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    ABSTRACT

For my bachelor's project, I am confronting the feelings of being transnationally adopted. I do not 
see adoption as a ”win-win” situation, and I would like people to both think critically about it and 
question its glorification. As a POC-child myself who grew up with white parents, colorblindness 
has made my existence rather difficult to deal with.  Plagued with feelings I did not understand at 1

the time, I became an isolated island. I want to visualize the feeling of estrangement and 
alienation from your own body and frightened to drown in your own skin. I have often felt the need 
to unzip my skin suit and to leave it in a pile on the floor, next to my trousers. In this project I am 
growing my own skin in a vat, or more precisely, I am growing a kombucha culture in tea and 
sugar. During the fermentation process, the kombucha culture creates a cellulose material that 
resembles human flesh. The 	process is slow, and the development of the material requires a lot 
of love and nutrition. In return, I get a self-produced material that allows me to work 
independently. My final piece communicates how it feels to not feel compatible with the body that 
encases you, as a result of the norms that are written onto your skin.

 

 POC short for person of colors1
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	 	 	 	 	 	 	 Klockan är ett på natten och jag ligger i 		
	 	 	 	 	 	 	 min säng och kan inte sova, tidigare under 	
	 	 	 	 	 	 	 kvällen har jag tillsammans med mitt 	 	
	 	 	 	 	 	 	 kollektiv haft vernissage i Konstfacks 	 	
	 	 	 	 	 	 	 utställningsutrymme, Vita Havet. Jag 	 	
	 	 	 	 	 	 	 tänker på mina kombuchas, som 		 	
	 	 	 	 	 	 	 under kvällen har blivit utsatta och nu 	 	
	 	 	 	 	 	 	 lämnade ensamma i ett stort och ödsligt 	
	 	 	 	 	 	 	 hav. Klocka slår tre och jag bestämmer mig 
	 	 	 	 	 	 	 för att krypa ur sängen och gå till skolan för 
	 	 	 	 	 	 	 att ta hand om dem.  
	 	 	 	 	 	 	 De är mina barn och jag värnar om dem,  
	 	 	 	 	 	 	 de är mina barn och jag tvättar dem, 	 	
	 	 	 	 	 	 	 de är mina barn och jag tycker de är 	 	
	 	 	 	 	 	 	 vackrast. Klocka slår fyra och jag är på 	 	
	 	 	 	 	 	 	 väg hem, jag tror jag har blivit galen…  
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INLEDNING 

MÅNEN & BERGET 

Yue kan betyda många ting som exempelvis, måne och berg. Betydelser beror på vilken 
ton du använder och i vilket sammanhang det sätts i, står det för sig själv är det svårt att 
förstå avsändarens intention. Precis så känner jag med mig själv, beroende på 
sammanhang ändras uppfattningen av mig, ibland är jag kines, ibland svensk, men oftast 
inget av de. Mitt namn var Yuè Tíng, men det togs ifrån mig. Upplevelsen av separation 
och övergivenhet har lagt grunden till den plats inom mig dit ingeting når. En plats som 
jag många gånger har försökt fylla, riva bort eller bränna upp. I mitt arbete försöker jag 
förhålla mig till tillfälligheternas spel som lägger grunden till våra livsöden. Att vara 
adopterad betyder att höra ihop med nått frånvarande. Det positiva med adoption är att 
de utmanar den traditionella kärnfamiljen genom att skapa möjligheter för till exempel 
ensamstående, äldre och människor i samkönade relationer. Men det handlar också om 
ojämlika maktförhållanden mellan människor och länder, där barn förvandlas till 
handelsvaror. Utgångspunkten är min egen berättelse men kan förankras i en bredare 
tematik som ras och klass.


AVGRÄNSNING 
Jag kommer gestalta en personlig relation till adoption, med ett fokus på 
kroppstillhörighet och känslan att befinna sig i ett permanent transit. Jag vill inte 
generalisera adopterade och vi alla har unika historier med tillhörande minnen. Jag 
kommer emellertid att förankra mina personliga åsikter i statistik. Det kommer främst 
handla om adoption i förhållande till Sverige och jag kommer att fokusera på dagens 
adoptionsindustri, och den problematik som drabbar samtid och framtid.
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UNDERSÖKNING 

