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Hanna Wallensteen 

 

Utomeuropeiskt adopterades studieresultat skiljer sig enligt tidigare 

studier åt mellan adopterade med olika geografiskt ursprung. Studier 

har även visat att personer med rasifierade utseenden kan möta 

stereotypa föreställningar och rasism i utbildningssammanhang. Hur 

sådana situationer gestaltat sig och hanterats av adopterade med olika 

studieförmåga är däremot mindre känt. Syftet med föreliggande studie 

var att, med utgångspunkt i socialpsykologiska teorier om samspel 

mellan sociala identiteter, stereotyper och studieprestationer, söka 

fördjupad kunskap om hur adopterade med god studieförmåga har 

upplevt och hanterat stereotypa föreställningar i 

utbildningssammanhang. Totalt tio intervjuer med utomeuropeiskt 

adopterade kvinnor och transpersoner med akademisk examen 

undersöktes med tematisk analys. Fyra typer av strategier och deras 

effekter beskrevs; undvikande, accepterande, omorienterande och 

konfronterande. Dessutom beskrevs avsaknad av strategier och brist på 

stöd och resurser från omgivningen. Adopterade från Korea hade oftare 

mött positiva stereotypa föreställningar om sin teoretiska kompetens 

medan övriga adopterade hade mött negativa stereotypa föreställningar 

om sin förmåga. Resultatet talar för att inte enbart individuella 

egenskaper och förhållanden före adoptionen, utan även psykologiska 

och sociala aspekter i den adopterades nya kontext, kan ha betydelse för 

adopterades prestationer i utbildningssammanhang. Studien gav 

uppslag till möjliga interventioner. 

 

Både en del av de utomeuropeiskt adopterade (Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2003; 

Statistiska centralbyrån, SCB, 2014a), liksom många icke-adopterade invandrare med 

utomeuropeisk bakgrund (Regeringskansliet, 2005; Skolverket, 2016), presterar sämre i 

grundskola och gymnasium än elever ur majoritetsbefolkningen. Barn och unga med 

rasifierat utseende upplever att de utsätts för kränkningar och mobbning i 

utbildningssammanhang (Hübinette & Tigervall, 2008; Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 

2007; Skolverket, 2009) på ett sätt som får negativa konsekvenser både på kort och lång 

sikt (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003; Skolverket, 2009, 2013). Upplevelser av 

negativa förväntningar från lärare mot elever med utländsk bakgrund (Gruber, 2008; 

Regeringskansliet, 2006; Skolverket, 2013) påverkar och underminerar elevers lust att 

vara i skolan (Hällgren, 2005; Kalonaityte et al., 2008; Motsieloa, 2003; Skolverket, 

2013).  

Det finns idag ca 60 000 internationellt adopterade i Sverige (SCB, 2014b). Fram till 

mitten av 2000-talet dominerade en bild i europeisk forskning av att det i allmänhet gick 

lika bra för internationellt adopterade som för genomsnittet i majoritetsbefolkningen, 
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även om enskilda personer kunde drabbas av allvarliga psykiska och sociala svårigheter 

(Berg-Kelly & Eriksson, 1997; Cederblad et al., 1999; Irhammar & Cederblad, 2005; 

Juffer & van Uzendoorn, 2007). Så småningom kom dock ett antal svenska kvantitativa 

registerstudier som påvisade flerfaldigt förhöjd risk för psykosociala svårigheter och 

suicidalitet bland internationellt adopterade på gruppnivå, även efter adolescensen (Hjern, 

Lindblad & Vinnerljung, 2002; Lindblad et al., 2003; von Borczyskowski, Hjern, 

Lindblad & Vinnerljung, 2006) och en nyligen genomförd metaanalys bekräftade risken 

för psykisk ohälsa hos adopterade (Behle & Pinquart, 2016). När det gäller adopterades 

prestationer har deras betyg, utbildningsnivå och inkomstnivå på gruppnivå varit 

signifikant lägre än majoritetsbefolkningens och adopterade löper en förhöjd risk att lyfta 

olika typer av sociala bidrag och ersättningar (Rooth & Ekberg, 2003; SCB, 2014a). 

Adopterades slutbetyg i grundskolan, resultat vid kognitiva tester i samband med 

mönstring, högsta avslutade utbildningsnivå samt position på svensk arbetsmarknad som 

ung vuxen, har undersökts kvantitativt i relation till jämförbara gruppers resultat (Dalen, 

Hjern, Lindblad, Odenstad, Rasmussen & Vinnerljung, 2008; Lindblad, Dalen, 

Rasmussen, Vinnerljung & Hjern, 2009; Vinnerljung, Lindblad, Hjern, Rasmussen & 

Dalen, 2010). Ett mönster återkommer framför allt beträffande kognitiva tester och betyg 

i teoretiska ämnen, där nivån på prestationerna i fallande ordning var: adoptivföräldrarnas 

biologiska barn och adopterade från Korea, majoritetsbefolkningen, inhemskt adopterade 

och sist utomeuropeiskt adopterade som inte kom från Korea (Dalen et al., 2008; 

Vinnerljung et al., 2010). För betyg i musik och idrott var skillnaderna däremot inte lika 

stora mellan grupperna (Lindblad et al., 2009; Vinnerljung et al., 2010). 

Förklaringar till skillnaderna mellan adopterade från Korea och andra utomeuropeiskt 

adopterade uppfattades främst handla om förutsättningarna före adoptionen för dem som 

adopterades på 1970-talet, vilket var dem studierna gällde (Dalen et al., 2008; Lindblad 

et al., 2009; Lindblad et al., 2003; Odenstad, Hjern, Lindblad, Rasmussen, Vinnerljung 

& Dalen, 2008; Vinnerljung et al., 2010). De som adopterades från andra utomeuropeiska 

länder än Korea kom ofta från fattiga omständigheter, där det var vanligt med fysiska, 

psykiska och sociala svårigheter hos de biologiska föräldrarna under graviditet och 

barnets första tid i livet. De biologiska föräldrarna antogs därför ha lämnat barnen med 

sämre genetiska förutsättningar och/eller med bristande omsorg och resurser på t ex 

barnhem, vilket förklarade en lägre kognitiv förmåga hos de adopterade som inte kom 

från Korea. De adopterade från Korea antogs ha kommit från barnhem eller fosterfamiljer 

där omsorgen varit god och som adoptionsorganisationerna kontrollerat väl. Barnen från 

Korea hade huvudsakligen lämnats för adoption på grund av sociokulturella faktorer, 

varför deras kognitiva förmåga inte antogs ha blivit lika negativt påverkad före 

adoptionen (Dalen et al., 2008; Lindblad et al., 2009; Lindblad et al., 2003; Odenstad, et 

al., 2008; Vinnerljung et al., 2010). 

Studier har även visat att inhemskt adopterade tenderar att landa på utbildningsnivåer som 

är förväntade i relation till deras resultat på kognitiva tester och deras adoptivföräldrars 

utbildningsnivåer (SCB, 2014a; Vinnerljung et al., 2010). Utomeuropeiskt adopterade 

som inte kom från Korea, uppnådde däremot högre avslutade utbildningsnivåer och bättre 

positioner på arbetsmarknaden än vad som skulle kunnat förväntas givet deras relativt 

låga resultat på de kognitiva testerna (Vinnerljung et al., 2010). Resultatet gällde även 

efter kontroll för föräldrarnas socioekonomiska status, SES, vilket tolkades som ett tecken 
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på att utseendemässiga faktorer (visibility), sannolikt inte var orsaken till skillnaderna i 

studieresultat mellan de utomeuropeiskt adopterade från olika länder (Vinnerljung et al., 

2010). I stället har det faktum att adoptivföräldrarnas biologiska barn uppnådde högre 

resultat än genomsnittet i majoritetsbefolkningen tolkats som en effekt av att 

adoptivföräldrarna hade högre SES än genomsnittet. Adoptivföräldrarnas högre 

utbildningsnivåer och yrkespositioner antogs ha erbjudit en ovanligt stimulerande miljö 

för inlärning och kognitiv utveckling, som medfört att adoptivbarn som inte kom från 

Korea kunnat prestera över förväntan, trots lägre kognitiv begåvning (Dalen, et al., 2008; 

van Ijzendoorn, Juffer, & Poelhuis, 2005; Vinnerljung et al., 2010). Utifrån ovanstående 

resonemang drogs slutsatsen att det i utbildningssammanhang är angeläget att i första 

hand utreda adopterade barns och ungas kognitiva förmåga snarare än att oreflekterat 

använda sig av hypoteser om psykologiska problem relaterade till att vara adopterad, 

såsom identitetsproblem (Dalen, et al., 2008; Lindblad et al., 2009; Vinnerljung et al., 

2010). 

Etnisk identitet och rasidentitet hos adopterade 

Den som blir internationellt adopterad byter inte bara familj utan även nationalitet och 

etnicitet. Många av dem som adopteras till Sverige adopteras också transrasialt, det vill 

säga över vad som kan beskrivas som rasgränser. Begrepp som etnicitet och ras används 

på olika sätt inom olika discipliner och i olika kontexter (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani 

& León Rosales, 2012). I föreliggande studie används begreppet etnicitet för att beskriva 

social tillhörighet till en folkgrupp, främst baserad på geografisk och kulturell 

samhörighet. I vissa sammanhang inkluderas även biologiskt släktskap i etnicitet, men 

här avses alltså endast icke-biologisk samhörighet. Begreppet ras används här för att 

beskriva en social och kulturell konstruktion som används för att kategorisera människor 

baserat på deras olika kroppstyper och antagna geografiska härkomst. Den biologiska 

konstruktionen av ras menar att kroppar har olika essentiella egenskaper kopplade till 

geografiskt ursprung, som kan förstås i en vedertagen hierarkisk ordning av urskiljbara 

raser (Hübinette et al., 2012). Att en biologisk grund för detta saknas är idag vetenskapligt 

vedertaget (Hübinette et al., 2012) och jag tar helt avstånd ifrån det biologiska 

rasbegreppet. 

Den sociokulturella konstruktionen av ras är dock fortfarande betydelsebärande och 

levande i vår samtid och i människors vardagsliv (Hübinette et al., 2012). Personer vars 

kroppar kategoriserades som lågt stående i rashierarkin, möter än idag glåpord, 

kränkningar och diskriminering på rasistisk grund. Likaså kan personer vars kroppar 

kategoriseras som högt stående enligt samma hierarki, möta positiva förväntningar, 

fördelar och privilegier baserat på medvetna och omedvetna föreställningar om raser.  

Sverige har länge varit ett relativt homogent land sett till kroppsliga markörer för svenskt 

utseende. Tillhörighet till svenskhet har ofta identifierats utifrån markörer som ljus 

hudfärg, lång kroppslängd, rak näsa, runda blå ögon och ljust, tunt hår. Men även ljus 

hudfärg, så kallad vithet, ses här som en social konstruktion som skiftar över tid och rum, 

t ex huruvida personer från Finland eller Grekland uppfattas som vita. (För mer utförliga 

resonemang kring frågor om ras och raskonstruktioner i Sverige rekommenderas 

Hübinette et al., 2012.) 



 
 
 

4 

I det följande kommer begreppet svensk att används för att beskriva personer med svenskt 

medborgarskap, samt för att beskriva människor som av andra tillskrivs en social identitet 

och tillhörighet som svenska medborgare. Med uttrycket invandrare menas här personer 

som är födda utomlands och har bosatt sig i Sverige, såvida inget annat anges. Vidare 

kommer uttrycket rasifierat utseende att används för att beskriva kroppsliga utseenden 

som tillskrivs en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med denna 

föreställda rastillhörighet. Uttrycket vit används för att beskriva människor vars 

kroppsliga markörer idag oftast läses som människor med ljus hy och genetiskt nedärvd 

västerländsk tillhörighet. Mörkhyad används för att beskriva personer vars hudfärg brukar 

uppfattas som mörkare än vit i bemärkelsen icke-vitt eller rasifierat utseende. Svart 

används för att beskriva personer vars hudfärg brukar uppfattas som brun eller svart, 

alternativt som en direkt översättning av engelskans black.  

