barnhem har även dokumenterats i andra studier (se exempelvis 

Wijetunga 1991; Jayathilake & Amarasuriya 2005). Men när det gäller Mr Samans barnhem 

har jag fått veta av en informant, som har arbetat där, att inga kroppsbestraffningar ges. 

Generellt sett är förekomsten av kroppsbestraffningar inte unikt för barnhem utan förekommer 
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även inom familjer. 
35

 Det andra temat som inte framkommer gäller situationer där Mr 

Samans livshistoria har vänts emot honom i vardagslivet. Sådana situationer redogörs för i 

några av de följande porträtten. Mr Hemante å sin sida har andra perspektiv och erfarenheter 

som jag visar på nedan. 

 

MR HEMANTE: ”JAG GLÖMDE BORT FAMILJEN” 

I likhet med Mr Saman arbetar Mr Hemante inom en NGO.
 
Bakgrunden till att Mr Hemante 

lämnades till ett barnhem inom denna NGO har att göra med att hans pappa träffade en ny 

kvinna när Mr Hemante var 2 år. Då lämnades modern ensam att ta hand om honom och hans 

äldre syster. Han var 6 år när han placerades på hemmet. Modern ville lyfta honom ur den 

miljö av droger som fanns i området de och släktingarna bodde i vid den tiden, dvs. under 

åren kring 1990. Kontakten med fadern och släktingarna på dennes sida avbröts i samband 

med föräldrarnas separation varför endast modern och systern besökte barnhemmet.  

          I början av vistelsen på barnhemmet saknade Mr Hemante sin mor och syster men med 

tiden fick han vänner. En konsekvens av detta blev att han ”glömde bort familjen” (i den 

bemärkelsen att han inte ständigt funderade på den). De vänner han fick trivdes han bra med. 

Än idag har de kontakt. Jag träffade även några av Mr Hemantes vänner när vi vid ett senare 

tillfälle spelade kricket utanför barnhemmet där han växte upp. Genom att delta i denna 

sociala fritidsaktivitet fick jag en inblick i hur Mr Hemantes relationer både till barnhemmet 

och till hans vänner på och utanför barnhemmet delvis upprätthålls på kricketplanen efter 

barnhemsvistelsen. Enligt Mr Hemante har det varit en välsignelse att växa upp på detta hem 

och han kände sig aldrig ensam. I sin helhet delas denna föreställning om att uppväxten på 

barnhemmet var en bra upplevelse av merparten av informanterna. Ett fåtal informanter 

betraktar delar av uppväxttiden på barnhemmet som mindre bra, bland annat för att de blev 

kroppsbestraffade. 

          När jag ber Mr Hemante beskriva en dag på barnhemmet berättar han att han och de 

andra pojkarna på hemmet var väldigt upptagna. ”Vi gick upp kl. 05.00 och gjorde oss i 

ordning. 05.30-05.40 hade vi morgonbön. Före frukost städade vi. Skolan började kl 08.00 

och slutade 14.30. Då gick vi tillbaka till hemmet för att tvätta oss och våra kläder, äta lunch, 

leka, duscha och studera. Före middag hade vi bönestund och förberedde saker inför 

morgondagen. Efter middag studerade vi och kl. 21.00 gick vi och lade oss.” Merparten av 

                                                           
35

 En NGO-arbetare som jag har intervjuat uppger exempelvis att hennes NGO arbetar aktivt mot att medborgare 

kroppsbestraffar barn och förespråkar alternativa disciplineringsmetoder. 
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informanterna ger liknande beskrivningar av dagarna på sina respektive barnhem och menar 

att rutinerna har bidragit till att göra dem ordningsamma och självständiga. 

          På Mr Hemantes barnhem har varje barn åtminstone en sponsor från utlandet. Mr 

Hemante hade två. En från Kanada och en från Nya Zeeland. Sponsorerna skrev brev och 

skickade pengar. Mr Hemante blev glad över breven och kunde även utöka sin 

frimärkssamling. Jag frågar om det inte uppstod avundsjuka mellan honom och de andra 

pojkarna ifall någon fick mer saker från sponsorerna än någon annan. Mr Hemante svarar att 

han inte tänkte på det. ”Vi var som bröder.” I detta sammanhang tydliggörs barnhemmets 

transnationella länkar som delvis etablerades genom den historiska turismen till landet men 

också genom att sponsorerna ibland besöker barnhemmet när de åker på semester till Sri 

Lanka. När det sedan gäller Mr Hemantes upplevelse att han och de andra barnen på hemmet 

var som bröder för varandra ger det en insikt om att uppväxten gjorde det möjligt att skapa 

syskonliknande relationer utanför familjen inom födelselandet. 

          Mr Hemante är i dagsläget ogift men han har en flickvän som bor på ett av NGOns 

barnhem för flickor. Jag frågar om han skulle berätta om sin livshistoria för en potentiell 

flickvän som inte har växt upp på barnhem. ”Jag tror att tjejens föräldrar skulle acceptera. Det 

hände i det förflutna. Nu är jag en annan person. Jag har jobb och planerar att göra karriär.” 

Detta citat exemplifierar hur Mr Hemante formger sig själv som en person i relation till ideala 

srilankesiska medborgarskapsföreställningar. I likhet med några andra informanter upplever 

han det inte problematiskt att redogöra för andra om sin barnhemsvistelse. Däremot minns en 

informant att lärare under grundskoleutbildningen vid vissa tillfällen ställde hans livshistoria 

på sin spets genom att tilltala honom som ’barnhemspojke’, underförstått att detta är en 

nedvärderande term som skapar associationer till att föräldrarna har sociala problem. Sådana 

samhälleliga föreställningar hanteras på olika vis av informanterna och blir mer eller mindre 

relevanta att ta ställning till i specifika situationer och under olika perioder i livet.
 