DET OSKRIVNA ARKET  
”Adoption betyder att uppta som sin egen. Ordet adoptera kommer från latin och 	 	
kan även översättas med att välja eller önska”.  Det finns en förlegad syn på 2

transnationella adoptioner , som säger att den adopterades liv börjar med en 3

adoptionsprocess, men varje människas liv börjar vid födseln. Vi som adopterats 
transnationellt var inte oskrivna ark, vi har biologiska föräldrar precis som alla andra. Men 
våra band har klippts av och delar av vårt ursprung har försvunnit, bytts ut eller avsiktligt 
gömts undan. Minnen tillhör oss människor, inte institutioner och heller inte myndigheter. 
Utan minnet finns ingen förlikning med det förflutna…


Under de senaste åren har medier granskat och avslöjat ett antal illegala adoptioner från 
Korea, Etiopien och nu senast rapporterade SVT om Chile.  Många adopterade växer upp 4

med idén om att det blir räddade av ”vita västerlänningar” från gatan och ett liv i misär, 
vilket inte alltid är fallet. I seriealbumet Palimpsest får vi följa med Lisa när hon börjar 
gräva djupare i sin egen historia och finner att den är mycket mer komplicerad än den bild 
hon vuxit upp med. Sökandet tar henne tillbaka till Korea och barnhemmet. Bilden av 
adoption som en god handling som ger föräldrar till föräldralösa barn, börjar långsamt att 
vittra sönder.  Sverige är med ca 60 000 utlandsfödda adoptivbarn världens ledande 5

mottagarland på det internationella adoptionsområdet, i alla fall i proportion till den 
inhemska befolkningen. Svenska staten bidrar med 75 000 kr till godkända 
adoptivföräldrar. Dessa kan välja mellan ursprungsland, ålder, kön, eventuellt handikapp 
och prislapp.  
6

 Hübinette Tobias & Tigervall Carina, Adoption med förhinder, 2008, s.112

 Transnationell adoption innebär att adoptivbarnet adopterats till föräldrar av annan nationell tillhörighet3

 Håkansson Axel, ”Chilensk domare utreder misstänkt olagliga adoptioner”, SVT, upplagd 18-01-06, hämtad 18-03-164

 Sjöblom Lisa Wool-Rim, Palimpsest, 20165

 Åkerlöf Malin, ”Vad ingår i adoptionsavgiften?”, adoptionscentrum.se, upplagd 17-05-05, hämtad 18-03-166
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VAD KOSTAR JAG? 
Sydkorea 	 - 244 000 kr 		 	 Colombia 	 - 166 000 kr

Vietnam 	 - 195 000 kr	 	 	 Sydafrika 	 - 140 000 kr


Kina  - 187 000 kr Makedonien 	- 126 000 kr 
7

Ska vi köpa två adoptivbarn eller betala insatsen för en lägenhet i Stockholm innerstad..? 

 Adoptionscentrum, Länderna, adoptionscentrum.se, upplagd 18-01-31, hämtad 18-03-167
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BANANEN 
Adopterade från bland annat Kina och Korea pratar ibland om sig själva som ”bananen”, 
gul på ut sidan, men vit på insidan, för att påvisa att vi i vissa sammanhang rasifieras på 
grund av våra kroppar, men i andra sammanhang förväntas agera vita på grund av de 
samhällspositioner våra adoptivfamiljer besitter. Detta har lett till att jag ofta känner mig 
distanserad, förvirrad och helt ”fel” i förhållande till de olika föreställningar som tillskrivs 
mig och min kropp. Sara Ahmed skriver i boken Vithetens Hegemoni att vi befinner oss i 
ett postrasistiskt samhälle, där få pratar om ras och rasifiering.  Hon uppmanar till att 8

använda rasbegreppen för att belysa att rasismen inte försvinner för att orden gör det. I 
min uppsats använder jag både begreppen ras och rasifiering. Jag pratar om ras som en 
social konstruktion, där jag rasifieras av andras blickar, det är alltså ingenting jag är utan 
någonting jag blir på grund av mitt utseende. När jag använder rasbegreppet så innebär 
det inte att jag tror på ras som en biologisk term. Ibland används rasifierad istället för ras, 
som ett förtydligande av den sociala konstruktionen. Det belyser också att det är 
någonting som görs och inte någonting som bebor en människa. 