Det har tidigare föreslagits att sund etnisk identitet och rasidentitet kan fungera som ett 

skydd mot negativa konsekvenser av möten med stereotyper och rasism på självkänsla 

och psykisk hälsa för människor som hör till minoritetsgrupper (Brondolo, Brady ver 

Halen, Pencille, Beatty & Contrada, 2009; Lewis, Mendenhall, Harwood & Browne 

Huntt, 2013; McGee & Martin, 2011). Forskning i flera länder, huvudsakligen med 

kvalitativa metoder, har undersökt huruvida adopterade med vita adoptivföräldrar 

tillhörande en västerländsk majoritetsbefolkning kan utveckla en hälsosam etnisk/raslig 

identitet (Barn, 2013; Bashi Treitler, 2014; Butler-Sweet, 2011; Cederblad, Höök, 

Irhammar & Mercke, 1999; Docan-Morgan, 2011; Irhammar & Cederblad, 2005; Juffer 

& van Uzendoorn, 2007; Koskinen, 2015; Rosnati & Ferrari, 2014; Rosnati, 

Pinderhughes, Baden, Grotevant, Lee & Mohanty, 2015; Thomas & Kessler, 2007). Flera 

studier har funnit att det är vanligt att adopterades intresse för den etniska bakgrunden 

varierar från person till person och under olika tider i livet (Landerholm, 2003; Rosnati 

et al., 2015; Rosnati & Ferrari, 2014; Thomas & Kessler, 2007). I en aktuell 

översiktsartikel av studier kring adoption och etnisk identitet fann man dock alltför 

divergerande resultat och utformning på studierna för att säkert kunna påstå att det finns 

något samband mellan positiv etnisk identitet, föräldrars ras-socialisering av barnen och 

transrasialt adopterades psykologiska anpassning (Boivin & Hassan, 2015).  

En del forskare menar att svensk adoptionsforskning och diskurs om adopterades identitet 

har tenderat att prioritera studier av barn framför vuxna, individ och familj framför 

samhälle samt adoptionsfaktorn framför rasfaktorn (Gebeyehu, 2008; Hübinette & 

Tigervall, 2008). Forskning om transrasial adoption i Sverige har oftast studerats av 

människor tillhörande majoritetsbefolkningen och därmed kommit att betraktas som 

något som berör enskilda individer (Lind, 2012). I USA däremot har frågorna oftare 

studerats av professionella minoritetsmedlemmar, såsom socialarbetare och betraktas 

därmed snarare som minoritetsfrågor rörande större grupper i befolkningen. 

Vidare har det uppmärksammats att det i Sverige finns en kultur av färgblind antirasism 

(Hübinette & Andersson, 2012; Lind, 2012; Yngvesson, 2015). Med färgblindhet menas 

att utseendemarkörer som associeras till det rasbiologiska synsättet avskrivs som 

oväsentliga och osynliga (Dovidio, Gaertner, Ufkes, Saguy & Pearson, 2016). Den som 

betraktar sig själv som färgblind upplever sig inte se färg och upplever sig inte tillskriva 

dessa kroppsliga markörer någon betydelse. En svensk studie fann att när adopterade 

försökte påtala upplevelser av rasism reagerade omgivningen oftast med att släta över 
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eller att inte förstå (Hübinette & Andersson, 2012). De adopterades, till utseendet 

avvikande kroppar i oftast vita miljöer, blev något o(be)nämnbart. Möten med rasism och 

diskriminering blev skamfyllda eftersom de inte borde ha kunnat inträffa i ett färgblint, 

antirasistiskt och icke-rasistiskt Sverige. Att fysiskt utseende och ras tagits bort från den 

allmänna diskursen innebar att de adopterades erfarenheter osynliggjordes. För de 

adopterade återstod då att välja mellan att antingen utveckla en vit självbild eller att sträva 

efter att försöka iscensätta (perform) vithet (Hübinette & Andersson, 2012). 

När de juridiska banden till ursprunget klipps vid internationell adoption så blir den 

adopterade ”som om” den vore adoptivföräldrarnas biogenetiska barn (Yngvesson, 2015). 

På så sätt kan den svenska praktiken, där ras betraktas som en oväsentlig ytlighet och 

Sverige som en antirasistisk och icke-rasistisk nation, förverkligas genom den adopterade 

själv. Andra studier har uppmärksammat att adopterade försätts i en ambivalent position 

mellan å ena sidan en antirasistisk diskurs som tar avstånd från diskriminering på grund 

av hudfärg och å andra sidan en mångkulturell diskurs som betraktar kultur som något 

naturligt och medfött (de Graeve, 2015; Lind, 2012). I och med en tidig adoption 

förväntas adopterade förlora sin ursprungskultur och ha lätt att ta till sig den nya kulturen. 

När de adopterade sedan uppmuntras att bejaka etnisk och raslig identitet, t ex genom att 

vara stolta över kroppsliga markörer som mörk hudfärg, kan förvirring uppstå kring i hur 

stor utsträckning de även förväntas omfamna sin ursprungliga kultur (de Graeve, 2015). 

Att intressera sig för ursprunget blir än mer komplicerat om tillgång till ursprungslandets 

språk och kultur saknas i den adopterades närmiljö, samt om den sociala kategorin 

invandrare har lägre status i samhället än den vita majoritetsbefolkning (de Graeve, 2015; 

Lind, 2012).  

En statlig utredning pekade på ett dilemma i skolans värld; å ena sidan fanns en stark 

diskurs om en meritokratisk skola, där kompetens ses som färg-, köns- och klassneutralt. 

Idén att hårt arbete lönar sig lika mycket för alla grundar sig i idealet att alla har likvärdiga 

förutsättningar och möjligheter (Regeringskansliet, 2006). Å andra sidan differentierades 

elever i skolan in i olika samhällspositioner genom reproduktion och skapande av 

könsskillnader, socioekonomisk klass samt etnisk tillhörighet. Undervisningen tenderade 

att skapa och reproducera bilden av ett sammanhållet “vi” och därmed återskapades de 

avvikande som ett icke tillhörande “dem”, en så kallad andrafiering. Andrafiering av 

etnisk tillhörighet skedde t ex genom att muslimer och människor i så kallade 

utvecklingsländer framställdes som främmande och underlägsna. I historiebeskrivningar 

utgjorde “vi” i den västerländska ”världshistorien” normen, i relation till vilken “de 

andras” historia betraktades. Även i lärarnas förhållningssätt framställdes den 

idealtypiske eleven som svensk och dess motsats som en invandrarelev som behövde 

förändras för att vara i enlighet med den svenska värdegrunden. När elever påtalade 

upplevelser av rasism ignorerades eller bortförklarades dessa erfarenheter och detta var 

inte heller något lärare pratade om sinsemellan (Regeringskansliet, 2006). 

Sociala identiteter och stereotypa föreställningar 

Enligt social identitetsteori tenderar människor att kategorisera och dela in sig i grupper 

för att lättare kunna hantera och bedöma varandra (Tajfel, 1974). Vi tenderar att skatta 

vår egen så kallade ingrupp mer positivt och andra grupper, så kallade utgrupper, mer 

negativt (Turner, 1975). Genom att identifiera och självkategorisera oss med grupper vars 
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egenskaper vi tycker om, kan vi stärka vår egen självkänsla (Spencer, Fein & Lomore, 

2001). Genom att överbetona skillnaderna mellan vår ingrupp och andra utgrupper, får 

ingruppen ökad särprägel, medan utgrupper och deras medlemmar blir mer diffusa och 

kan nedvärderas (Tajfel, 1974). 

Stereotyper är starkt förenklade, vanligen känslomässigt laddade, föreställningar om en 

företeelse, exempelvis en folkgrupp (Aronson, 2012). Negativt laddade stereotyper kallas 

fördomar och är åsikter, uppfattningar eller inställningar som inte är grundade på fakta 

(Pettigrew & Tropp, 2008). I stället bottnar fördomar i känslomässiga, ofta omedvetna 

reaktioner. Ju mindre vi känner till om en specifik grupp eller ett fenomen (t ex en 

religion, sjukdom, yrkesgrupp), desto större är risken att våra reaktioner, tankar och 

beteenden påverkas av stereotypa föreställningar (Pettigrew & Tropp, 2008). I början av 

2000-talet utvecklades the Stereotype Content Model, SCM som stipulerar att människors 

uppfattningar om varandra, kan graderas längs dimensionerna värme 

(vänlighet/pålitlighet) och kompetens (intelligens/förmåga). SCM bygger på 

socialpsykologiska teorier och har prövats och utvecklats i åtskilliga studier och visat sig 

giltig över olika kulturer, tider och sammanhang (Cuddy et al., 2009; Fiske, 2015). Enligt 

modellen utlöser de stereotypa föreställningarna fördomsfulla känslor som i sin tur 

kommer att påverka människors beteenden och leda till tendenser att diskriminera (Fiske, 

2015). 

Sociala strukturer som konkurrens och status påverkar de stereotypa uppfattningarna om 

värme och kompetens, så att olika grupper stereotypiseras olika (Fiske, 2015). Till 

exempel bedöms ingruppsmedlemmar ofta som både varma och kompetenta och utlöser 

känslor av beundran hos andra. Denna stereotypa beundran utlöser aktiva beteenden som 

hjälpsamhet och passiva beteenden som att vilja vara i deras närhet (associate). Utgrupper 

som funktionsnedsatta och äldre, utlöser känslor av medlidande (pity). Dessa grupper 

bedöms ofta högt på värme men lågt på kompetens, vilket utlöser aktiva beteenden som 

hjälpsamhet och passiva beteenden som att ignorera och försumma. På individuell nivå 

bedöms högstatuspersoner generellt högt på kompetens men lågt på värme medan 

människor med låg status bedöms högt på värme men lågt på kompetens. Därför försöker 

människor med hög status ofta kompensera för en förväntat låg värme medan 

lågstatuspersoner försöker kompensera för förväntat låg kompetens (Fiske, 2015). 

Studier av hur människor reagerar då de upplever att de möter stereotypa föreställningar 

om sin sociala grupp eller identitet har genererat teorin om stereotyphot (Steele, 1997, 

2010). Denna teori utgår ifrån att människor för att lyckas inom en domän, t ex skola och 

studieprestationer, behöver identifiera sig med domänen i någon mån. Ju mer identifierad 

en person är med domänen, desto större sannolikhet att hen kan uppnå goda 

studieprestationer (Saad, Meyer, Dhindsa, & Zane, 2015). Men identifikationen kan hotas 

om t ex medlemmar av en social grupp möter negativa stereotypa föreställningar om sin 

sociala grupptillhörighets förmåga inom en domän, så kallat stereotyphot. För en person 

som är starkt domänidentifierad väcker detta oro för att bekräfta omgivningens negativa 

förväntningar. Denna oro har visat sig medföra en mängd negativa effekter som ytterst 

riskerar att sänka den stereotyphotades prestationer inom den hotade domänen (Steele, 

1997, 2010). 
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I situationer där den sociala identiteten misstänks kunna medföra negativa stereotypa 

förväntningar väcks en vaksamhet (Cohen & Garcia, 2008). Individen gör en bedömning 

av huruvida ett stereotyphot föreligger eller inte. Om inte, eller om individen finner ett 

hot men bedömer det som möjligt att hantera, kommer individen att prestera i enlighet 

med uppgiften och utifrån sina förutsättningar. Detta leder i allmänhet till vidmakthållen 

eller förbättrad prestation. Om individen däremot upplever att stereotyphotet inte går att 

hantera, riskerar individen att minska sitt engagemang och sin tilltro till såväl 

sammanhanget som sig själv. Följden blir att individens prestationer försämras och en 

negativ spiral uppstår där individen faktiskt presterar sämre så att prestationerna även 

försämras på lång sikt (Cohen & Garcia, 2008).  

Värt att notera är att det är blotta vetskapen om att en negativ stereotyp kan förekomma 

om den sociala grupp en person tillhör som i sig utgör själva hotet. Stereotyphot kan 

därför drabba vem som helst, även högstatuspersoner (Aronson, Lustina, Good, Keough, 

Steele & Brown, 1999) och den som presterar sämre på grund av stereotyphot behöver 

alltså inte själv tro på innehållet i den stereotypa föreställningen. Tvärtom utgör hög 

domänidentifikation en riskfaktor för upplevelser av stereotyphot (Logel, Walton, 

Spencer, Peach & Mark, 2012). Dessutom kan flera stereotyphot vara verksamma 

samtidigt och stereotyphotens innehåll kan variera mellan olika grupper (Pennington, 

Heim, Levy & Larkin, 2016). Det positiva i sammanhanget är att eftersom stereotyphot 

inte är något statiskt eller essentiellt, utan sker i en interaktion mellan en grupps sociala 

identitet och det psykologiska sammanhanget, så kan de påverkas med hjälp av olika 

interventioner (Steele, 1997).  