 

 

MRS SHANTIPRIYA: ”DET ÄR SAMHÄLLET SOM GÖR EN ’FÖRÄLDRALÖS’” 

Till skillnad från några av informanterna har Mrs Shantipriya erfarenheter av situationer där 

det kan bli problematiskt att tala om sin barnhemsvistelse. Barnhemmet tog emot Mrs 

Shantipriya som nyfödd och hörde inte av mamman sedan. Under uppväxttiden saknade hon 

sina föräldrar men upplevde att vissa av föreståndarna blev som ”mödrar” för henne samt att 

de flickor med en liknande historia som henne blev som syskon för varandra. Dessutom 

berättar Mrs Shantipriya att hon har en hög andlighet som har bistått henne mycket under 
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uppväxttiden. Med hjälp av sin andlighet har hon funnit motivationen till att studera och nå 

uppsatta livsmål. 

          När Mrs Shantipriya var liten ville hon gärna adopteras lokalt eller transnationellt. Men 

”[i]ngen kom för att adoptera mig och ingen av mina vänner adopterades.” Jag frågar om hon 

inte kunde ha påtalat för föreståndarna att hon ville adopteras. ”Man kan inte fråga 

föreståndarna om det. Det är dem som väljer vilka som ska gå för adoption.” Detta kan ses 

som ett exempel på hur barnhemmet som en levnadssättsregim indikerar ett styrningssystem 

där principer för resoneranden, värderingar och praktiseranden av adoptioner ställs på sin 

spets med hänsyn till handlingar där föreställningar om det goda står på spel vad gäller en 

uppväxt som medborgare i Sri Lanka eller utomlands. 

          Mrs Shantipriya beskriver delar av sin uppväxt på barnhemmet under 1960- och 1970-

talen som mindre bra. ”Då hade de ingen förståelse för barns rättigheter. De slog oss alltid 

utan anledning. Om någon gjorde fel slog de oss alla.” Mrs Shantipriya berättar att de använde 

en käpp som de utdelade kroppsbestraffningar med beroende på vad slags regler som hade 

överträtts. Jag frågar om hon fick respekt för barnhemsföreståndarna när de bestraffade henne 

på detta sätt. ”Man hade inget val. När man inte hade gjort något och de slog en förlorade man 

respekten för dem och om man sa att man var ledsen fick man mer stryk.” Hon menar dock att 

det har skett en förändring vad gäller förhållandena på barnhemmen idag jämfört med när hon 

växte upp.
36

 

          Samhälleliga värderingar och normer om hur individer bör växa upp spelar roll i sättet 

på vilket man betraktas av samhällsmedlemmar. Jag frågar Mrs Shantipriya om hon kan ge 

exempel på tillfällen då andra konfronterar henne om hennes livshistoria. ”Min historia är 

smärtsam. Samhället ser ner på mig om jag berättar. […]. Jag säger att mina föräldrar dog när 

jag var liten. […]. När folk får veta din status… Om du kommer från en bra familj är det ok. 

Kommer du från en dålig familj blir det svårt att accepteras. Det är ett slags tabu. Man talar 

inte om det och diskrimineras om man berättar.” Mrs Shantipriya säger också att ordet 

’föräldralös’ väcker starka känslor inom henne och upplever det smärtsamt att kategoriseras 

som sådan. ”Det är inget val man gör utan det är samhället som gör en ’föräldralös’.” Denna 

kategorisering kan alltså utgöra ett stigma som måste hanteras på strategiska vis genom hela 

livet för att inte riskera statusdegradering. 

                                                           
36

 Den äldsta informanten, å sin sida, berättar att barnhemspersonalen bidrog till att göra honom och de andra 

barnen lyckliga och att han för vidare lärdomarna från barnhemsvistelsen till sina egna barn. Idag grämer han sig 

över att han och syskonen inte fick spendera hela sin barndom på barnhemmet. 
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          Mrs Shantipriya berättar dock att hon inte behöver svara så ofta på frågor om sin 

uppväxt. Men i sitt nuvarande arbete inom en NGO ingår arbetsmöten med inflytelserika och 

universitetsutbildade personer. ”Där spelar det roll hur man presenterar sig. De frågar om jag 

är PhD. Det är jag inte, men jag har mycket erfarenhet. Jag avslöjar inte min status utan håller 

distans. Annars kan jag förlora mitt rykte. Välutbildade människor bryr sig oftast inte. Men i 

samhället bryr sig folk. Vissa har bestämt sig för att ta reda på saker. Då får man hålla 

distans.” Att ta kontroll över vad slags information som delges till andra kan följaktligen vara 

en strategi att förhandla sin position i ett samhälle där status spelar en central roll. 

          Mrs Shantipriya ger ett annat exempel då hennes livshistoria kan vändas emot henne. 

När Mrs Shantipriya gjorde sin yrkesutbildning träffade hon sin man. De var gifta några år 

och fick ett barn tillsammans. De skilde sig sedan informellt. ”Om jag skiljer mig formellt kan 

det påverka min dotters chanser att gifta sig. Pojken och hans familj kan tro att om mamman 

har skilt sig kommer dottern göra likadant.” Enligt Mrs Shantipriya innebär detta att hon, med 

sin livshistoria från barnhemmet och som informellt skild, bär på en dubbel börda som kan 

befläcka hennes rykte och ge konsekvenser över generationsgränser. Mrs Shantipriya är dock 

glad över allt hon har åstadkommit hittills i livet och funderar på att skriva en bok om sitt liv. 

Nästa gång vi möts bjuder Mrs Shantipriya på hemlagad srilankesisk mat och vi fortsätter tala 

om hennes bokprojekt och andra planer inför framtiden. 

 

MRS KUMARI: ”’AUNTY’ LÄRDE OSS ATT TA HAND OM OSS SJÄLVA” 

I likhet med övriga informanter med livshistorier från olika barnhem har Mrs Kumari stora 

planer inför framtiden. Hon arbetar för närvarande som egenföretagare och bor tillsammans 

med sina barn medan mannen arbetar utomlands. 

