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UNDERSØGELSENS BAGGRUND

• På den en side er der undersøgelser, der viser, at en del 

adopterede klarer sig lige så godt som ikke-adopterede i 

voksenlivet (fx uddannelse, beskæftigelse) 
(der er dog variation alt afhængigt af adoptionsalder og oprindelsesland)

• På den anden side er der dog indikationer på, at adopterede 

som voksne i nogle henseender er særligt udsatte (fx 

psykiske udfordringer)
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UNDERSØGELSENS FORMÅL

Hvordan klarer de 
adopterede børn sig i 
voksenlivet?

• At bidrage ny viden om, hvordan 
adopterede i Danmark klarer sig i 
voksenlivet i forhold til bl.a. uddannelse, 
beskæftigelse, ægteskab/samlever, børn 
og helbred (både psykisk og somatisk)  
(objektive mål)

• At bidrage med ny viden, der beskriver 
hvordan det opleves at vokse op som 
adopteret i Danmark  (subjektive mål)
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UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG 
FREMGANGSMÅDE

• Registerdataanalyser

• Registeroplysninger om årgangene 1985-1994

• Særligt fokus på ikke-familieadoption

• Deskriptive analyser af forskelle i adoptionskarakteristika og 
adoptanternes karakteristika over tid

• Forklarende analyser: Hænger adoptionskarakteristika og 
adoptanternes karakteristika sammen med, hvordan det går i 
voksenlivet?

• Status: databearbejdning næsten færdig, og vi er i gang med de 
deskriptive analyser



• Kvalitative metoder

• Interview med 18 adopterede og 9 adoptivforældre

• Alder: Unge voksne og voksne i alderen 20-45 år

• Adoptionstype: 12 transnationalt adopterede, og 6 dansk 

adopterede

• Transnationale adoptioner: Primært tale om adopterede fra 

Asien og Sydamerika
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UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG 
FREMGANGSMÅDE



ADOPTION OG 
HVERDAGSDISKRIMINATI
ON
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TEMA

Adoption og hverdagsdiskrimination

Udvalgte empiriske eksempler og foreløbige analytiske refleksioner
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Samfund

Institution

Familie
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Samfund

Institution

Familie

• Racistiske bemærkninger
• Mistænkeliggørelse
• Nægtet afgang
• ”Du taler godt dansk”
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Samfund

Institution

Familie

• Racistiske bemærkninger
• Mistænkeliggørelse
• Nægtet afgang
• ”Du taler godt dansk”

• Neger, flødebolle, skævøjne
• En familie er en biologisk familie
• ”Har du ingen rigtige søskende?”

• At få et rigtigt barn
• Misforstået relationer



ADOPTION OG 
HVERDAGSDISKRIMINATI
ON
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Hvad fortæller eksemplerne os om

adoption og hverdagsdiskrimination?



Etnisk udseende

Racistiske 
udtalelser

”Du taler 
godt dansk”

Mistænkelig-
gørelse

Familietype

En familie er 
biologisk

”Dine 
forældre 
ville ikke 
have dig”

”Har du 
ingen 
rigtige 

søskende?”
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UDVALGTE RESULTATER – adoptanternes
karakteristika for årgang 1988-1994
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Adoptivforældrenes:

• alder ved adoptionstidspunktet stiger

• uddannelsesniveau bliver højere
• markant flere mødre og fædre med lange uddannelser

• der er relativt flere i den øverste femtedel af 
indkomstfordelingen
• Indkomstfordelinger for henholdsvis mænd og kvinder

=> Adoptanterne får flere socioøkonomiske 
ressourcer over tid. Får det betydning?

I de videre forklarende analyser vil ovenstående forskelle i adoptanternes 
karakteristika sammen med adoptionskarakteristika (fx adoptionsalder og 
oprindelsesland) samt andre individuelle og familiefaktorer indgå i regressioner af 
forskellige udfaldsmål i voksenlivet.



Tidsplan

• Undersøgelsen færdiggøres i løbet af sommeren

• Der udkommer en sfi-rapport i efteråret 2017

• Vi satser også på at publicere 2 videnskabelige artikler
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