I studier av hur människor som möter rasism hanterar detta och vad det får för 

konsekvenser betraktas det ofta som positivt att söka socialt stöd och att välja aktiva 

strategier där den utsatte på olika sätt närmar sig problemet och försöker att förhandla 

eller förändra situationen snarare än att acceptera en passiv roll (Lewis et al., 2013). Det 

förefaller också vara mer gynnsamt när den utsatte betraktar rasism och diskriminering 

som något externt och strukturellt som kan bekämpas snarare än att internalisera, 

självkritisera och tolka rasism som personliga misslyckanden i strävan efter att assimilera 

eller anpassa sig till majoritetssamhället (Reinoso, Pereda, Van den Dries & Forero, 2016; 

Walsh & Tuval-Mashiach, 2012). 

En översiktsartikel över strategier för att hantera rasism belyste tre huvudkategorier av 

strategier som befunnits centrala för psykisk hälsa: att söka socialt stöd; att undantrycka 

respektive uttrycka känslor av vrede; samt identitetsrelaterade strategier (Brondolo et al., 

2009). Författarnas huvudresultat var att samtliga metoder har både styrkor och svagheter 

som antas påverkas av såväl yttre omständigheter som individuella skillnader. Författarna 

argumenterar därför för ett brett angreppssätt, med fokus på att individer behöver tillgång 

till flera olika identiteter och grupptillhörigheter. Med tillgång till stöd i flera olika 

sammanhang kan individen dämpa upplevelsen av utsatthet och därmed minska risken 

för psykiskt och fysiskt kvarstående men (Brondolo et al., 2009). Ett exempel på denna 

flexibilitet kan ses i en studie av framgångsrika svarta matematikstudenter i USA (McGee 

& Martin, 2011). Där fann man att många först varit drivna av en önskan om att bevisa 

sin kompetens i studiesammanhang Med tiden upplevde dock studenterna att det blev 

lönlöst eftersom resten av samhällets stereotypa föreställningar kvarstod, oavsett hur väl 

de övertygat sina kurskamrater och professorer om sin kompetens. Studenterna kom 
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istället med åren att söka sig nya förhållningssätt och ta fasta på sin (domän)identitet inom 

matematik parat med sin (etniska) minoritetsidentitet. I enlighet med detta var det också 

många som ville arbeta för att inspirera och stötta andra från den egna minoritetsgruppen 

i framtiden (McGee & Martin, 2011). 

Syfte  

Hittills saknas studier i en svensk kontext som undersöker utbildning och prestation hos 

adopterade utifrån social identitetsteori och forskning om stereotyper. Tidigare kvalitativa 

studier har inte närmare undersökt adopterades upplevelser av utbildning i relation till 

deras geografiska bakgrunder. Vidare saknas studier som tagit hänsyn till adopterades 

studieförmågor. Det är exempelvis möjligt att personer med olika kognitiv begåvning helt 

adekvat möter olika föreställningar om sin studie- och arbetsförmåga från omgivningen. 

Därför vore det intressant att studera adopterade personer med olika geografisk bakgrund 

men med likvärdiga studie- och yrkesnivåer, i relation till vilka stereotypa föreställningar 

de upplevt och hur de har hanterat dessa.  

Rasifierade stereotypa föreställningar kan kommuniceras genom undervisning (Gruber, 

2008; Regeringskansliet, 2006; Skolverket, 2013), genom kompisar och närstående 

(Hübinette & Tigervall, 2008; Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2007; Motsieloa, 2003; 

Skolverket, 2009) samt genom det omgivande samhället (Mångkulturellt centrum, 2014; 

Regeringskansliet, 2005; Tigervall & Hübinette, 2010). Sammanhang där stereotypa 

uttryck och förväntningar om individers studieförmåga, prestationer och framtida 

karriärvägar kommuniceras kan vara i hemmet, på skolgården, på fritiden, i 

vårdkontakter, osv. I relation till begreppet utbildningssammanhang kommer därför inte 

enbart undervisningssituationer att studeras, utan även sådana sammanhang som indirekt 

kan antas ha betydelse för undervisningssituationer. Tidigare studier har berört 

adopterades utbildning inom såväl grundskola som gymnasieskola och 

högskola/universitet (Lindblad et al., 2003; SCB, 2014a; Vinnerljung et al., 2010), varför 

samtliga dessa nivåer anses intressanta att studera i föreliggande studie. Att närmare 

studera adopterades upplevelser i utbildningssammanhang är angeläget för att alla 

adopterade, oavsett geografisk bakgrund, ska ha bästa förutsättningar att nå sin fulla 

potential när det gäller utbildning.  

Syftet med föreliggande studie är att i en svensk kontext explorativt söka en fördjupad 

kunskap om hur adopterade med god studieförmåga och olika geografisk bakgrund har 

upplevt och hanterat stereotypa föreställningar i utbildningssammanhang. Fokus ligger 

på vilka strategier och resurser de adopterade har använt sig av samt vilka effekter de 

upplever att detta har fått.  

Metod 

Deltagare 

Studiens intervjupersoner rekryterades inledningsvis genom ett bekvämlighetsurval. En 

förfrågan om deltagande i studien ställdes till medlemmar i grupper för 

adoptionsrelaterade frågor i sociala medier. Tre kriterier för deltagande angavs: Att de 

var vuxna adopterade, hade minst en treårig akademisk examen samt hade möjlighet att 

genomföra intervjun i Stockholmsområdet. Denna förfrågan genererade elva svar av vilka 
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tre valdes bort p g a alltför svag förankring på arbetsmarknaden respektive geografiskt 

avstånd. Av de kvarvarande åtta fanns adopterade från Korea, Latinamerika och Indien, 

samtliga hade kvinnonamn och samtliga utom en var födda före 1980 och samtliga var 

sedan tidigare okända för mig. Eftersom ingen av dem som anmält intresse var adopterad 

från Afrika, övergick rekryteringen till ett strategiskt urval, där avsikten var att bredda 

den geografiska spridningen men i övrigt behålla gruppen relativt homogen. Personer 

adopterade från Afrika som undersökningsledaren själv var ytligt bekant med 

kontaktades, vilket genererade tre personer med kvinnonamn, varav samtliga var 

adopterade från Etiopien och födda före 1980. I och med detta ansågs en tillräcklig bredd 

för undersökningen uppnådd och för att behålla undersökningsgruppen relativt homogen 

valdes att inte inkludera den kandidat som var betydligt yngre än de andra i studien. 

För att bevara undersökningsdeltagarnas anonymitet redovisas deras bakgrundsvariabler 

endast på gruppnivå. Av de tio inkluderade deltagarna var tre (3) adopterade från Korea, 

två (2) från Latinamerika, två (2) från Indien och tre (3) från Etiopien. Nio av deltagarna 

kom till Sverige före tre års ålder och en kom som treåring. Tre av deltagarna saknade 

kännedom om sitt exakta födelsedatum, men deltagarna var vid intervjutillfället mellan 

37 och 49 år gamla (medelålder 41,6 år) enligt den svenska folkbokföringen. Åtta av 

undersökningsdeltagarna identifierade sig vid intervjutillfället som kvinnor, en som 

transperson och en som “övrigt”. Under uppväxten hade dock samtliga identifierat sig 

själva som flickor/tjejer. 

Eftersom studien berör frågor om stereotypa föreställningar baserade på geografiskt 

ursprung är det här relevant att nämna något om intervjupersonernas utseenden. Samtliga 

intervjupersoner hade utseenden som ofta associeras med deras respektive ursprungsland. 

De som var adopterade från Latinamerika hade utseenden som ofta associeras med 

latinamerikansk ursprungsbefolkning. Fyra av intervjupersonerna hade en 

funktionsnedsättning som påverkade deras respektive rörelsemönster mer eller mindre 

påtagligt. 

Sju personer hade vuxit upp antingen i mindre städer eller på landsbygd medan resten 

vuxit upp i storstadsförorter, varav en i ett miljonprogramsområde. Över hälften uppgav 

att de vuxit upp i familjer med inkomster i det lägre inkomstspannet och vad de själva 

beskrev som “arbetarklasshem”. Ingen av deltagarna upplevde att de vuxit upp i vad som 

ibland kallas för “överklass”. Föräldrarnas utbildningsnivåer spred sig från endast 

grundskoleutbildning till mer än tre års studier på högskola/universitet. Fäderna hade i 

genomsnitt något lägre utbildningsnivå än mödrarna och ungefär hälften växte upp i hem 

med låg studievana. Nästan alla intervjupersonerna uppgav att de överlag bott i områden 

och gått på skolor/utbildningar där de uppfattat att en absolut majoritet av såväl elever 

som lärare haft vit, svensk bakgrund. Tre personer hade dock under någon period, på 

högstadiet eller senare, gått på skolor där hälften eller fler av eleverna uppfattades ha 

utomeuropeisk bakgrund, alternativt hade haft utländska gäststudenter och gästlärare 

under sina högre studier. Vid intervjutillfället var majoriteten av undersökningsdeltagarna 

verksamma inom administration, juridik och ekonomi. Resterande återfanns inom skola, 

omsorg samt kultur/media.  
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Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes dels med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 

intervjuguide), dels med hjälp av ett inledande frågeformulär. Socialpsykologiska teorier 

och tidigare forskning beträffande internationellt adopterade låg till grund för studiens 

syfte, frågeformuläret och den semistrukturerade intervjuguiden. Uttrycket “stereotypa 

föreställningar om utländsk bakgrund” lämnades odefinierat för intervjupersonerna. Detta 

väckte inte några frågor i sig, men samtliga intervjupersoner associerade ofta till rasism, 

varför även erfarenheter av rasism inkluderats i resultat, analys och diskussion. Under 

intervjuerna gjordes regelbundna sammanfattningar och tolkningar av vad intervjuaren 

uppfattat för att minska risken för senare misstolkningar eller brist på information. 

Frågeformuläret fylldes i vid intervjutillfället i närvaro av undersökningsledaren och 

innehöll huvudsakligen demografiska frågor. Frågeformuläret innehöll även några 

skalfrågor om stereotypa föreställningar kring bakgrund och utseende baserade på SCM. 

Skalan utformades utifrån en modell som tidigare använts i svenska studier av värme-

kompetensmodellen (Agerström, Björklund, Carlsson & Rooth, 2012; Carlsson & 

Björklund, 2010; Carlsson, Björklund & Bäckström, 2012).  

Intervjuerna genomfördes på olika platser i Stockholmsområdet under maj 2016. De 

inspelade intervjuerna varade mellan 57 och 105 min (medel 77 min). Av dessa var det 

en inspelning där cirka 30 minuters inspelning visade sig ha fallit bort till följd av tekniska 

problem. Intervjuerna spelades in med hjälp av appen Röstmemon på en Iphone 5 och 

överfördes sedan till dator. På datorn gjordes utskrifter av intervjuerna med hjälp av 

gratisversionen av transkriberingsprogrammet InqScribe. Den ursprungliga 

intervjuguiden användes utan större justeringar för samtliga intervjuer. Ingen av de 

tillfrågade undersökningsdeltagarna valde att avbryta eller avstå sitt deltagande från 

någon del av undersökningen. 

Analys  

En kvalitativ ansats valdes för att den tillåter ett fördjupat utforskande av 

intervjupersonernas egna upplevelser och tolkningar. En teoridriven analys kan minska 

risken för slumpmässiga, oklara forskningsfrågor och prediktioner, men risken finns att 

oväntade teman eller material som inte passar den valda teorin missas (Hayes, 1997). 

Eftersom öppenhet inför oväntade erfarenheter har eftersträvats, valdes här att göra en 

tematisk analys av intervjuerna med induktiv ansats. Tematisk analys valdes också för att 

metoden erbjuder en tydlig struktur och systematik, för att den kan hantera en större 

mängd data, samt att den kan fånga såväl likheter som skillnader (Braun & Clarke, 2006). 

En bred initial kodning av intervjuerna gjordes således med förhoppningen att även 

oväntade teman i utsagorna skulle bli synliga i analysen. Resultatet har sedan i 

diskussionen återkopplats till den mer teoridrivna, deduktiva ansatsen som studiens syfte 

och intervjuguide härstammade ifrån. 