          Före barnhemsplaceringen bodde hon i ett område med hög fattigdom. Hon berättar 

bland annat att hon togs om hand av sin farmor och att hon vid 4 års ålder var som en betjänt 

åt en familj och deras barn. Farmor utförde diverse småjobb och hade svårt att samtidigt ta 

hand om Mrs Kumari. Det ledde till att hon vid 6 års ålder lämnades till ett barnhem. ”Farmor 

var som en mamma och vän till mig. Jag vet inte varför mina föräldrar inte tog hand om mig.” 

Att anpassa sig på barnhemmet tog inledningsvis en lång tid men sedan fick hon kompisar 

som hon har kontakt med än idag. Vad gäller skälen till att Mrs Kumari lämnades till 

barnhemmet har de alltså främst att göra med upplösningen av hennes familj och att farmor 

inte klarade av att ta hand om henne. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom det i 

adoptionssammanhang ofta resoneras om barn i termer av att tillståndet av social ohälsa i 
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givarlandet eller moderns status som ogift utgör huvudsakliga anledningar till 

barnhemsvistelsen.
37

 

          På barnhemmet där Mrs Kumari växte upp följdes ett specifikt tidsschema. I viss mån 

följer hon liknande tider och rutiner idag. Vanligen börjar dagen 04.00 och slutar omkring 

21.00. Mrs Kumari berättar att hon är noggrann och gillar att saker görs på hennes sätt. Det 

beror på att ’aunty’, som hon kallar barnhemsföreståndaren, lärde barnen att ta hand om sig 

själva. Hon anser det orättvist att kräva att ’aunty’ skulle ge alla barnen individuell kärlek 

men upplever att hon blev motiverad att utveckla sina färdigheter. Mrs Kumaris 

helhetsintryck är att barnen behandlades som ’royal children’.  

          Under uppväxttiden beskriver Mrs Kumari att det var svårt att inte ha föräldrar. Hon 

undrar ibland varför de inte tog hand om henne men är inte arg på dem. Sedan berättar hon 

om en flicka som inte uppskattade att bli lämnad till barnhemmet varför hon skulle gå med i 

armén efter barnhemsvistelsen och starta ett krig mot föräldrarna. Mrs Kumari framför en 

annan idé. ”Om du kan älska dina föräldrar trots att de var dåliga kan du sedan älska en 

partner.” Hon menar att partnerns föräldrar blir som nya föräldrar. I detta perspektiv framstår 

det som att en person som växer upp utan föräldrar senare i livet kan skapa föräldraliknande 

relationer medan det generellt verkar vara en normaliserad föreställning att så kallade 

föräldralösa barn bör adopteras, lokalt som globalt, mot bakgrund av tanken om att det goda 

livet endast kan utformas inom en (kärn)familj och helst inom en utländsk adoptivfamilj som 

medborgare i deras hemland. 

          Jag frågar hur Mrs Kumari träffade sin partner. ”Jag dejtade en av hans vänner [men 

vännens mamma gillade inte mig för att jag hade växt upp på ett barnhem].” Hon uppger 

vidare att den nya partnern friade till henne på ett nästintill skämtsamt vis. En ’old girl’ 
38

 och 

vän till Mrs Kumari hotade honom och sa att om du krossar hennes hjärta… Snart efter 

giftermålet fick Mrs Kumari reda på att mannen hade en annan relation. Han förklarade då att 

han gifte sig med henne för att han tyckte synd om henne, vilket berodde på att han såg henne 

som en ’orphan girl’. I det här fallet vändes alltså Mrs Kumaris livshistoria emot henne trots 

att hon upplever att hon växte upp som ett ’royal child’ på barnhemmet. Detta exemplifierar 
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 En barnhemsföreståndare som jag har intervjuat uppger vidare att den samtida strävan att etablera en 

framgångsrik familj rymmer en paradox eftersom den kan bidra till upplösningen av familjen, exempelvis när 

kvinnor arbetsmigrerar utomlands. Mannen kan då känna sig ensam och spenderar pengar på alkohol vilket leder 

till att barnen placeras på barnhem. 
38

 Dvs. en kvinna som har en livshistoria från ett barnhem, är ett uttryck som även andra informanter använder. 

En informant säger exempelvis att den nuvarande föreståndaren på hennes barnhem är en ’old girl’ medan en 

annan återger att hon och hennes syster har en inneboende ’old girl’ i sitt hus sedan de återvände till Sri Lanka 

från ett utlandsarbete. 
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hur en normaliserad samhällelig föreställning om hur individer bör växa upp kan ta form i 

vardagslivet. I adoptionssammanhang bidrar sådana föreställningar i stor utsträckning till att 

frånkänna barn och deras föräldrars agens. Således passiviseras röster om unika livshistorier, 

erfarenheter och kulturella uppfattningar om sakernas ordning. 

          När vi talar om adoption föreställer sig Mrs Kumari att det kan vara bra om 

adoptivföräldrarna har det bra ställt och tar emot barnet på rätt sätt. Hon, å sin sida, säger att 

hon aldrig skulle ge sina barn för adoption. Enligt Mrs Kumari lämnas barn för adoption 

eftersom att de har kommit till genom oplanerade graviditeter. ”Brodern, en släkting eller 

någon annan har gjort flickan med barn. Hon kommer bli ’ruined’ om hon är 16 år men om 

det händer vid 20 års ålder kan det vara ok att hon tar hand om barnet. [Problemet] är att 

barnet kan bli en börda för flickan. Adoption kan därför vara en tjänst för barnet.” Mrs 

Kumari berättar vidare att hon känner en flicka som behöll barnet trots att det var oplanerat. 

”Det är ok. Så länge hon inte berättar den riktiga historien.” På detta sätt kan det ses att 

möjligheter att förhandla sociala normer i viss mån styrs av den information som 

kommuniceras till andra medan andras kännedom om vissa delar av ens livshistoria kan bli 

problematisk när de relateras till föreställningar om det goda livet. 