Det går inte att använda etnicitet istället för ras, ras handlar om utseende medan etnicitet 
är allt annat än utseende, dvs kläder, mat, religion, språk, nationalitet osv. En kan säga att 
min etnicitet är svensk, vilket gör att jag aldrig kan använda mig av det ordet för att 
beskriva min erfarenhet av rasism. ”Men va kommer du ifrån, egentligen?” ”Var är din 
riktigt mamma?” ”Äter ni hundar i Kina?” Frågorna skakade min värld, mina vita 
adoptivföräldrar hade inte förberett mig för den typ av vardagsrasism jag skulle möta. De 
har aldrig själva utsatts för rasism, aldrig handskats med samma typ av ifrågasättande 
och förstod inte vad människor oavsiktlig utsatte mig för. Mitt avvikande utseende har 
varit en central del av min barndom, där färgblindhet var någonting som jag utsattes för 
utan att ens själv förstå problematiken i det. Att inte bli förstådd av mina adoptivföräldrar 
skapade tidigt ett mellanrum mellan oss och det har varit svårt att acceptera att våra 
världar inte alltid går ihop med varandras. Som adopterad förväntas en dela med sig av 
sin livshistoria till vänner, bekanta och okända människor, vilket är utmattande! Tillslut 
lärde jag mig min adoptionshistoria utantill för att få tyst på omgivningen. 


 Ahmed Sara, Vithetens Hegemoni, 20118

�8



Många tror att jag återvänder hem när jag åker till Kina, men i Kina är jag som Bambi på 
hal is. Förvisso är jag utseendemässigt en del av den kollektiva massan och jag kan röra 
mig friktionsfritt, men så fort jag öppnar munnen öppnas en port av förvirring. 
Ifrågasättandet av mig och mitt ursprung fortsätter. Återigen förvandlades jag till en 
ambassadör för väldens alla adopterade, där främlingar förväntar sig att jag ska dela med 
mig av mitt förflutna.


REPRESENTATION 
Reklam, film, böcker, etc. är betydelsefulla avsändare av budskap och populärkultur 
bekräftar både medvetna och omedvetna normsystem. Till exempel, om Paris Hilton 
kommer med en Louis Vuitton väska på armen, vill ju jag också ha en Louis Vuitton väska 
på armen; om Nicole Kidman kommer men en adopterad unge på armen, vill ju jag också 
ha en adopterad unge på armen. I Hollywood är adoption ganska vanligt och kändisar 
som har adopterat, är till exempel Angelina Jolie, Meg Ryan, Madonna, mfl. vilket har 
bidragit till att både glorifiera och skapa acceptans kring adoption. Ett annat exempel på 
hur adoption förskönas är Spårlöst, som är en svensk tv-serie där människor får hjälp att 
söka upp sina rötter. Programmet har stort inflytande över vilken bild av adoption och 
adopterade som sänds ut i medier. Adopterade framställs ofta som positiva till adoption 
och programmet är missvisande då tittare inte kan ta del av de återresor som inte leder till 
ett lyckligt slut. 


Som barn hade jag ingen djupare kunskap om mitt ursprungsland och den lilla kontakt jag 
fick var från populärkulturen, där stereotypa föreställningar var vanligt förekommande, 
som till exempel att ”asiater” är gula, nördiga eller postorder-fruar. Min inställning till Kina 
som land var också negativ då jag förknippade landet med fattigdom, primitivitet, billig 
arbetskraft och dålig kvalitet. Som barn ledde detta till skam gentemot mitt ursprung och 
intresset för Kina och den kinesiska kulturen övergavs i tidig ålder. 
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Sanna Nielsen, som är en väletablerad sångerska och offentlig mediaprofil la 2016 upp en 
bild på sociala medier, där hon var utklädd till ”asiatisk kvinna”. På bilderna bär Nielsen 
rundglasögon, kimono, och stora förlöjligande framtänder. Hon reproducerar en gammal 
rasistisk nidbild av asiater, som också Fazers, Nile City, Breakfast at Tiffanys, Astrid 
Lindgren’s Pippi Långstump, har varit med att upprätthålla. Det feticherande jag upplever 
kring mitt utseende gör mig otroligt illamående och har gjort att jag ibland försökt 
förminska mitt utseende och önskat att jag befunnit mig i en annan hudkostym.


Kombucha består av fermenterat te som innehåller bakterier som bryter ner socker under 
en jäsningsprocess. Bakterier som finns i kombuchan producerar cellulosa som fungera 
som en byggnadsställning där mikroorganismerna klamrar sig fast och bildar en hinna på 
ytan. När hinnan har blivit två centimeter tjock är den klar för användning. En färsk hinna 
liknar människohud. 
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LITTLE BABY BUCHA 
Jag fick i present en kombuchakultur av en vän. En organism som flöt runt i en glasburk 
med te. Den gav mig rysningar, samtidigt som jag tycket att den var ganska 
intresseväckande. Min kompis förklarade hur jag skulle ta hand om kombuchan och att 
teet kombuchan låg i skulle drickas i hälsosyfte. Senare blev jag blev tipsad om designern 
Suzanne Lee’s TED talk, ”Grow your own clothes”, som handlade om alternativ textil.  Där 9