Den tematiska analysprocessen kommer att se olika ut beroende på vilka val som görs 

(Braun & Clarke, 2006). Nedan ges därför en detaljerad redovisning av 

tillvägagångssättet i föreliggande studie. Inledningsvis lyssnades samtliga intervjuer 

igenom noga, transkriberades ordagrant och närlästes. Därefter mailades de till respektive 

intervjudeltagare med erbjudande om att läsa. Hälften valde att ta del av transkriptionen 

och en person delgav kompletterande tillägg via mail. Kompletteringen innehöll tankar 
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kring ämnet som väckts hos intervjupersonen efter intervjun och dessa har inkluderats 

som underlag för analysen. Därefter genomsöktes samtliga transkriptioner efter utsagor 

som på något sätt kunde anses beröra utomeuropeiskt adopterades upplevelser av 

stereotypa föreställningar i utbildningssammanhang. I tveksamma fall inkluderades 

utsagan och sammanlagt valdes 330 utdrag (citat) ut som särskilt intressanta och 

relevanta. Styckena valdes med fokus enbart på kvaliteter, d v s utan hänsyn till hur 

frekvent förekommande ett fenomen var. Varje utdrag tilldelades en beskrivande 

preliminär kod och koderna delades in i utsagor angivna av adopterade från Korea 

respektive av adopterade från andra länder. I denna fas identifierades koder på både 

explicit semantisk nivå och utifrån tolkningar av utsagornas latenta innehåll.  

Parallellt med den preliminära kodningen fördes anteckningar av egna reflektioner kring 

materialet. Preliminära underteman, alltså kategorier som tycktes samla fler koder under 

samma tak, tillfördes liksom mer övergripande preliminära huvudteman. Dessa 

granskades och jämfördes med ursprungliga utsagor i syfte att finna överensstämmelse 

och samband mellan koder, underteman och helhet. Granskningen medförde att nya 

huvudteman tillfördes. En ytterligare genomläsning av intervjuerna visade god 

överensstämmelse mellan teman och koder och det ursprungliga sammanhanget. Utdrag 

som bedömdes riskera röja intervjupersoners identitet togs bort i detta skede. Essensen i 

respektive huvudtema söktes och resulterade i sex huvudteman som redovisas i Tabell 1 

och 2. Huvudtema 1 - 3 innehöll främst utdrag genererade på explicit semantisk nivå 

(Tabell 1). Innehållet i huvudtema 4 - 6 genererades på en mer tolkande nivå av latent 

innehåll i utdragen (Tabell 2). För att öka läsvänligheten redovisas analysens tre sista 

huvudteman tillsammans under den gemensamma rubriken Strategier, resurser och 

effekter av möten med stereotypa föreställningar. 

Etiska överväganden. 

Med hänsyn till att ämnet för studien kan uppfattas som känsligt valdes att genomföra 

intervjuer med vuxna personer som kan antas ha tidsmässig distans till sin utbildningstid 

och som också har möjlighet att själva välja vad och hur de vill berätta. Alla deltagare 

informerades både inför intervjun och i början av intervjutillfället om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och gick att avbryta i vilket skede som helst. Vidare 

informerades om konfidentialitet, hantering av inspelat material, avpersonifiering av 

personliga uppgifter samt kontaktuppgifter till såväl intervjuare som handledare. Ett 

dilemma, givet att ämnet kan väcka starka känslor, var att specialiserad hjälp kring frågor 

om adoption och möten med stereotypa föreställningar baserade på ursprung nästan helt 

saknas i Sverige. Att deltagarna rekryterats ur forum för adopterade betraktades dock som 

en tillgång i sammanhanget. Där förväntades de adopterade kunna finna råd, tips och 

lokala nätverk dit de kan vända sig vid behov av ytterligare stöd. 

  



 
 
 

12 

Resultat 

Tabell 1. Huvudtema 1-3, underteman och koder med exempel på utdrag (citat) efter 

tematisk resultatanalys av intervjuer.1 

Huvudtema Undertema Koder* Exempel på utdrag 

1. Möten med 

stereotyper kring 

utseende och 

ursprung 

  

1.1 Var? 

1.2 

Stereotypiserade 

utseenden 

1.3 SCM 

Neutralt/positivt; 

negativt; 

ambivalent 

 

 

Adopterad som inte kom från Korea om negativa 

upplevelser av stereotyper i media:  

Och där känner inte jag att jag kan tycka att i media och 

så att det lyfts upp. Jag menar asiater lyfts ju ofta som 

smarta och intelligenta, medan vi är kanske mer inom 

musikvärlden - där kanske vi kan va lika bra. Eller dans 

och idrotter, men, jag tycker inte annars... 

2. Svensk, 

invandrare eller 

mitt emellan? 

  

2.1 Uppfatta sig 

som svensk eller 

adopterad 

2.2 Uppfatta sig 

som invandrare 

2.3 Uppfatta sig 

ambivalent 

2.4 

Intersektioner 

Social 

grupptillhörighet 

-  tolkas som 

svensk, tolkas 

som invandrare, 

tolkas 

ambivalent 

Adopterad från Korea om att uppfatta sig som svensk 

och tolkas som invandrare av en gymnasielärare: 

IP: "Jaha och så ska du ha hemspråk!" (Litet skratt.) Så 

att det var lite såhär att: "Jaa - nej!" (Litet skratt.) "Det 

ska jag inte. Jag är svensk!" (Litet skratt.) 

HW: Hur blev det för dig? 

IP: Ja, det var ju jobbigt då, eftersom jag… Hade blivit 

drillad till att jag var… Helt vanlig svensk. 

  

3. Egna 

ambitioner och 

andras 

förväntningar 

3.1 Egna 

ambitioner 

3.2 Andras 

förväntningar 

Adoptivfamiljen, 

utbildning, 

arbetsliv 

Adopterad från Korea om andras förväntningar i 

adoptivfamiljen: 

HW: Fanns det olika förväntningar på dig och [dina 

adoptivföräldrars biologiska barn] vad det gällde skola 

och skolprestationer? 

IP adopterad från Korea: Eh, ja, det är spännande, där 

var det ju helt klart så att i skolan, eh, så är det ju alltid 

så att jag har varit den där skitsmarta asiaten. Och glad 

och väluppfostrad. Så jag har alltid varit lärarens 

favorit. Och alla, även mina klasskompisar, har sett det 

som att [hen] kommer att gå långt. 

* Samtliga koder delades upp baserat på om utsagorna uttalats av en adopterad från Korea eller en 

adopterad från något annat utomeuropeiskt land. 

 

  

                                                 
1 I resultatredovisningen har namn på vissa platser och personnamn redigerats och satts inom [klamrar] 

när så skett för att garantera intervjupersonernas anonymitet. Av samma skäl används det könsneutrala 

pronomenet hen för samtliga intervjupersoner. I citat används klamrar med tre punkter […] för att 

markera att ett textavsnitt har tagits bort. 
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Tabell 2. Huvudtema 4-6, underteman och koder med exempel på utdrag (citat) efter 

tematisk resultatanalys av intervjuer. 

Huvudtema Undertema Koder* Exempel på utdrag 

4. Adopterades 

strategier 

i mötet med 

stereotypa 

förställningar 

4.1 Avsaknad 

4.2 Undvikande 

4.3Accepterande 

4.4 

Omorienterande 

4.5 

Konfronterande 

Brist  

Inre och yttre 

flykt  

Förmildrande, 

tillhörighetsstärk

ande 

Sammanhang, 

identiteter, 

Ifrågasättande, 

Protest 

Adopterad som inte kom från Korea om acceptans 

(förmildrande). 

HW: Och där när du läste då [på universitetet], då var 

du ganska ensam där om att ha [synlig] utländsk 

bakgrund... Var det nåt du reflekterade över? 

IP: Neeej. Nej, jag tror inte det för det har ju alltid varit 

så. Jag har ju alltid varit i minoritet så det är ju snarare 

nästan, jag känner mig nästan mer trygg med det. Det 

är ju det jag är van vid. 

5. Egna och 

andras resurser 

5.1Adoptivfamilj

en 

5.2 Skola, 

arbetsliv, 

samhälle 

5.3 Adopterade 

själva 

Otillräckliga, 

missriktade, 

fungerande 

Adopterad som inte kom från Korea om otillräckliga 

resurser efter rasistisk incident i skola: 

IP:  Och så fick jag träffa nån kurator som var så 

obekväm. Och jag var obekväm. Hon ba': "Hur känns 

det? För dig?" Jag ba': "Vad vill du?" (skrattar) Ja men 

allting var så himla obekvämt. 

HW: Hon var vit? 

IP: Ja ja. Ja ja, Gud, ja! Hon hade ingen, hon hade 

aldrig pratat om de här frågorna förut. Jag hade inget 

förtroende för henne. Så, ja, det bara rann ut liksom i 

sanden. 

6. Långsiktiga 

effekter av 

möten med 

stereotypa 

föreställningar 

6.1 Psykisk 

påverkan 

6.2 Påverkan på 

prestation 

Känslor, 

utveckling 

Betyg, yrkesval 

Intervjuperson som inte kom från Korea om 

konsekvenser för betyg: 

Jag skulle säkert ha - hade jag fokuserat på nåt utav de 

där ämnena i stället för att dra mig till att röka och 

hänga i stan och liksom festa, så hade jag ju kunnat haft 

mycket... OM jag hade haft en förälder som sa: "Har du 

gjort dina läxor?" (litet skratt) Så att jag gled på såna 

här tre-fyror, men hade jag gjort en ansträngning, så 

hade jag ju – 

* Samtliga koder delades upp baserat på om utsagorna uttalats av en adopterad från Korea eller en 

adopterad från något annat utomeuropeiskt land. 

Möten med stereotyper kring utseende och ursprung 

När det gäller frågan om huruvida de adopterade upplevde att de hade mött stereotypa 

föreställningar utifrån sin utländska bakgrund i utbildningssammanhang var svaret från 

de tio intervjupersonerna ett unisont: “Nej, det tycker jag faktiskt inte.” Men svaret följdes 

lika unisont av ett vidhängande “men…”. Detta “men…” följdes sedan av åtskilliga 

beskrivningar av situationer både i och utanför skolans värld, där de adopterade hade 

behövt förhålla sig till stereotypa föreställningar och rasism som påverkat såväl deras 

psykiska mående som deras val av förhållningssätt. 

HW: Om vi börjar med uppsatsens huvudfokus. Tycker du att du har mött 

stereotypa föreställningar baserade på ditt ursprung i utbildningssammanhang? 

IP adopterad från Korea: Jo men, på universitetet tycker jag inte det. Det kanske är 

konstigt i och för sig, men det kan jag inte komma ihåg att jag nånsin har gjort. 

Blivit utsatt för rasism kan jag komma ihåg, men inte att jag blivit utsatt för någon 
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stereotypisk bild. Det var nog i så fall mer när jag var yngre, på lågstadiet, 

mellanstadiet och kanske även gymnasiet.... Eh, högstadiet också. 

 

Intervjupersonerna beskrev förvisso sällan att de mött explicit stereotypa föreställningar 

från lärare eller i läromedel. Däremot hade de mött stereotypa föreställningar om sitt 

utländska ursprung i en mängd andra sammanhang som ofta relaterade, direkt eller 

indirekt, till deras studier och yrkesval. De adopterade hade mött stereotyper i 

adoptivfamiljen - från såväl föräldrar som syskon och andra släktingar - i klassrum, på 

skolgårdar, på väg till och från skolan, på fritids, hos elevhälsan, på fritidsaktiviteter, på 

kollo, på semestrar, på Arbetsförmedlingen, på anställningsintervjuer, i arbetet, i fikarum, 

på konferenser, i kollektivtrafiken, på Internet, från vårdpersonal, från politiker, från 

grannar och från okända på stan.  

Återkommande stereotyper som huvudsakligen upplevts som positiva eller neutrala om 

östasiater och koreaner var att de var smarta, intelligenta, flitiga, duktiga på matematik 

och kampsport samt att de var högpresterande. Motsvarande för latinamerikaner, 

afrikaner, svarta och etiopier handlade om att vara bra på musik, idrott och dans, att laga 

kryddstark mat och ägna sig åt gatukultur som hiphop och basket. För indier återkom 

stereotypa föreställningar om flit men även föreställningar om själva landet och folket 

som positivt, demokratiskt och vackert. Stereotyperna kan jämföras med skolans 

teoretiska ämnen som samhälls- och naturorienterande ämnen, respektive mer praktiska 

ämnen såsom musik, idrott och hemkunskap. 