          Innan intervjun avslutas frågar jag om hennes visioner för framtiden. ”Jag har många 

planer. [En potentiell plan är att flytta till Japan], ha samma jobb och ge barnen en bra 

utbildning. De ska lära sig från det att de är små att studier är viktiga. Sedan kan de själva 

välja vad de vill göra. Utan utbildning kan man inte komma uppåt i livet.” Om Mrs Kumari 

förverkligar visionen att ge barnen en god utbildning i Japan skulle hon även kunna återuppta 

kontakten med en vän som hon växte upp med på barnhemmet. Denna vän, som hon i 

dagsläget endast har kontakt med genom ett internetbaserat socialt medium, gifte sig med en 

singales och flyttade dit för några år sedan. Även andra informanter håller kontakt med vänner 

från barnhemmet via sociala medier. 

          När det gäller Mrs Kumaris framtidsplaner kan det ses att de karaktäriseras av 

strävanden som även andra medborgare som inte har växt upp på barnhem söker förverkliga. 

Om det generellt sett i relation till vad slags medborgare som tar form inte är några 

anmärkningsvärda skillnader på att växa upp i en familj eller på ett barnhem under sin 

barndom ställs frågan om vilken av dessa levnadssättsregimer som är bättre eller sämre på sin 

spets. Säkerligen varierar det från fall till fall.
 
I Mrs Indikas fall som beskrivs nedan kom 

barnhemsplaceringen att påverka hennes livssituation på flera olika sätt.       
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MRS INDIKA: ”JAG LEVER BÄTTRE ÄN DEM SOM HAR VÄXT UPP MED SINA 

FÖRÄLDRAR” 

Informanternas uppväxtförhållanden tiden före de placerades på barnhemmet varierar. Mrs 

Indika och en av hennes systrar kom till barnhemmet under början av 1980-talet. ”Vi var en 

rik familj, med hus, bil och [boende i ett bra område].” Men efter att hennes mamma gick bort 

började pappan dricka. Han avled när hon var 8 år. En vän till familjen såg då till att hon och 

hennes yngre syster lämnades till barnhemmet. 

          Mrs Indika berättar att barnhemmet startades för över hundra år sedan av en utländsk 

kristen kvinna i samband med att en lokal tiggarkvinna bad henne ta hand om hennes barn. 

Mrs Indika säger att det är ett bra hem och att varje barn har en sponsor. Sponsorerna kommer 

främst från Sverige och Finland. Det har att göra med att varje barn som placeras på hemmet 

fotograferas. Bilden förmedlas sedan till andra länder där kyrkan finns etablerad och 

församlingsmedlemmar kan stödja barnhemsverksamheten. På detta sätt kan det ses att Mrs 

Indikas livssituation exponerades genom en teknologisk intervention (dvs. fotograferingen) 

som uppmärksammade hennes uppväxt inom ett barnhem. Personerna som betraktade bilden 

motiverades och förväntades erbjuda sitt stöd. Tanken att barn i andra länder växer upp på ett 

annorlunda sätt bidrar i viss mån till att en uppväxt på barnhem uppfattas som sämre än en 

uppväxt i en familj och ger upphov till att vissa handlingar, såsom sponsring, framstår som 

rättrådiga. 

          Under sin tid på hemmet sponsrades Mrs Indika av en svensk medborgare och hennes 

syster av en dansk medborgare. Men de fick inte reda på sponsorernas adresser. Enligt Mrs 

Indika var personalen på hemmet oroliga över att sponsorerna skulle bli uppsökta när barnen 

lämnade hemmet. ”Jag skulle vilja tacka honom för allt han har gett mig och de möjligheter 

som öppnade sig för mig.” Idag går det bra för Mrs Indika och hon skulle gärna bjuda över 

sponsorn till Sri Lanka för att visa vad hans bidrag har hjälpt med. Om de hade fått utveckla 

en långsiktig relation hade normaliserade föreställningar om det utsiktslösa livet som 

medborgare i födelselandet efter en barnhemsvistelse nyanserats.  

          Med anledning av att varje barn som växer upp på Mrs Indikas barnhem har sponsorer 

görs inga adoptioner till andra länder. Adoptioner gjordes dock under den förra föreståndarens 

ledning men Mrs Indikas föreståndare ville att barnen skulle växa upp i Sri Lanka. Mrs Indika 

i sin tur har inte haft någon önskan att bli adopterad, varken lokalt eller exempelvis till 

Sverige, där hennes sponsor bor. Däremot uttryckte Mrs Indikas morbror en önskan att 

adoptera henne. Vid den tiden var farföräldrarna hennes vårdnadshavare. ”Min pappa hade 
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sagt till dem, ge inte mina barn till någon! Min morbror som inte var gift kände sig ensam. 

Det var därför han ville adoptera mig. Men det blev ingen adoption.” 
39

 

          Jag ber Mrs Indika återberätta några minnen från uppväxttiden på barnhemmet. ”Första 

dagen när jag kom dit kände jag mig rädd och ensam.” Men hon saknade inte sina föräldrar 

utan beskriver att hon och de andra barnen på hemmet var som en familj. Vidare berättar hon 

att de hade vissa plikter såsom att tvätta de yngre barnen och att städa. Dessutom menar hon 

att vissa barn trivdes bättre på barnhemmet än i sina familjehem, exempelvis beroende på 

familjerelaterade problem i hemmet och för att det bland annat fanns TV och lekplats på 

barnhemmet. 

          Vid 18 års ålder när Mrs Indika hade fullgjort sina studier och blivit för gammal för att 

vistas på hemmet flyttade hon in i ett hus med sina äldre syskon. Huset byggdes åt dem av en 

finsk missionär. Han kom till Sri Lanka för att förverkliga en vision. När han hörde talas om 

det som hade hänt i Mrs Indikas familj erbjöd han sin hjälp, ungefär på samma vis som 

missionärer har gjort sedan den brittiska kolonialtiden. 