pratade Lee om kombuhca som ett material som har likheter med läder, men som går att 
odla själv. Jag tyckte det lät spännande och kaxigt att opponera sig mot en global 
industri. Det inspirerade mig till att börja experimentera med min kombucha som stod i 
mitt kök. I tidig research hittade jag att kombucha härstammar från Kina och att de ibland 
kallas, Livets Elexir.  Genast blev jag exalterad. Sommaren 2017 fraktade jag hem en ny 10

kombuchakultur från Kina, som jag sedan dess har tagit hand om och kultiverat. Mina 
odlingar kräver rejält med näring och jag matar dem med te och socker varje vecka, utan 
mitt omhändertagande dör de. Varje odling får sitt unika uttryck där till exempel färg 

 Lee Suzanne, ”Grow your own clothes”, TED, uppladdad 11-03, hämtad 18-03-169

 Kombucha Home, ”History Of Kombucha: Where Did It Come From?”, kombuchahome.com uppladdad 15-04-02, hämtad 18-03-1610
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varierar från gång till gång. Min metod tillåter mig att vara självständig och fri, där jag har 
makten över mitt hantverk genom den kunskap jag besitter. Det är fascinerade att se 
någonting växa ur till synes ingenting, jag förvandlas till en alkemist. Amanda Selinder är 
textilkonstnär och jobbar på ett liknande sätt med kombucha. I hennes examensuppsats 
skriver hon om hur kombuchans uppbyggnadsprocess liknar det som sker inuti en 
människan, hur våra likheter med bakteriekulturen fick henne att komma närmare sin 
egen kropp. 
11

Under några år har jag lärt känna materialet, hur det beter sig, vad som funkar och inte 
funkar. För att få kombuchakulturen att växa krävs kunskap och tålamod, precis som det 
gör med barn. De som växer under näringsfattiga förhållande blommar aldrig ut till egna 
individer. Tillsammans har jag och kombuchakulturen utvecklat ett förhållande som 
fungerar som en metafor för adoption, där jag agerar förälder.


GESTALTNING 

 

 Selinder Amanda, Intertwined Bodies, 201611
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Jag håller andan, om jag andas ut känns de som att atmosfären i rummet kan gå sönder. I 
utställningen, ”I Have Been to Hell and Back” möttes jag av Bourgeois unika berättarröst 
och jag uppslukades av hennes levda liv.  Hennes verk utstrålar grovhet samtidigt som 12

en förförisk skörhet tränger fram i mellanrummen. Jag upplever att Bourgeois lyckas 
attackera känsliga ämnen som kan anses som privata och utelämnande. Ofta skvallrar de 
om relationer till de som stått henne nära, som till exempel sveket från en förälder eller 
förlusten av ett barn. 


Skapandet är min verklighetsflykt och ett sätt att bearbeta mina minnen och fantasier. Jag 
har många gånger kämpat med ord, men skapandet är mitt språk och mina verk får ta 
över när ord inte räcker till. Jag är medveten om den sårbarheten som öppnas när jag 
pratar om familj, men det är också ärligheten som bär mitt verk. I min installation har jag 
bestämt mig för att symbolisera det med hjälp av en bambukonstruktion som håller upp 
mitt arbete och som för tankarna till de kinesiska bambuskogarna.


SAMMANFATTNING 

HUDKOSTYMEN 
Att aldrig känna sig riktigt hemma eller kunna ta min plats för given har resulterat i att jag 
många gånger känt mig övergiven och naken. Huden verkar som en behållare för den 
”sanning” vi lever ut. Den omfamnar en märkbart och går inte att klä av. Vem har inte känt 
att det kliar och stramar så att hela hudkostymen känns trång och oelastisk? Huden 
fungerar som en statussymbol och genom att födas in i en viss kostym tillskrivs en person 
olika egenskaper, ett grepp som är svårt att ta sig ur. Mitt verk talar om mina erfarenheter 
av att inte passa in i min kropp och där rasistiska föreställningar ibland har förvandlat mig 
till en främling i min egen kropp. Tillsammans med ett medvetande som inte alltid stämt 
överens med min rasifierade kropp har det försvårat de identitetssökande jag ständigt 
känt mig jagad av. I mitt verk försöker jag få människor att reflektera över hur tillhörighet 
inte måste vara kopplat till kostymen vi bebor. 