Stereotypa föreställningar som upplevdes som direkt negativa av intervjupersonerna 

adopterade från Korea kretsade främst kring förlöjliganden som att koreaner skulle flina 

fånigt och äta hund, att de var fattiga, outbildade samt att deras kvinnor var sexuellt 

lättillgängliga och lät sig köpas av vita män. För adopterade från Indien nämndes inget 

direkt negativt, men för latinamerikaner, afrikaner, svarta och etiopier, (där de från Indien 

ingår i gruppen svarta) nämndes att de var lata, brutala, opålitliga, skrämmande, 

ostrukturerade och våldsamma. Stereotypa föreställningar som nämndes om landet 

Etiopien och dess befolkning handlade om bristande strukturer och ”mañanamentalitet”. 

Dessa stereotyper kan jämföras med sådana beteenden som i normalt förväntas i ett 

klassrum såsom uppförande, följsamhet, koncentration och uthållighet. 

Ett kompletterande perspektiv kom från det frågeformulär som intervjupersonerna fyllde 

i där de bland annat fick göra skattningar på värme-kompetensskalor av hur de uppfattade 

att ”andra människor i allmänhet” skulle bedöma människor med ”skandinaviskt 

utseende” respektive människor som såg ut som dem själva. Både på värme- och på 

kompetensskalan trodde intervjupersonerna att personer med skandinaviskt utseende 

uppfattas som mer varma och kompetenta än personer med deras eget respektive 

utseende. De adopterade från Korea trodde att personer som såg ut att komma från Korea 

skulle uppfattas som måttligt varma och men nästan lika kompetenta som personer med 

skandinaviskt utseende. Adopterade från övriga utomeuropeiska länder trodde mestadels 

att personer med deras respektive utseende skulle uppfattas som måttligt varma och klart 

mindre kompetenta än personer med skandinaviskt utseende. Särskilt de adopterade från 

Etiopien trodde att de skulle uppfattas som inkompetenta.  
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Svensk, invandrare eller mittemellan? 

De stereotypa föreställningar som de utomeuropeiskt adopterade mötte var intimt 

förknippade med vilka grupptillhörigheter de tillskrevs av andra, liksom vilka sociala 

identiteter de identifierade sig själva med. De vanligaste grupptillhörigheterna som de 

adopterade tillskrevs var svensk, adopterad eller invandrare. De adopterades egna 

självidentifikationer varierade; Några av de adopterade beskrev att de identifierade sig 

som adopterade (t ex adoptivkorean), några såg sig främst som svenskar, andra som 

tillhörande det land de var födda i (t ex som indier). Någon beskrev sig som 

världsmedborgare, någon som invandrare och ytterligare en person kände sig inte höra 

hemma någonstans. Dessa självkategoriseringar hade för de flesta också skiftat över tid 

där majoriteten främst sett sig som svenskar under sina yngre år.  

När de adopterade uppfattades som svenska eller adopterade upplevde de att de fick 

legitimitet och tillträde till vita svenska sammanhang. Ofta var det koppling till en vit 

närstående, det svenska namnet eller språket som gjorde att andra uppfattade dem som 

svenska eller adopterade. De adopterade beskrev också situationer där de uppfattade sig 

själva som innehavare av en utländsk bakgrund medan människor i deras omgivning inte 

gjorde det. Exempel gavs på situationer där adopterades klasskamrater liksom senare 

arbetskamrater, talat illa om invandrare. När de adopterade påtalat sin egen utländska 

bakgrund fick de reaktioner av typen: "Jamen du är ju en av oss", vilket oftast upplevdes 

ambivalent. Det fanns också situationer då andra uppfattade de adopterade som 

invandrare och försökte tilltala dem på t ex koreanska eller amharinja.  

Generellt lyste fördelarna med att kategoriseras som invandrare med sin frånvaro för de 

utomeuropeiskt adopterade. Att bli uppfattad som icke-svensk innebar att i högre eller 

lägre grad möta förlöjliganden, förakt och hat. De adopterade beskrev allt ifrån möten 

med glåpord, till rasistiskt klotter och skolkamrater utklädda till Ku Klux Klan. Några 

personer hade blivit bespottade och en person hade blivit påhoppad av barn som trodde 

att hen kunde karate bara för att hen kom från Asien. Uttrycken återfanns på hela skalan 

från milt exotifierande till grov mobbning, men samtliga beskrev tillfällen då de på olika 

sätt förstått att deras utländska bakgrund kunde ligga dem i fatet för den sociala 

tillhörigheten.  

Ett återkommande tema var att de adopterades bakgrund och/eller utseende direkt eller 

indirekt skiljdes ut och markeras som avvikande från normen. Det kunde handla om att 

lärare under t ex en lektion i samhällsorienterande ämnen kommit att prata om någonting 

relaterat till den adopterades bakgrund eller utseende. Detta innebar att strålkastarljuset 

plötsligt kunde riktas mot den adopterade som då för ögonblicket kategoriserades som 

icke-svensk. En adopterad från Latinamerika beskrev: 

Jaa, och ibland, kanske ganska ofta med välmening: "Ja, varför ska man 

diskriminera folk med annan hudfärg? [Namn på den adopterade], till exempel, du 

är ju brun, men det är ingen här som tycker att du är sämre." Alltså, liksom… Jaa. 

Neej, men det blir ju jättejobbigt. Jättejättejobbigt. Jag vill inte ha den liksom, "Åh, 

stackare! Offer. Och alla vi är jättesolidariska och vi - det är så demokratiskt! Tur 

att du är i Sverige för här skulle ingen drömma om att diskriminera dig för din 

etnicitet." Och då känner man bara att jag är fjorton år och jag vill bara passa in och 

jag vill inte låtsas om och det blir jättejobbigt! 
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Det oombedda synliggörandet av de utomeuropeiskt adopterades avvikelse från den 

sociala grupptillhörigheten som svenskar beskrevs av flera som ett bekymmer i vardagen; 

personer som ville gissa de adopterades ursprung; okända människor som tyckte synd om 

dem; nyanlända invandrare från deras ursprungsländer som blev provocerade av att de 

inte kunde tala sina ursprungsspråk; människor som närgånget intresserade sig för deras 

afrohår eller personliga bakgrundshistoria, invandringsfientliga personer som uttryckte 

hat och hot, osv. De intervjupersoner som under någon period gått i skolor där många 

elever hade utländsk bakgrund uppfattade att de där betraktades som invandrare och att 

de därför till sin lättnad inte heller skiljdes ut från mängden där. I dessa miljöer kände de 

adopterade att de kunde ”vara sig själva”. 

Under 1990-talet hade majoriteten av intervjupersonerna upplevt oro och rädsla för möten 

med skinnskallar, nynazister och andra invandringsfientliga personer, som ibland 

figurerade i de adopterades skolmiljöer ibland på andra platser. En mörkhyad person 

beskrev det som en ständig rädsla: ”Jag var rädd för att bli påkommen som icke-svensk 

på nåt sätt, tror jag…” Flera personer hade upplevt en ökning av rasistiska kommentarer 

från främlingar mot sig själva och sina barn på senare år, vilket väckte associationer 

mellan det politiska läget på 1990-talet och nu. En mörkhyad intervjuperson beskrev att 

hen alltid har en förhöjd vaksamhet i offentliga rum och försöker att avläsa situationer: 

Är det nån som är svart här? Är det nåt annat? Jaha, är det bara vita? Får jag va här? 

Kan jag va här? Ska jag gå ut? Är jag välkommen? Jag håller alltid på. Alltså 

utmattande mycket. 

 

Flera av de adopterade beskrev att deras adoptivföräldrar och ofta även andra antagit ett 

färgblint förhållningssätt, där det rasifierade utseendet behandlats som en icke-fråga. För 

några av de adopterade hade hållningen inneburit att de själva anammat bilden av sin 

utländska bakgrund och utseende och upplevt det som så ovidkommande att de också 

upplevt sig själva som vita. En mörkhyad adopterad beskrev: 

Jag har… Jag har hela mitt liv tänkt att jag är vit. Och under tonåren tänkt såhär, 

blivit chockad av att se sig själv i spegeln. Men ändå hela tiden varit mottaglig för 

rasism, under hela sin, sin uppväxt. Man ba' liksom: "Vaddå? Eller jag är ju svensk 

och vit, hur kan du, såhär angripa mig, på det här?" 

 

Även om adoptivföräldrarna inte upplevt eller tänkt på de adopterades utländska utseende 

eller bakgrund, så beskrev några intervjupersoner att de själva som barn varit medvetna 

om att människor utanför familjen uppfattade deras utseende och/eller bakgrund som 

icke-svensk. En av de mörkhyade personerna som ville bli skådespelare när hen var liten 

berättade hur det förändrades i samband med att adoptivmamman anmälde barnet för 

provfilmning till en filmatisering av en bok av Astrid Lindgren. Den adopterade försökte 

förgäves förklara att hen inte trodde att de sökte någon som var mörk, men 

adoptivmamman stod på sig och den adopterade beskrev provfilmningen som 

”skamfylld” och ”förnedrande”. Skådespelardrömmarna lades på hyllan. 

Ambivalenta upplevelser beskrevs också av en person adopterad från Latinamerika som 

växte upp i en miljö där det fanns ytterst lite kunskap om det land hen var född i. Den 
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adopterade sökte kunskap om sitt ursprung genom att ta del av barnlitteratur och svensk 

barn-tv. “Och jag var intresserad. Sen om det var Asien eller Afrika, det spelade ingen 

roll.” Det var först som vuxen som den adopterade kände en ambivalens över att hen som 

barn tagit till sig en stereotyp bild av utomeuropéer som en odifferentierad grupp 

människor som å ena sidan var ömkliga och oförmögna och som å andra sidan var 

spännande och exotiska. En annan sorts ambivalens beskrevs av en adopterad från 

Latinamerika som sökt sig till adopterade från Latinamerika men även där upplevt att hen 

föll utanför normen. Där mötte hen en stereotyp om latinamerikanska kvinnor som 

“sexiga, gulliga, supersminkade tjejer som dansar salsa”, vilken hen inte identifierade sig 

själv med. Detta var också exempel på stereotypa föreställningar om tillhörighet och 

förmågor som kommunicerats till de adopterade från det omgivande samhället. 

Egna ambitioner och andras förväntningar 

Samtliga deltagare i studien hade minst en treårig avslutad akademisk examen och några 

års yrkesverksamhet bakom sig inom ett område motsvarande deras utbildning. 

Majoriteten hade tidigt upplevt att de hade lätt för sig i skolan och/eller uppfattat 

utbildning som ett sätt att komma bort eller som en språngbräda till något nytt. De 

intervjuade uppgav att deras slutbetyg i nian haft ett ungefärligt genomsnitt på mellan 3,2 

och 4,1 (medel 3,8) på den då aktuella femgradiga betygsskalan.2 Bland de adopterade 

från andra länder än Korea var det några som uppgav att de hade fått kämpa för att få bra 

betyg och en person (adopterad före ett års ålder,) uppfattade att detta var kopplat till hens 

avbrutna språkutveckling.  

Alla i studien uppgav att de upplevde att de för det allra mesta blev rättvist bedömda i 

både i utbildnings- och arbetslivssammanhang. De adopterade från Korea beskrev 

genomgående att de hade haft ganska lätt för att få höga betyg i teoretiska ämnen medan 

flera av de övriga adopterade beskrev att de hade haft lättast att få höga betyg i praktiska 

ämnen. Några personer upplevde att de kanske hade fått lite bättre betyg än de hade 

förtjänat på grund av stereotypa föreställningar om deras utländska bakgrund. Dels var 

det två från Korea som ibland upplevt att de fått bättre betyg i teoretiska ämnen än de 

förtjänat, dels var det tre av dem med mörkare hudfärg som upplevde att de fått omotiverat 

högt betyg i musik. 