          När Mrs Indika var 22 år gifte hon sig med sin nuvarande man (som inte har växt upp 

på barnhem) och reste till Mellanöstern för att arbeta. Både hon och hennes man fick 

välbetalda arbeten och stannade där i tio år. ”För alla pengar vi tjänade byggde vi ett hus i Sri 

Lanka.” I dagsläget kan det ses att Mrs Indika lever idealet för en framgångsrik medborgare i 

Sri Lanka. Det beror på att hon är gift, har barn, hus, bil och eget företag. Jag frågar henne hur 

hon betraktar sin livssituation. ”Det är ’Gods grace’. […]. Under mitt liv har jag haft en 

biblisk vers som rättesnöre: ’Though your father and mother forsake you I will never forsake 

you’. Jag lever bättre än dem som har växt upp med sina föräldrar och mina bröder och systrar 

har det bra.” 

 

DE UNDERTRYCKTA KUNSKAPERNAS RESNING 

För att summera, i det här kapitlet har jag uppmärksammat röster från personer som har växt 

upp på barnhem i Sri Lanka. Deras röster talar om livshistorier som har givit dem specifika 

erfarenheter som rymmer både positiva och negativa aspekter som inte har synliggjorts 

tidigare i adoptionssammanhang. Eftersom att merparten av dessa informanter har växt upp på 

barnhem under åren 1970-1995 då barnhemsrepresentationerna var som mest frekventa i 

adoptionslitteraturen och adoptionsaktiviteten som mest intensiv i Sri Lanka utgör deras röster 
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 Även några andra informanter återger att personer har velat adoptera dem då de var barn. Deras föräldrar eller 

vårdnadshavare har dock strävat efter att hålla ihop som en familj, exempelvis genom att placera barnen tillfälligt 

på ett barnhem. 
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viktiga inlägg i adoptionsdiskursen. När de kommer till tals mobiliseras kunskaper som pekar 

på svårigheten i att förutsäga uppväxttiden och förutspå livet som srilankesisk medborgare 

efter en barnhemsvistelse. På det sättet utmanar livshistorierna normaliserade föreställningar i 

adoptionsdiskursen. 

          Informanterna som växte upp på barnhem har varierande upplevelser men de flesta har 

goda minnen från uppväxttiden. De tillhör inte någon specifik klass i en marxistisk 

terminologi utan kommer från olika klasspositioner och utgör snarast en heterogen minoritet 

som har gemensamt att de växte upp på barnhem. I Mrs Kumaris fall kan det ses att 

barnhemsplaceringen utgjorde ett steg mot en högre klassposition medan Mrs Indika till viss 

del tog ett steg neråt. I övriga informanters fall skedde i princip ingen förändring i 

klasstrukturen. Möjligheten för föräldrar att placera sina barn tillfälligt på barnhem ingår som 

en del av den srilankesiska välfärdsmodellen varför merparten av informanterna har haft 

kontakt med någon familjemedlem under uppväxttiden. Rutinerna på barnhemmet har i sin tur 

bidragit till att göra informanterna ordningsamma och självständiga. För alla informanter 

utgör den kristna tron en kraft för motivation som banar vägen mot uppsatta livsmål. I 

kontexten för det srilankesiska välfärdssystemet kan det ses att barnhemmet utgör en plats 

bland andra för att konstituera kulturellt kompetenta medborgare. 

          Låt mig ge några exempel på hur barnhemsvistelsen bidrog till att forma ett kvalitativt 

liv. Mr Hemante och Mrs Shantipriya uppger att de skapade familjeliknande relationer till 

andra personer under uppväxttiden. Mrs Kumari beskriver hur hon utvecklade sin 

självständighetsförmåga inom barnhemmet. Mrs Indika menar att bidragen från sponsorn 

öppnade upp möjligheter för henne. Mr Saman upplever att erfarenheterna från barnhemmet 

kommer till nytta i hans nuvarande arbete. Att vissa informanter har blivit kroppsbestraffade 

under barnhemsvistelsen indikerar givetvis en kvalitetsbrist precis som när barn disciplineras 

på sådant vis i sina föräldrars hem. 

          Även om det har skett en förändring vad gäller förhållanden på barnhem idag jämfört 

med när dessa informanter växte upp och situationen på respektive informants barnhem 

varierar har informanterna i likhet med andra srilankesiska medborgare formats till individer 

som strävar efter och deltar i samhällslivet genom att utbilda sig, bilda familj och etablera sig 

på arbetsmarknader. Till skillnad från många andra samhällsmedborgare har informanterna 

blivit sponsrade av utländska medborgare. Det hänger i stor utsträckning ihop med att de som 

personer med livshistorier från ett barnhem generellt sett har kategoriserats som ’föräldralösa’ 

och inkluderats i föreställningar om att det bästa vore att de adopterades lokalt eller 

transnationellt och gavs möjligheter att växa upp i en familj. En sådan kategorisering är dock 
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missvisande eftersom merparten av barn på barnhem har någon familjemedlem som de vill bli 

omhändertagna av men som av olika omständigheter inte kan omvårda dem. Sammantaget 

bidrar en sådan kategorisering till att symboliskt exkludera barn från sin familj och 

normalisera föreställningar om adoption som en legitim familjebildningsmetod. Vidare skapar 

kategoriseringen associationer till att en uppväxt på barnhem utgör ett sämre alternativ än en 

uppväxt som medborgare i utländska adoptivfamiljers hemländer. 

          Livet efter barnhemsvistelsen ter sig på olika vis men informanterna får hjälp av 

barnhemmet exempelvis med finansiering av vidareutbildning, arbeten inom eller utanför 

NGOn och i vissa fall med boende då de inte har haft möjligheter att bosätta sig med någon 

familjemedlem. Några bor med familjemedlemmar eller har skapat familjer. Vissa har gift sig 

eller planerar att gifta sig med en partner från barnhemmet. Andra har träffat en partner 

utanför barnhemmet. Vänskapsrelationerna som skapades under uppväxtåren på barnhemmet 

upprätthålls än idag. Vissa informanter har inga problem med att tala om sin livshistoria från 

barnhemmet medan andra har erfarenheter av att samhälleliga föreställningar kan leda till att 

de stigmatiseras i olika situationer på grund av sin livshistoria, exempelvis när den relateras 

till romantiserade föreställningar om hur man bör växa upp. Sådan stigmatisering och 

degradering av informanternas medborgarstatus framstår ogrundad i relation till mitt 

etnografiska material. 

