
UPPVÄXTMILJÖN PÅ BARNHEM VARIERAR 

Den rådande synen på adoptioner av barn från andra länder till Sverige underbyggs i stor 

utsträckning av utländska personers reflektioner över barnhem och översättningar av lokala 

förhållanden utanför sina hemländer. Faktum är att många av dessa personer som bidrar med 

kunskap om sakernas ordning i adoptionssammanhang ofta är personligt involverade i 

adoptionspraktiken på olika sätt, exempelvis i form av utländska adoptivföräldrar och 

personer som arbetar med adoptionsfrågor. Vissa av dessa personer har rest till sina 

adopterade barns födelseländer. Väl på plats har dem konstaterat att en uppväxt på barnhem är 

sämre än en uppväxt inom en utländsk adoptivfamilj och förutsatt att det är bättre att växa upp 

som medborgare i deras hemland.  

Denna typ av representationer utgör ett genomgående tema i den dominerande litteraturen och 

forskningen på adoptionsområdet fram till idag. Situationen på barnhemmen översätts som 

undermålig och i jämförelse med en uppväxt i adoptivföräldrarnas hemländer förminskas 

chanserna till ett gott liv i barnens ursprungsländer. Det informerade konsensus som har 

skapats över åren av adoptivföräldrar i adoptionslitteraturen grundas inte i empirisk kunskap 

utan i deras egna föreställningar om sakernas ordning i adoptionssammanhang. 

I DNs ledare (25/2) hävdade skribenten att en kortare eller längre barnhemsvistelse i 

utlandsadopterande länder innebär ett trauma som sätter spår samtidigt som det i SCBs 

Temarapport 2014:4 ”70-talist och adopterad – så har det gått” uppges att en utlandsadoption 

bör ses som en skyddande faktor, inte en riskfaktor. Sådana resonemang förstorar bland annat 

uppväxtmiljön på barnhem i givarländerna som ett välfärdsproblem medan möjligheterna till 

ett gott liv som medborgare i barnens ursprungsländer förminskas. Utlandsadoptioner 

framställs som rättrådiga och välmenade interventioner och adoptivföräldrarnas födelseland 

utgör konstitutionsplatsen för det goda livet. 

Ett problem med ovanstående och liknande dominerande föreställningar består i att det inte är 

så lätt att förutsäga en uppväxt på barnhem och förutspå livet som medborgare efter en 

tillfällig vistelse på ett barnhem i utlandsadopterande länder. Dessutom bidrar de 

normaliserade föreställningarna till att marginalisera röster från exempelvis personer som har 

växt upp på barnhem. 

I min masteruppsats i socialantropologi som har titeln ”Turismens roll i Sri Lankas 

adoptionspraktik – Representationer av barnhem” uppmärksammar jag bland annat röster från 

vuxna srilankesiska medborgare som har växt upp på barnhem. Eftersom att dessa personer 

inte har kommit till tals tidigare i adoptionssammanhang utgör deras minnen av uppväxttiden 

på barnhemmet och beskrivningar av hur livet kom att te sig efter barnhemsvistelsen viktiga 

inlägg i adoptionsdiskursen. 

När dessa personer kommer till tals mobiliseras kunskaper som pekar på svårigheten i att 

förutsäga uppväxttiden på barnhem och förutspå livet som srilankesisk medborgare efter en 

barnhemsvistelse. Med andra ord utmanar de normaliserade föreställningar om att det är bättre 

att växa upp inom en utländsk adoptivfamilj och att det goda livet endast kan uppnås som 

medborgare i de utländska adoptivföräldrarnas hemländer. 



Sammantaget intervjuade jag elva srilankesiska medborgare med livshistorier från olika 

barnhem. Informanterna var i åldrarna 20-35 år. På arbetsmarknaden finns de representerade 

inom transnationella NGOs med barnhemsverksamheter, inom turismindustrin och som 

egenföretagare. Skälen till att de placerades på barnhem utgörs snarast av familjerelaterade 

problem varför merparten av dem har haft kontakt med någon familjemedlem under 

uppväxttiden. 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 intensiva och 

barnhemsrepresentationerna i adoptionslitteraturen var som mest frekventa. 

I likhet med andra srilankesiska medborgare har informanterna formats till individer som 

strävar efter och deltar i samhällslivet genom att utbilda sig, bilda familj och etablera sig på 

arbetsmarknader inom landet och utomlands. 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. 

Livet efter barnhemsvistelsen ter sig på olika vis men informanterna får hjälp av barnhemmet 

exempelvis med finansiering av vidareutbildning, arbeten inom eller utanför NGOn som har 

drivit barnhemsverksamheten och i vissa fall med boende då de inte har haft möjligheter att 

bosätta sig med någon familjemedlem. 

Barnhemmets negativa karisma hänför sig i synnerhet till utländska adoptivföräldrars 

barnhemsrepresentationer i den dominerande adoptionslitteraturen. När dess karisma av 

undermålighet avtäcks med kvalitativa metoder som jag har tillämpat under fältarbetet dvs. 

deltagande observationer på barnhem, intervjuer med lokalbefolkningen på adoptionsområdet 

i Sri Lanka och uppmärksammanden av marginaliserade röster, 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 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. 

De informanter som jag har träffat med livshistorier från srilankesiska barnhem är inte bara 

personer som har utvecklats fysiskt och socialt under barnhemsvistelsen utan utgör även en 

ekonomisk och politisk kraft att räkna med givet det aktiva utövandet av deras kulturella 

kompetenser i det civila srilankesiska samhället.  

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. 
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