För den person som var tre år när hen kom till Sverige fanns förväntningar om studier 

med redan från ursprungslandet där någon sagt: “Att du ska bli läkare. Du måste passa på 

nu och se till och utbilda dig”. Detta menade den adopterade gav ett inre driv. Andras 

förväntningar på adopterade från Korea om att de skulle vara duktiga och smarta, hade 

annars förmedlats t ex genom tilltal och tonläge, antaganden om att den tilltalade skulle 

förstå och ett förhållningssätt som till en vuxen person snarare än som till ett barn. Men 

inte alla från Korea hade mött denna föreställning: 

Men inte i övrigt för det är ingen som har sagt att jag skulle vara särdeles smart eller 

osmart för att jag är liksom, adopterad, eller för att jag är korean. Jag har aldrig stött 

på den här fördomen om att koreaner skulle vara särskilt smarta, som många andra 

                                                 
2 Detta kan jämföras med genomsnittsbetyget för svenska flickor födda 1973 - 1977 som var 3,4 för 

majoritetsbefolkningen; 3,51 för adopterade från Korea och 3.0 för övriga adopterade (Vinnerljung, et al., 

2007). 
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adoptivkoreaner säger… Det kanske är lite konstigt, för den fördomen har jag aldrig 

stött på själv, men jag vet ju att den finns. 

 

Den här personen (från Korea) var alltså bekant med den stereotypa föreställningen, men 

hade inte mött den själv. Hen hade inte heller mött dess motsats. I intervjuerna med de 

övriga utomeuropeiskt adopterade var det däremot ingen som nämnde stereotypa 

föreställningar om att de skulle vara speciellt smarta eller flitiga. Tvärtom gavs exempel 

på tillfällen då människor tilltalat de utomeuropeiskt adopterade som inte kom från Korea 

som om de skulle ha svårt att förstå, genom att tala extra långsamt och tydligt. Flera 

nämnde också situationer då de slentrianmässigt och stereotypt hade kategoriserats som 

nyanlända invandrare och antagits sakna såväl utbildning som yrkeslivserfarenhet. 

Av dem som hade adoptivföräldrar med högskoleexamen eller högre var det flera som 

beskrev att det funnits ett självklart antagande om vikten av att studera, att göra läxor och 

att välja en teoretisk gymnasieutbildning. Ett par personer beskrev att lärare som visste 

att föräldrarna var högutbildade hade högre förväntningar på dem som elever. Bland de 

vars föräldrar inte hade högre utbildning, men även en person med högutbildade föräldrar, 

fanns i övrigt åtskilliga beskrivningar av ointresse eller oförmåga från föräldrarna att 

engagera sig i barnets skolgång. För dessa personer kom idén att studera vidare oftast 

utifrån, t ex genom kontakten med en kompis/partners högutbildade föräldrar eller ett 

studiebesök som skolan ordnade på universitetet. Ett par personer påpekade också hur 

viktigt det varit för dem med de förmånliga studielån och tillgång till det som då hette 

Kommunala Musikskolan som fanns under deras uppväxt. Detta var annars dörrar som 

deras adoptivföräldrar varken hade kunskap om eller ekonomiska resurser att öppna. Två 

personer som inte var adopterade från Korea beskrev upplevelsen av sina föräldrars 

bristande engagemang diametralt olika: 

HW: Vad tror du att din omgivning förväntade sig? 

IP: Ingenting! Ingenting. Faktiskt. Och det, det uppskattar jag. Det fanns liksom 

aldrig några förväntningar att jag skulle va på nåt visst sätt när det gällde jobb. Jag 

skulle va duktig och snäll och allt det där, men jag skulle liksom, det fanns liksom 

inte såhär: ”Åh, du ska bli det här”. Jag menar jag hade ju ingen förälder - ingen i 

min släkt hade pluggat. 

 

Den andra beskrev att hen känt frustration och viss bitterhet över att inte ha blivit sporrad 

att vara bäst hemifrån:  

Utan mycket såhär: ”Du duger som du är.” Och det blir man säkert väldigt trygg av. 

Men jag kanske (litet skratt) hade velat ha annat också. Kan jag känna. Om man får 

ställa krav. 

 

Av dem som inte var adopterade från Korea var det två personer, båda från vad de själva 

beskrev som arbetarklasshem, som hade känt att de alltid velat prestera på topp och vara 

bäst för att bevisa sin förmåga och sin rätt att höra till. Annars var det vanligaste bland 

studiens deltagare att vilja och kunna göra bra ifrån sig, men inte nödvändigtvis att sträva 

efter att vara bäst. En person som inte kom från Korea sa: 
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Och jag kan vara väldigt fokuserad. Däremot har jag inte varit så fokuserad på att 

behöva va bäst på saker. Alltså inte vara att, liksom det är inte så att jag känner att 

jag behöver få en femma, att jag behövde få prestera. Men det är väl också det att 

jag inte hade den fallenheten, så att jag var nöjd bara liksom jag klara mig. För jag 

har inte haft min identitet liksom så i att jag måste ha bra betyg, det har inte varit 

liksom min...  

 

Några av de adopterade gav uttryck för att de hade en stark tillit till sig själva och sin egen 

förmåga som gjort att de orkat stå emot t ex mobbning och rasistiska påhopp. Flera 

beskrev en förmåga till kognitiv omstrukturering som att tänka att saker skulle ordna upp 

sig och sa att de trodde att de ärvt en styrka att överleva genetiskt från sina biologiska 

föräldrar. Samtliga adopterade uppgav att de antingen kände till, eller hade antagit, att 

deras biologiska föräldrar varit fattiga och haft enkla arbeten utan krav på utbildning. Sju 

av de adopterade saknade helt kännedom om sina biologiska släktingar. Ändå var det fyra 

av dessa vars adoptivföräldrar berättat att de trodde att den adopterades biologiska 

mamma varit prostituerad. En person (som inte kom från Korea) hade så pass lätt för sig 

i lågstadiet att det var tal om att hoppa över en klass. När adoptivföräldrarna senare gick 

igenom ett antal kriser fick den adopterade allt svårare att klara sina studier och i 

gymnasiet återkom temat om den biologiska mamman:  

Min mamma var såhär, hon ville ju hela gymnasiet att jag skulle hoppa av skolan, 

för jag skulle ju bli, hamna på gatan, om jag gick ut med, med ofullständiga betyg. 

Och min pappa var såhär: "Skitsamma, du gör vad du vill, du kommer att bli vad 

du vill vara", liksom det… 

 

I det här fallet valde den adopterade att lyssna på sin pappa och gick ut gymnasiet med 

ofullständiga betyg, men hittade senare andra vägar till den karriär hen själv var 

intresserad av. Att under tonåren genomgå perioder då studiemotivation och -resultat 

sjönk dramatiskt nämndes av ungefär hälften av intervjupersonerna och alla uppgav att 

en viktig orsak varit längre perioder av relationsproblem inom familjen, ofta med 

konflikter med mödrarna. Samtidigt var det flera som uppgav att de alltid haft lätt för 

studier, oavsett andra omständigheter. 

Strategier, resurser och effekter av möten med stereotypa föreställningar 

Nedan följer ett försök att synliggöra och analysera de adopterades handlingsrepertoarer, 

det vill säga vilka handlingar och beteenden som varit möjliga för de adopterade att 

använda i möten med stereotypa föreställningar och rasism. De adopterades val av 

strategier anpassades i allmänhet efter tillgängliga resurser och sammanhang. Många 

valde olika strategier under olika perioder i livet. Ibland användes mer än en strategi vid 

ett och samma tillfälle och ibland förekom överlappningar mellan olika strategier. I och 

med att föreliggande studie har en retrospektiv ansats, kunde de adopterade beskriva vilka 

effekter de upplevt att deras sätt att hantera olika situationer har haft på såväl kortare som 

längre sikt. 

Avsaknad av medveten strategi. Det var egentligen ingen av intervjupersonerna som 

beskrev att de som barn haft någon medvetenhet vare sig kring att de skulle kunna komma 

att möta stereotypa föreställningar om sin bakgrund och/eller utseende, än mindre kring 
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hur de skulle kunna hantera sådana möten. Samtliga hade varit i avsaknad av strategier 

och saknade förebilder som hade kunnat visa dem alternativa förhållningssätt. När de 

adopterade var små och mötte främlingars närgångna frågor och/eller fördomsfulla 

kommentarer lät deras adoptivföräldrar ofta situationen passera okommenterad eller 

valde att berätta och sprida kunskap om de adopterades personliga bakgrund. En 

adopterad beskrev det som att hen saknade ett språk för sina upplevelser som barn och 

att: ”Jag liksom kände mig bara invaderad och, ja…”. En annan person menade att 

ordlösheten och bristen på strategier i en uppväxt bland vita, icke-invandrade svenskar, 

blev något som krävde så mycket energi att det inte fanns utrymme för tankar på hur eller 

vem hen skulle kunna bli som vuxen eller vart hens studier skulle leda i framtiden. Att 

sakna förebilder och föreställningar om vad och hur en kan bli som vuxen kom också att 

associeras med transidentitet och därtill hörande identitetsförvirring. 

Många som saknat strategier beskrev hur de, framför allt när de var yngre, sökt stöd och 

hjälp att hantera upplevda orättvisor av vita ingruppsmedlemmar. De adopterade prövade 

allt ifrån att prata med syskon, föräldrar eller vänner, till att söka upp skolkuratorer, 

ungdomsmottagningar, BUP, lärare och rektorer. Men de adopterade beskrev att deras 

försök att få hjälp av ingruppsmedlemmarna oftast möttes av oförståelse, misstro och 

bristande kunskap. Några intervjupersoner hade fått höra att de verkade så välfungerande 

och resursstarka själva, så att de nog inte behövde hjälp. Bristen på vuxna med egna 

erfarenheter av rasifiering uppfattades av flera som en bidragande orsak till bristen på 

adekvat stöd och engagemang från skolpersonal. 

Undvikande strategier. Undvikande strategier kan delas in i yttre och inre flykt och 

användes för att på olika sätt undvika att konfronteras med negativa stereotypa 

föreställningar. Strategierna användes i alla åldrar, men var vanligast i yngre åldrar. 

Yttre flykt handlade för många om att komma bort ifrån en dysfunktionell adoptivfamilj, 

ett litet samhälle eller både och. Några trivdes bra i sina uppväxtmiljöer men nära hälften 

av intervjupersonerna beskrev uttryckligen utbildning som en flyktstrategi, sin biljett bort 

från ignoranta och fördomsfulla miljöer. En person angav att hen skulle vilja flytta 

tillbaka till sitt ursprungsland, då hen aldrig känt tillhörighet i Sverige medan andra talade 

om att flytta utomlands, för att på så sätt komma bort ifrån upplevd trångsynthet och 

rasism. Det som gjorde att dessa personer var kvar i Sverige var att de hade barn med 

svensk anknytning. 

Inre flykt handlade om att på ett psykologiskt plan undvika att konfronteras med negativa 

stereotypa föreställningar. Här handlade det ofta om att ignorera, förneka eller “glömma” 

det inträffade. Vanliga förhållningssätt blev att sluta lyssna när stereotypa föreställningar 

vädrades, att ignorera rasistiska påhopp och bara gå förbi eller att tiga ihjäl okänsliga 

frågor för att slippa följdfrågor. Flera beskrev att de som yngre hade förnekat att de 

upplevt obehag av t ex rasistiska glåpord, trots att de som vuxna ansåg att de visst hade 

tagit illa vid sig som yngre. Den mörkhyade person som tidigare beskrivit att hen har en 

ständigt förhöjd vaksamhet i offentliga miljöer, reflekterade i slutet av sin intervju kring 

att hen ”stänger av sin känslighet” kring att möta stereotypa föreställningar och rasism 

när det kommer till utbildningssammanhang och yrkesliv: 
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Jag är så fokuserad på vad jag gör att jag liksom inte fastnar i de tankarna. Jag vill 

nog inte det. Om jag skulle göra det så skulle jag börja se saker som jag inte pallar 

se och därför så ser jag dem inte… Nej, men då skulle jag säkert bli jätte-, jag vet 

inte, arg kanske? Avtrubbad? Hamna i att, ja, äh, men det är ingen idé för mig. Är 

det här nån idé? […] Skulle jag gå och grubbla på det: ”Åh, nu så ska jag komma… 

Oj i det här sammanhanget igen, det kommer bara vara jag som är svart. Nu kommer 

de att sitta och undra. Varför kan hon så bra svenska? Är hon adopterad? Är hon 

det? Var är hon ifrån?” Då skulle jag liksom, då skulle inte jag kunna prestera. 