          Genom att fokusera på marginaliserade röster i adoptionsdiskursen synliggörs att det 

finns mycket kvar att göra på adoptionsområdet, inte endast i Sri Lanka utan också i ett 

globalt perspektiv, särskilt vad gäller outforskade frågor om ideala uppväxtmiljöer och 

kulturella föreställningar om det goda livet. Även om jag har rest till Sri Lanka som ett slags 

turist kan det ses att synen på adoption i framtiden inte endast kommer underbyggas av 

turisters återberättelser utan ifrågasättas av de kunskaper som tar form i livshistorier från 

medborgare som har växt upp på barnhem och sätten på vilka de återger sina perspektiv i 

olika sammanhang. 
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7 KULTURELLA MEDBORGARSKAP 

I detta kapitel som avslutar uppsatsen resonerar jag kring turisters kulturella föreställningar 

om att medborgarskapet i deras hemländer är det mest privilegierade och åtråvärda. 

Inledningsvis summeras uppsatsens centrala punkter. Därefter diskuteras 

medborgarskapsbegreppet i relation till mitt etnografiska material. Avslutningsvis påvisar jag 

hur informanterna med livshistorier från barnhem formerar sig själva som srilankesiska 

medborgare. 

          I relation till de frågor jag reste inledningsvis i kapitel ett har det visat sig att turismen 

spelar en större roll i Sri Lankas adoptionspraktik än vad man generellt föreställer sig i 

adoptionssammanhang och att historiska såväl som samtida turisters bidrag med 

återberättelser förändrar och normaliserar en viss syn på adoption, även om 

lokalbefolkningens röster ofta omgärdas av en tystnad sedan tiden före den västerländska 

kolonialtiden fram till idag. 

          Att insikterna som växer fram ur min uppsats skiljer sig från normaliserade 

föreställningar har att göra med att jag så förutsättningslöst som möjligt har sökt en förståelse 

för sakernas ordning i adoptionssammanhang. Redogörelsen för mitt etnografiska material i 

kapitel tre påvisar exempelvis att sociala normer som i vissa fall leder till att barn lämnas för 

adoption kan förhandlas. Dessutom nyanserar de deltagande observationerna som återgavs i 

kapitel två bilden av barnhemmet som en negativ uppväxtmiljö. Betraktat som en regim för ett 

visst levnadssätt framstår barnhemmet som en plats bland andra för att konstituera kulturellt 

kompetenta medborgare. 

          Men när jag i kapitel fyra kontextualiserade de svenska charterturisternas 

familjebildningsprojekt, som jag själv involverades i under början av 1980-talet, illustrerades 

att många turisters översättningar av lokala förhållanden i Sri Lanka förstorade uppväxtmiljön 

på barnhem som ett välfärdsproblem samtidigt som möjligheterna till ett gott liv i landet 

förminskades. Det bidrog snarast till att framställa adoption som en rättrådig och välmenad 

intervention och gjorde Sverige till ett av de största mottagarländerna av srilankesfödda barn. 

          Under min uppväxt undrade jag ofta hur livet kunde ha tett sig efter en 

barnhemsvistelse som srilankesisk medborgare. När jag vände mig till dominerande litteratur 

och forskning på adoptionsområdet, vilken granskades i kapitel fem, noterade jag att 

författarna och forskarna i många fall själva var adoptivföräldrar som bildade opinioner om att 

det var bättre att växa upp som medborgare i en adoptivfamilj i deras hemländer. 

Adoptivföräldrars översättningar av förhållanden utanför sina födelseländer kan ses som en 

ingångspunkt till en förståelse av deras roll i världen som kosmopoliter. Det beror på att deras 
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reflexiva engagemang överskrider nationalstatens gränser och involverar ’de Andras’ välfärd i 

dagens globala samhälle. I detta sammanhang uppdagas filosofen Immanuel Kants tankar om 

världsmedborgare som i detta fall tar ett gränslöst ansvar för barns bästa genom att förespråka 

adoptionshandlingen. Men eftersom de flesta adoptivföräldrar inte reflekterar över att 

engagemanget underbyggs av deras privilegierade ställning förstärks exempelvis historiskt 

etablerade genus- och rashierarkier i världen. Därför är det, som jag visade på i kapitel sex, 

viktigt att uppmärksamma marginaliserade röster då de sätter kunskaper i rörelse som kan 

jämna ut asymmetriska kommunikationsrelationer och artikulera perspektivförändringar. I det 

som följer nedan diskuteras hur utlandsadopterade kan betraktas som samtida kosmopoliter i 

den bemärkelsen att de, precis som många adoptivföräldrar i världen, innehar ett 

medborgarskap som överskrider nationalstatens gränser. 

 

UTLANDSADOPTERADE KOSMOPOLITERS MEDBORGARSKAP 

Med utgångspunkt i samhällsvetaren Bart van Steenbergens bok (1994) går jag i dialog med 

en rad forskare som resonerar om medborgarskapsbegreppet. Flera av forskarna utgår från T. 

H. Marshalls teori om medborgarskapets gradvisa utvidgning från ett civilt medborgarskap 

under 1700-talet till ett politiskt under 1800-talet till ett socialt under 1900-talet, vilket 

markerade utvecklingens fulländning och resulterade i välfärdsstatens framväxt. En central 

fråga som forskarna behandlar är hur Marshalls teori kan utvidgas för att kunna tillämpas i 

samtida sammanhang. 

          Det viktiga med Marshalls teori är att den påvisar dynamiken i 

medborgarskapsbegreppet och att deltagandet i samhällslivet är centralt, exempelvis genom 

att vidareutbilda sig, göra karriär och etablera en familj som genererar individer som bidrar till 

samhällets välfärd. Men som filosofen Nancy Fraser och historikern Linda Gordon noterar 

(ibid:93) relaterar Marshalls evolutionära periodisering till vita brittiska arbetande mäns 

upplevelser av medborgarskapet och förutsätter snarare än att problematisera samtida genus- 

och rashierarkier. Vidare uppger van Steenbergen att Marshall även kritiseras för att han inte 

reflekterar över medborgarskap som överskrider nationalstatens gränser vilket exempelvis i 

relation till mitt eget etnografiska material är fallet när srilankesiska barn adopteras till 

Sverige. Utlandsadopterades medborgarskap tar alltså form inom en gränsöverskridande eller 

kosmopolitisk kontext. 