Adoptionsindustrin omsätter flera miljoner kronor och människor ser till att det skapas 
tillgång på barn för att mätta en marknad.  Bristande jämlikhet mellan givarländer och de 13

länder som adopterar barn visar en orättvis verklighet där makthierarkier utnyttjas. Vad är 

 Bourgeois Louise, I Have Been to Hell and Back, 2015, Moderna Museet, Stockholm12

 Adoptionscentrum, ”Adoptionsstatistik”, adoptionscentrum.se, hämtad 18-03-2213
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tillåtet att konsumera och vem kan ta sig den rätten? Det blir mainstream att handla 
genom ett klick på på mobilen och kvickt landar varor från Kina i brevlådan. Ingen är 
intresserad av hur ting framställs eller dess ursprung, för då krävs ett ställningstagande. 
Med eller mot strömmen. Kroppen formas av våra erfarenheter. Vi speglar vår omgivning 
och vår omgivning reflekterar våra avtryck…
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LUGNET EFTER STORMEN 

(Bild på mitt verk ”The Baby Bucha Project” Konstfacks vårutställning 2018)


Halvvägs in i projektet bestämde jag mig för att bygga ett glaskar som jag skulle 
presentera mitt verk i, alltså ”biofilmen” som produceras av kombucha-kulturen. Glaskaret 
blev en central del och utifrån det hittade jag lösningar som fungerade både estetiskt och 
praktiskt. Jag hade en tydlig idé att jag ville ha med vatten i min installation för att 
förtydliga att tid är en viktigt pusselbit i min installation. Jag ville att det skulle ske en 
förändring i materialet som ligger i karet under tidens gång, där en beroende på vilken 
dag en besöker utställningen möts av verkets olika stadier. Ingen dag är den andra lik! Att 
verket skulle befinna sig i ständig förändring kändes poetiskt och kraftfullt. Jag adderade 
en ”avvattnings-slang” som inte bara hade ett funktionellt syfte utan också ett symboliskt, 
eftersom den för tankarna till en navelsträng. Ganska sent in i processen fick jag idén att 
ha en matta under verket, en matta som skulle samla upp allt som rann ut ur 
navelsträngen. Att mattan efter tid skulle bli mer och mer blöt och missfärgad var ett 
starkt koncept som jag gillade vid första tanken. Jag är nöjd över min bambuställning, det 
känns som att installationen inte skulle fungera lika bra utan den. Att mitt verk har direkt 
koppling till Kina är det få besökare som missar. Jag har också fått många frågor om det 
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är ett bord eller en säng och det är egentligen en blandning av dem samtidigt som det 
inte är någotdera. 


Efter mitt samtal med min opponent var jag lite osäker på om slangen skulle vara under 
karet eller inte. Jag känner att jag i framtiden vill fortsätta utveckla min 
presentationsteknik då jag ofta upplever att jag presenterar mina verk lite väl kompakt. 
Mattan skulle kunna vara en aning större och slangen skulle kunna fungera som ett 
fristående objekt men i samma installation. Jag är nyfiken på att se vad som händer om 
jag separerar på karet och slangen. Vad för spänning skulle uppstå mellan de olika 
objekten? Skulle samtalen förbi de samma eller skulle de förändras och på vilket sätt? 


Jag är mycket nöjd över slututställningen och jag har varit närvarande i utställningen 
endel. Jag har haft många spännande samtal med besökare, vänner och familj. Många 
samtal har handlat om kropp, hud och men också om makt och hierarkier. Jag känner mig 
stolt över mig själv för jag upplever att de flesta faktiskt känner någonting när de ser mitt 
verk, det är äckel, fascination, nyfikenhet, etc. Ofta uppstår så mycket känslor att 
människor känner att det måste yttra sig och dela med sig av sina känslor. Jag för en typ 
av dialog med mina besökare utan att behöva säga ett enda ord, eller egentligen vara där 
som fysisk person. Mitt språk finns i mitt skapande och jag känner att mitt konstnärliga 
yttryck reflekterar min känslor väldigt bra.


I min installation ingår en performativ del där planen från början var att jag skulle tvätta 
materialet i karet 2-3 gånger om dagen. Men eftersom det var så varmt under 
utställningsdagarna så avdunstade vattnet mycket snabbare än tidigare. Det gjorde att jag 
var tvungen att tvätta/vattna mycket mer än planerat. Jag valde att utföra tvättakten utan 
karaktär och att interagera med verket som mig själv. Att endast fortsätta processen likt 
innan utställningsfasen. Att gå in i en roll kändes orelevant och lite för mycket ”over-the-
top” och att komma som mig själv har också gjort att många blivit nyfikna och ställt 
frågor. Under en ”klassisk perfomance” kan stämningen lätt bli lite spänd och det var inte 
det jag ville åt. 
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