 

Genom att ignorera och förneka möten med stereotypa föreställningar upplevde alltså den 

adopterade att hen kunde bespara sig själv frustration och/eller avtrubbning i dessa 

sammanhang som i sin tur skulle kunna leda till en uppgivenhet inför möjligheten att 

studera eller arbeta. Strategin skulle således kunna uppfattas som ett sätt att omintetgöra 

ett potentiellt stereotyphot alternativt att göra det så hanterbart att den adopterades 

prestationer förblev opåverkade. Strategin gav också en möjlighet att bevara en idé om 

sig själv som en person som rör sig i utbildningssammanhang och arbetsliv på samma 

villkor som alla andra och som ett sätt att behålla energi och fokus just på studier och 

arbete, snarare än frustration, mindervärdeskomplex och oro för att misslyckas. 

Ett par personer beskrev hur de under perioder då de inte stått ut med svåra upplevelser 

“stängde av” och “lämnade kroppen och bara överlevde”. Genom att på detta sätt 

dissociera sig själva från sina upplevelser och sina rasifierade kroppar, tyckte de sig å ena 

sidan ha kunnat överleva, men konstaterade å andra sidan att det hade skett till priset av 

att inte vara närvarande i sina egna liv och kunna tänka på och planera sin framtid. Någon 

konstaterade att strategin inte heller ledde till någon förändring av livsvillkoren. Flera 

personer beskrev att det hade känts förnedrande och skamligt att som barn vara ensamma 

och möta de vuxnas oförståelse när de sökte hjälp för sina erfarenheter. En av dem som 

saknade vuxenstöd och som blev långvarigt mobbad under sin skoltid, gjorde i 

mellanstadieåldern ett suicidförsök. Den här personen överlevde vad som kan ses som ett 

försök att fly från en outhärdlig tillvaro av utanförskap, men det hade lika gärna kunnat 

sluta med att ett barn hade dött. 

Accepterande strategier. Ett alternativ till att fly eller blunda för sådant som upplevdes 

som obehagligt var att acceptera de stereotypa föreställningarnas närvaro och anpassa sig 

därefter. Under detta tema hamnade de flesta av intervjupersonernas strategier som kan 

delas upp i förmildrande strategier, som syftade till att dämpa den negativa effekten av 

möten med stereotypa föreställningar och rasism och tillhörighetsstärkande strategier som 

syftade till att öka individens tillhörighet till ingruppsmedlemmarna - i det här fallet vita, 

infödda svenskar. 

Förmildrande strategier handlade om att avleda, tona ner, ogiltigförklara eller passivt 

acceptera uttryck för stereotypa föreställningar och rasism. Den adopterade kunde lägga 

märke till stereotypa uttryck men avfärda deras giltighet med att uttrycken eller deras 

uttalare var t ex ålderdomliga, osakliga eller ”obegåvade”. En annan variant var att tona 

ned och bagatellisera uttryckens betydelse i ens eget liv med kommentarer som att det 

inte “har känts uttalat negativt” eller att inte ha “mått dåligt av det”. På så sätt kunde den 

adopterade distansera sig från en negativ känsla, samtidigt som hen positionerade sig själv 

som någon som inte borde betraktas som ett offer. Ytterligare en variant var att förminska 
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den egna upplevelsen genom en jämförelse med något som beskrevs som mycket 

allvarligare, t ex erfarenheterna av rasism som presenterades i boken Svart Kvinna 

(Bramme & Ndow Norrby, 2015). I detta förhållningssätt förefaller det finnas ett implicit 

antagande om att det krävs en speciell sort eller kvalitet av möten med stereotypa 

föreställningar för att de ska vara giltiga och relevanta att uttrycka och/eller uppleva 

obehag över.  

Strategier för att minska obehaget av integritetsöverskridanden var att avleda den nyfikne 

t ex genom att byta samtalsämne, svara undflyende, avvisa genom sitt kroppsspråk eller 

genom att ge mer allmänna än personliga svar. I vissa sammanhang valde några 

adopterade strategin att anta stereotypa föreställningar utan ytterligare åtgärder. Det här 

var oftast i situationer där diskrepansen inte var så stor mellan den aktuella stereotypen 

och den adopterades egen upplevelse av sig själv. En adopterad från Korea som ofta levt 

upp till föreställningar om att hen skulle vara glad, duktig och begåvad, konstaterade att: 

”När allting går såhär smooth liksom och så, jaa, då snackas det inte så mycket om det.” 

I det här fallet uppfattade den adopterade frånvaron av kommentarer kring sin begåvning 

som en bekräftelse på att hen levde upp till den förväntade stereotypen. I ett annat fall 

förekom stereotypa föreställningar om att den adopterade skulle ha häftigt temperament 

på grund av sitt latinamerikanska ursprung. Personen ifråga accepterade denna 

kategorisering utan att protestera, trots att hen ansåg den generellt oriktig, eftersom hen 

personligen inte hade något emot att tillskrivas just det karaktärsdraget. 

Flera av de adopterade hade varit med om situationer som upplevts som hotfulla och valt 

att använda olika strategier för att skydda sig, såsom att vara vaksam och hålla nycklar i 

handen, lära sig självförsvar och att endast röra sig ute i större gäng. Dessa strategier 

användes både i skolor och på fritid. En person valde i vuxen ålder att inte lära sig vilka 

regler som gällde vid hot och våld på en arbetsplats där aggressiva och rasistiska 

kunder/klienter kunde förekomma. Detta, liksom att fortsätta röra sig ute på kvällar trots 

risk för rasistiska påhopp, beskrevs av intervjupersonerna som en strävan efter att inte 

låta sig begränsas av stereotypa föreställningar och hot. Att de utomeuropeiskt adopterade 

på detta sätt trotsade ett potentiellt hot, som om de inte vore mer utsatta än sina vita, 

jämnåriga, kan ses som ett sätt att tona ner betydelsen av faran. Men det kan också ses 

som ett sätt att skapa kontroll, frihet och handlingsutrymme i ett rasifierat samhälle. 

Tillhörighetsstärkande strategier handlade om att signalera ingruppstillhörighet med 

svenskar och att ta avstånd från utgruppen invandrare, samt att på olika sätt skona och 

beveka ingruppsmedlemmarna. Genom att umgås med vita svenskar, röra sig i 

traditionellt svenska miljöer samt att använda sitt svenska namn och uttal kunde de 

adopterade delta i den sociala samvaron på nästan samma villkor som sina ljushyade, 

svenskfödda kamrater. I att ta avstånd ifrån andra med likadant utseende eller liknande 

bakgrund rymdes även en önskan om att slippa placeras i ett fack och reduceras till endast 

en stereotyp identitet som utgruppsmedlem utan andra erfarenheter eller egenskaper. 

En intervjuperson som inte kom från Korea, hade hört om invandrare som kände att de 

behövde överprestera i utbildnings- och arbetssammanhang, men aldrig känt igen sig. För 

hen hade behovet av att slippa sticka ut från ingruppen varit mer överhängande: 
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Eh, men också för att jag vill, ibland kan känna det här att, jag har nog nästan haft 

mer, velat va inom normalspannet. Och där lägger man sig inte och tänjer. Alltså 

mer så. Typ såhär du vet att man är en fyra, en stark fyra - eller en tvåa. Men man 

är inte nån etta eller femma - på den gamla betygsskalan. Nu menar inte jag bara 

betyg men… 

 

I den återkommande strategin att skona vita ingruppsmedlemmar handlade det ofta om 

uttryckt förståelse och tolerans för ingruppsmedlemmars fördomsfulla och/eller rasistiska 

beteenden. Under intervjusituationen beskrevs t ex utsagor från närstående eller lärare 

med negativa stereotypa föreställningar eller rasistiska undertoner kring uppförande, 

lärande eller professionalitet. Men i nästa andetag skyndade sig de adopterade att påpeka 

att släktingen eller läraren säkert inte menade så, eller inte var sådan ”egentligen”. Det 

föreföll som om de adopterade var angelägna om att inför intervjuaren visa sin förståelse 

för, eller sitt antagande om, de andras goda avsikter. Detta trots att innehållet i uttalandena 

uppfattats som klart rasistiskt. Genom att skona ingruppsmedlemmar från kritik för 

rasistiskt färgade uttalanden, positionerade de adopterade sig som personer som inte tog 

illa vid sig, missförstod, överreagerade eller blev offer. I stället kunde de adopterade 

framstå som starka, tänkande subjekt, kapabla att själva avgöra vilka utsagor de tillskrev 

vilken relevans. Men det är också tänkbart att de adopterade här förhöll sig till en 

färgblind kultur, där tanken på att ha blivit stereotypiserad på rasistisk grund var så 

omöjlig att förstå och förhålla sig till, att den måste omskrivas till ett tillfälligt misstag. 

En olycklig oväsentlighet som uttalaren borde skonas från att konfronteras med. 

Flera personer beskrev hur de erfarit att komma till en anställningsintervju där 

arbetsgivaren endast sett deras svenska namn på ansökan innan de klivit in genom dörren 

med sitt utländska utseende och hur detta kunde påverka mötet: 

Nämen då behöver ju de sortera i sina lager med fördomar. De behöver resonera. 

De behöver analysera. De behöver kanske t o m fundera på - har jag gjort nåt dåligt 

i det här? Eftersom att jag hade en förväntan om nånting annat. Och det kan ju skapa 

en, liksom en snurr, innan man ens har fått presentera sig. Det känns ju som en 

ganska lång... 

 

Här valde några adopterade att förekomma situationen genom att i ett personligt brev, ett 

bifogat fotografi eller liknande, signalera sin bakgrund till arbetsgivaren och på så sätt 

skona arbetsgivaren från eventuellt obehag. Medvetenheten om riskerna med att bli 

utskild och bedömd utifrån sin utländska bakgrund/utseende kunde också hanteras genom 

att försöka beveka ingruppsmedlemmarna t ex genom att vara glad och medgörlig, hålla 

sig väl med och göra tjänster åt dem som hörde till ingruppen. Två personer beskrev dessa 

strategier som nödvändiga och avgörande för att slippa bli mobbad, ifrågasatt eller kränkt 

utifrån sin hudfärg. Detta var alltså strategier som följde de adopterade från grundskolan 

och ända ut i arbetslivet. 

Omorienterande strategier. Parallellt med framför allt de accepterande strategierna 

förekom omorienterande strategier som huvudsakligen handlade om att uppsöka nya 

sammanhang, sociala grupptillhörigheter och identiteter. Nya sammanhang uppsöktes av 

några genom t ex fritidsaktiviteter eller kontakt med nya kamrater under skoltiden och för 

de flesta i samband med flytt till en annan ort, utbildning och/eller terapi. Många beskrev 
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upplevelser av en sorts fördröjt vuxenblivande där bristen på kunskap om sitt ursprung i 

kombination med brist på förebilder, hade inneburit att vara utlämnad åt omgivningens 

fantasier och stereotypa föreställningar. I brist på andra referenspunkter upplevdes detta 

förbli internaliserade självbilder som fanns kvar långt upp i vuxen ålder. Flera personer 

beskrev också att de inte förrän i vuxen ålder insåg att de inte var skyldiga att svara på 

omgivningens alla frågor om deras bakgrund.  

Ett par personer hade i vuxen ålder funnit psykoterapeuter som de upplevt haft förståelse 

för komplexiteten i deras erfarenheter som adopterade men upplevde att de då hade 

behövt extremt långa terapier. Andra uppfattade professionellt psykologiskt stöd som en 

oframkomlig väg. En vanlig strategi var att i stället söka stöd hos allierade i vad som 

tidigare uppfattats som utgrupper, t ex grupper/föreningar för invandrare och adopterade. 

I dessa grupper var det flera adopterade som fann nya, mer kritiska strategier för att 

förhålla sig till möten med stereotypa föreställningar och rasism. Med ökad ålder och fler 

erfarenheter kom fler att betona sin utländska bakgrund och förändra såväl självbild som 

självkategorisering och självrepresentation. Några av dem som vid intervjutillfället själva 

hade barn nämnde att de även sökt upp blandade miljöer för sina barn så att barnen skulle 

få uppleva att olikheter kan vara norm. Vidare uppgav flera av intervjupersonerna att de 

som vuxna valt att arbeta i sammanhang som verkar för att minska segregation, 

diskriminering och/eller rasism i samhället och för några var detta förknippat med en 

önskan om att deras barn skulle få växa upp i ett mer rättvist samhälle utan rasism. 