           I detta sammanhang framstår det enligt min mening fruktbart att, i likhet med 

sociologen Bryan Turner (ibid:158-159), uppmärksamma medborgarskapets kulturella 

konstitution som indikerar medlemskap i ett visst samhälle. Givet att den utlandsadopterade 
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förflyttas från sitt födelseland till de utländska adoptivföräldrarnas hemland är tanken om 

olika kulturella medborgarskap viktig att ställa i fokus, i synnerhet eftersom medborgarskapet 

i mottagarlandet tillskrivs en överordnad ställning i adoptionsdiskursen. 

         På ett liknande vis som filosofen Jürgen Habermas (ibid.) resonerar om inkluderingen av 

’de Andra’ i kontexten för den pågående europeiska integrationsprocessen, diskuterar jag här 

formgivningen av utlandsadopterades medborgarskap i ett gränsöverskridande sammanhang. I 

kontrast till historiska kosmopoliter såsom intellektuella flyktingar eller frivilligt 

utstationerade människor i diasporan menar jag att utlandsadopterade representerar en del av 

de samtida kosmopoliter som har ryckts upp med rötterna och ofrivilligt lämnat sina 

födelseländer mot bakgrund av dominerande föreställningar om goda och dåliga kulturella 

medborgarskap som genereras och uttrycks av engagerade aktörer på adoptionsområdet. Vissa 

adoptivföräldrar menar exempelvis att utlandsadopterade som inkluderas i Sverige åtnjuter 

privilegiet att inneha ett åtråvärt svenskt medborgarskap. 

          Dock verkar det generellt sett vara svårt att associera icke-europeiska utseenden till det 

svenska medborgarskapet. Adoptionsforskarna Tobias Hübinette, som är adopterad, och 

Carina Tigervall, som är adoptivförälder, påvisar bland annat i en unik sociologisk studie 

(2009) hur utlandsadopterade och adoptivföräldrar exkluderas från föreställningar om det 

”autentiskt” svenska på flera sätt i olika situationer.  

          Att inneha ett svenskt medborgarskap innebär att individen samtidigt är en europeisk 

medborgare. Det blev alla medborgare i den Europeiska Unionens medlemsstater under 

början av 1990-talet som ett led i den europeiska integrationsprocessens tredje fas då det 

viktigaste målet blev social integration, inte längre endast ekonomiskt och politiskt samarbete. 

På det sättet kan man som sociologen Gerard Delanty (2002) tala om Europa som en 

kosmopolitisk offentlig sfär där diskussioner förs på en transnationell nivå mellan innehavare 

av det europeiska medborgarskapet. 

          Antropologen Chris Shore (2000) som studerar hur EU-byråkrater söker förverkliga det 

europeiska integrationsprojektet visar bland annat på att kulturbegreppet används som ett 

politiskt instrument för att förenkla solidifieringen av Europa och fostrandet av en europeisk 

identifikation, exempelvis genom ’medborgarskapet’, ’passen’, och ’Euron’. Dessa 

symboliska representationer för enandet av Europa, i kombination med en omskrivning av 

historien, ger autencitet åt ’den europeiska kulturen’ samtidigt som de bidrar till att 

undantränga motsättningar som historiskt sett har försvårat samarbeten mellan länder. Shore 

förhåller sig sammantaget skeptisk till att denna europeisering av Europa, som kan beskrivas 

som ett internt koloniseringsprojekt (ibid:27), kommer förverkligas. 
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          Som jag ser det finns det all anledning att utforska möjligheten att detta interna 

koloniseringsprojekt kan fulländas. Det beror på att det, till skillnad från de tidigare 

erövringsprojekten, underbyggs av samarbete hellre än konkurrens. Även om EU i dagsläget 

kanske inte erkänns socialt och befinner sig i en ekonomisk kris åtnjuter organisationen 

juridisk legitimitet på en transnationell nivå.
 
Juridisk legitimitet kan, som diskuterades i 

kapitel tre i relation till giftermålsförordningen och som noterades om semesterlagen i kapitel 

fyra, på ett relativt verkningsfullt sätt bli meningsfullt och vägleda mänskliga handlingar i ett 

längre tidsperspektiv.
 40

 

          Sammantaget framstår utlandsadopterade kosmopoliters medborgarskap fruktbart att 

diskutera i detta sammanhang eftersom det bland annat kan bidra till att skapa en djupare 

förståelse för pågående kulturella processer i europeiska adoptivföräldrars hemländer. Låt mig 

nu redogöra för hur man kan leva ett meningsfullt liv som srilankesisk medborgare med en 

livshistoria från ett barnhem bortom kosmopolitiskt engagerade aktörers hierarkisering av 

kulturella medborgarskap. 

 

SRILANKESISK MEDBORGARSKAPSFORMATION 

När en uppväxt på barnhem uppfattas som en period av mänsklig misär och livet efter en 

barnhemsvistelse i exempelvis Sri Lanka förutspås utsiktslöst framstår adoption som en 

rättrådig och välmenad intervention. Upptagandet av barn i ett kosmopolitiskt eller 

gränsöverskridande medborgarskapsprojekt kan ses som en kortsiktig lösning på ett problem 

som har artikulerats av dominerande aktörer på adoptionsområdet. I likhet med antropologen 

Anthony D’Andrea (2007) som skördar frukterna av den foucaultianska frågeställningen om 

hur man bör och kan leva i moralisk frihet i samtiden demonstrerar jag nedan hur 

livshistorierna från informanterna som har växt upp på srilankesiska barnhem köpslår med 

normaliserade föreställningar i ett långsiktigt perspektiv. 

          Barnhemmets negativa karisma underbyggs av turisters barnhemsrepresentationer och  

hänför sig i synnerhet till adoptivföräldrars kommunikationer i kosmopolitiska offentliga 

sfärer såsom den dominerande adoptionslitteraturen. När dess karisma av undermålighet 

avtäcks med kvalitativa metoder, som jag använde i kapitel två, tre och sex, framstår 

barnhemmet som en fundamental srilankesisk välfärdsinstitution eller ett tillfälligt hem-plus-

möjligheter. Barn som placeras på barnhem växer upp i en miljö där andra barn i liknande 

situation vistas och kunskaper från personer som i många fall har växt upp på barnhem 

                                                           
40

 Dessutom, som van Steenbergen påpekar (1994:7) är de samtida anti-europeiska tendenserna kanske snarast 

riktade åt EU-byråkraterna än åt själva enandet av Europa. 
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omsätts i praktiken. Barnen kommer även i kontakt med lokala och utländska medborgare 

som stöder dem genom sponsring eller besöker hemmet för olika syften då många barnhem 

utgör knytpunkter i en globaliserad adoptionskultur. 

          I relation till de informanter som har delat med sig av sina varierade minnen, 

upplevelser och erfarenheter från srilankesiska barnhem framstår det som en paradox att 

lokala och transnationella adoptioner görs eftersom barnhemsvistelsen har utgjort en väg till 

ett aktivt deltagande i kulturella sfärer. Ingen av informanterna identifierar sig med 

barnhemmet men tillkännager exempelvis att vistelsen gav erfarenheter som kan användas i 

arbetslivet, bidrog till att utveckla självständighetsförmågan, genererade familjeliknande 

relationer och vänskapsband samt att sponsorernas bidrag öppnade upp möjligheter. I vissa 

fall resulterade barnhemsplaceringen i utvidgade möjligheter som familjen inte kunde erbjuda. 

Det beror delvis på barnhemmets transnationella länkar men framförallt på dess väletablerade 

nätverk i lokalsamhället vilket kan bistå med boende, arbete och materiella resurser för att 

vidareutbilda sig efter barnhemsvistelsen. Dessutom framstår barnhemmet som en unik 

mötesplats för att hitta en partner att gifta sig med. I detta sammanhang möjliggör 

uppväxttiden på barnhemmet ett deltagande i det srilankesiska välfärdssamhället på en jämlik 

nivå med många andra samhällsmedlemmar. Vidare kan det enligt min mening ses att det, 

vare sig man lever som kulturell medborgare i Sri Lanka eller adopteras utomlands, är svårt 

att förutspå var det goda livet utkristalliserar sig och att medborgarskapet involverar en 

ständigt pågående strävan efter autonomi. Sammantaget förkroppsligar barnhemmet en plats 

för fruktbara utforskanden av kulturella medborgare med färdigheter som leder vägen mot 

meningsfulla levnadssätt i födelselandet. Men givet mitt etnografiska materials begränsningar 

bör teoretiseringar göras med försiktighet. Säkerligen finns livshistorier från barnhem som 

exemplifierar alternativa sätt att leva, vilka också är viktiga att uppmärksamma och söka en 

förståelse för. 

          Vidare kan det ses att informanterna med livshistorier från srilankesiska barnhem inte 

bara är personer som har utvecklats fysiskt och socialt under barnhemsvistelsen utan även 

utgör en ekonomisk och politisk kraft att räkna med givet det aktiva utövandet av deras 

kulturella kompetenser i det civila srilankesiska samhället. Deras rörelser inom landet kan 

relateras till både ekonomiska mål och ageranden i enlighet med normativa levnadssätt, vilket 

indikerar att de är väl medvetna om var de är på väg och hur de ska nå uppsatta livsmål. Att 

arbetsmigrera utomlands kan exempelvis i Mrs Indikas fall ses som en taktisk manöver 

utformad inom en självformativ praktik för att kunna bygga ett eget hus i Sri Lanka. Men det 

srilankesiska medborgarskapsidealet är inte endast begränsat till nationen utan rymmer även 
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visioner liknande Mrs Kumaris om att bosätta sig tillfälligt eller permanent utomlands 

exempelvis för att ge barnen sociala valmöjligheter att skapa ett kulturellt medborgarskap 

med fragila gränser. 

          Avslutningsvis, de srilankesiska medborgarna med livshistorier från barnhem som jag 

interagerar med i denna uppsats bör uppmärksammas som autonoma personer med kulturella 

kompetenser som möjliggör ett moraliskt liv i frihet. 
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STATISTISKT APPENDIX 

I relation till den statistik som presenteras här nedan får hänsyn tas till att det finns 

variationer, på grund av flera skäl, varför nedanstående uppgifter snarast bör ses som 

uppskattningar.  

Statistik från Department of Probation and Child Care Services (DPCCS) gällande 

adoptioner: 

i Sri Lanka   transnationellt till Sverige 

År 1964-1999: 14393  12899  3078 

Till andra länder i Europa åren 1964-1994: Holland 3271, Frankrike 1556, Danmark 930, 

Schweiz 829, Tyskland 774, Italien 459, Belgien 281, England 270, Norge 223, Island 80, 

Finland 58 

Till Australien åren 1964-1994: 912 

Till USA åren 1964-1994: 81 

Statistik från svenska Statistiska Centralbyrån (SCB) gällande födelseländer för 

utrikesfödda adoptivbarn: 

Totalt antal adoptioner från Sri Lanka åren 1932-1999: 3465 

Från Sri Lanka åren 1932-1946: 0. 1947 görs första adoptionen till Sverige. 

Åren 1948-1968: 26, 1969-1979: 1026, 1980-1990: 2220, 1991-1999: 192 

Statistik från Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) för barn som 

invandrat från Sri Lanka till Sverige för att senare adopteras: 

Totalt antal adoptioner från Sri Lanka åren 1973-2011: 3406 

Åren 1973-1979: 811, 1980-1990: 2326, 1991-1999: 248, 2000-2011: 21 
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