För ett par personer skedde en omorientering av självbilden redan under skoltiden. En 

intervjuperson, som inte var adopterad från Korea, hade börjat umgås med nya kompisar 

med låg studiemotivation i högstadiet och hens tidigare höga betyg sjönk stadigt. Den 

adopterade hade dock en matematiklärare som sett och noterat den adopterades kapacitet 

och förmedlade en övertygelse om att: “Du kan bättre!”. Denna insats hjälpte den 

adopterade att vända sina studieresultat tillbaka till toppen och fortsätta på det spåret 

under resten av sina studier. En annan intervjuperson som inte kom från Korea beskrev 

att hen hade fått kämpa mycket med studierna under hela grundskolan, men när hen 

började gymnasiet hittade hen ”en ny studieteknik” och övergick till att klara studierna 

utan svårigheter. Denna förändring bidrog till att den adopterade förändrade sin självbild 

och började identifiera sig själv som ”en plugghäst”. 

Konfronterande strategier. Dessa strategier kunde handla om att ifrågasätta tidigare 

accepterade förhållanden. Det kunde också innebära att protestera mot normer som 

uppfattades som begränsande, nedsättande eller orättvisa, ofta som en konsekvens av de 

omorienterande strategierna. För ett par personer fick dessa frågor utlopp genom 

skapande kreativitet. Där kunde de på ett fördjupat sätt undersöka komplexiteten i 

positionen som internationellt och transrasialt adopterad och även bearbeta känslor och 

erfarenheter. Det var mindre vanligt att aktivt protestera mot de normer och stereotyper 

som de adopterade uppfattade som problematiska. Två intervjupersoner valde att både 

privat och på arbetet stå upp för sig själva och sina åsikter. Sådana ställningstaganden 

innebar att de riskerade att uppfattas som lättkränkta, överkänsliga, aggressiva eller 

socialt besvärliga. Den ena av dem beskrev också hur hen, sedan hen blivit förälder, inte 

längre deltog i vissa antirasistiska demonstrationer och aktioner för att inte riskera att hen 

eller hens barn skulle komma till skada. 
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Slutligen var det flera av de adopterade som uttryckte att de såg möjligheten att studera 

som en nödvändig strategi för att själva både förstå rasism och exkludering, men även för 

att kunna bemöta och bekämpa det. En person uttryckte att hen av den anledningen också 

var angelägen om att förmedla vikten av kunskap och utbildning till sina barn, som hen 

uppfattade rasifieras i samhället. Men utbildning användes också som en strategi, främst 

av dem som inte kom från Korea, för att ta sig fram och ta plats. Utbildning kunde alltså 

utgöra både en flyktstrategi (se ovan) och en konfronterande strategi. En av dem som 

använde utbildning och prestation som en strategi för att hävda sig och bli inkluderad i 

den svenska gemenskapen beskrev att hens höga ambitioner gett upphov till 

prestationsångest och att hen blev ”stressjuk”. En annan intervjuperson sa: 

Hur möter jag min svenskhet? Såhär, jag har också pratat med folk i hela mitt liv, 

såhär, jag måste va extra tydlig. Jag måste prata extra bra svenska. Jag måste ha en 

akademisk utbildning. Jag måste prestera lite mer. Och jag är kvinna! Så jag måste 

bara toppa mig själv hela tiden. Medans mina kompisar kan tänka på att ha kul. Och 

sen kanske det är kul att tänka på genus. Alltså. 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att söka en fördjupad kunskap om hur utomeuropeiskt 

adopterade med god studieförmåga har upplevt och hanterat stereotypa föreställningar i 

utbildningssammanhang. Fokus har legat på hur sådana möten har hanterats och hur detta 

har upplevts påverka deras prestationer. Utifrån deltagarnas svar kom frågeställningen 

under arbetets gång att utvidgas till att även inkludera möten med rasism. Nedan 

diskuteras uppsatsens frågeställningar i relation till resultatanalysen och tidigare 

forskning. 

Stereotypa föreställningar och rasism 

De utomeuropeiskt adopterade i föreliggande studie har mött stereotypa föreställningar 

om sitt ursprung och rasism i olika sammanhang och i alla åldrar. Situationerna har 

uppstått i såväl privata sfärer som offentliga rum och har upplevts som allt ifrån 

bagatellartade till hotfulla och djupt kränkande. Återkommande teman var särskiljande, 

integritetskränkningar, rasistiska uttryck, exotifiering, sexualisering, nedvärderande, 

underskattning av förmåga samt exkludering. Dessa erfarenheter är i mångt och mycket 

desamma som beskrivits på senare år i kvalitativa studier av internationellt adopterade i 

Sverige och Finland (Hübinette & Tigervall, 2008; Koskinen, 2015; Lind, 2012; Lindblad 

& Signell, 2008; Tigervall & Hübinette, 2010) liksom i studier av minoriteters och svartas 

upplevelser i Sverige (Hällgren, 2005; Kalonaityte et al., 2007, 2008; Motsieloa, 2003; 

Mångkulturellt centrum, 2014). Även upplevelsen av diskrepans mellan det fysiska 

utseendet som förknippades med något utländskt och den levda erfarenheten av att på 

många sätt vara identifierad med vita svenskar, överensstämmer väl med tidigare 

beskrivningar gjorda av internationellt adopterade själva (French & Trotzig, 2003; 

Hübinette, 2007; Hübinette & Tigervall, 2008; Lindblad & Signell, 2008, von Melen, 

1998; Yngvesson, 2012). 

Skillnader i stereotypa föreställningar baserat på geografiskt ursprung visade sig främst 

till förmån för de adopterade från Korea när det gällde teoretisk kompetens och för de 
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utomeuropeiskt adopterade som inte kom från Korea när det gällde praktiska ämnen. 

Även detta överensstämmer med tidigare forskning (Vinnerljung et al., 2010). 

Intervjupersonernas beskrivningar, i kombination med tidigare studier, tyder på att det i 

Sverige tycks vara relativt vanligt för personer med rasifierat utseende att möta negativa 

förväntningar, stereotypa föreställningar och rasism i intellektuella och teoretiska 

utbildningssituationer. Det räcker med blotta vetskapen om att negativa stereotyper kan 

förekomma för att risk för stereotyphot ska föreligga (Aronson et al., 1999). Det är således 

fullt möjligt att stereotyphot kan ha bidragit till de betygsskillnader som noterats inom 

gruppen internationellt adopterade. 

I föreliggande studie, liksom i andra svenska studier, tycks det gå en skiljelinje mellan att 

betraktas som invandrare eller svensk, snarare än mellan svart och vit som så ofta beskrivs 

i framför allt litteratur från USA. De flesta intervjupersonerna gjorde en distinktion 

mellan “svenskar” och “invandrare” på ett sätt som om det vore två dikotoma och 

väsensskilda kategorier. Detta trots att de själva, åtminstone i folkbokföringsmässig, 

juridisk och statistisk mening, faktiskt tillhör båda kategorierna samtidigt. Detta kan 

förstås utifrån att det i Sverige finns en ojämlik etnisk hierarki som placerar 

majoritetsbefolkningen högst, följd av olika invandrargrupper (Agerström, et al., 2012; 

Kalonaityte et al., 2008). Enligt hierarkin kommer de som uppfattas som minst kulturellt 

lika majoritetsbefolkningen, såsom personer från Asien och Afrika, att placeras lägst. 

Hierarkin återspeglas också i olika socioekonomiska variabler i det svenska samhället. 

Här kan vi ana föreställningar från SCM om t ex lägre värme och kompetens hos vissa 

invandrare än hos vita infödda svenskar (Agerström et al., 2012). Utifrån den 

demografiska sammansättningen i Sverige, så kan en afrikansk eller latinamerikansk 

bakgrund också i högre grad ha förknippats med en status som vuxen invandrare än t ex 

en koreansk bakgrund som oftare förknippats med adoption (Yngvesson, 2012). 

Skillnaderna i förväntningar på utomeuropeiskt adopterade som inte kommer från Korea 

kan alltså tänkas härstamma både ur rasistiskt färgade stereotyper om geografiskt 

ursprung och ur negativa stereotyper om nyinvandrade personers egenskaper.  

Möten med nedvärderande och kränkande kommentarer och handlingar med sexuella 

konnotationer beskrevs i föreliggande studier av intervjupersoner med olika geografisk 

härkomst. Detta talar för att det i Sverige förekommer en sexualiserande bild som går 

tillbaka till kolonialtiden inte “enbart” av östasiatiska kvinnokroppar (jfr Lindblad & 

Signell, 2008), utan av icke-vita kvinnokroppar över huvud taget (jfr t ex hooks, 1992; 

Nagel, 2003). Fyra av de sju intervjupersoner som saknade kunskap om sina biologiska 

föräldrar, hade adoptivföräldrar som ändå hävdat att deras biologiska mödrar sannolikt 

varit prostituerade. Negativa stereotypa föreställningar kunde alltså förekomma även i 

den adopterades hem och aktualiserades i ett fall som en föreställning om att den 

adopterade skulle välja samma yrkesbana som den föreställt prostituerade biologiska 

mamman, när den adopterade hade studiesvårigheter i gymnasiet. Föreställningar om hur 

och vad de adopterade kunde tänkas bli som vuxna präglades alltså av föreställningar om 

de adopterades utländska och genetiska bakgrunds betydelse för deras framtida beteenden 

och prestationer. Detta trots en i samhället rådande färgblind och meritokratisk diskurs 

(Regeringskansliet, 2006). 

Känslor av mindervärde, skam och förnedring över att vara ensam med sina erfarenheter 

nämndes av flera i föreliggande studie. Adopterade, till skillnad från icke-adopterade 
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invandrare, omges ofta av personer som saknar de adopterades erfarenheter av utsatthet 

och som omhuldar en färgblind ideologi (Hübinette & Andersson, 2012; Hübinette & 

Tigervall, 2008; Kalonaityte et al., 2007; Motsieloa, 2003; Mångkulturellt centrum, 2014; 

Tigervall & Hübinette, 2010). Deltagarna i föreliggande studie beskrev att vuxna 

auktoritetspersoner i omgivningen, inte förmått erbjuda adekvat stöd när de adopterade 

sökt hjälp. Snarare hade omgivningen visat oförståelse och passivitet, vilket gjort det så 

gott som omöjligt att utkräva likabehandling (jfr Kalonaityte et al., 2007; 

Regeringskansliet, 2006). Detta är bekymmersamt eftersom det föreligger en förhöjd risk 

för psykisk och social ohälsa och suicid hos adopterade (Behle & Pinquart, 2016; Hjern, 

et al., 2002; Lindblad et al., 2003; von Borczyskowski et al., 2006) och eftersom socialt 

stöd är centralt för att minska risken för psykisk ohälsa (Brondolo et al., 2009; Koskinen, 

2015; Lewis et al., 2013; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012). Det finns en risk att de som, 

för att vinna tillhörighet i den svenska gemenskapen, tar avstånd från andra med utländsk 

bakgrund, såsom en del av intervjupersonerna gjorde, går miste om det psykologiska 

skydd som socialt stöd från andra minoritetsmedlemmar hade kunnat utgöra (Dovidio et 

al., 2016). 

Strategier och prestationer 

I föreliggande studie var det framför allt de utomeuropeiskt adopterade som inte kom från 

Korea som beskrev att de använde en mångfald av strategier i möten med stereotypa 

föreställningar och rasism. Många av de strategier som nämndes finner sina 

motsvarigheter i andra studier av såväl svarta (Kalonaityte et al., 2007, 2008; Lewis et 

al., 2013; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012) som internationellt adopterade (Brondolo, et 

al., 2009; Hübinette & Tigervall, 2008; Koskinen, 2015; Lindblad & Signell, 2008). 

Precis som i föreliggande studie har andra som utsatts för negativa stereotyper, förändrat 

sitt förhållningssätt över tid (Landerholm, 2003; McGee, 2011). Personer som utsatts har 

ofta gått från upplevelser av skam, genans, tystnad och passivitet under barndomen till att 

i högre åldrar aktivt och medvetet utveckla kontext- och situationsberoende strategier 

samt även i vissa fall närma sig gruppen invandrare (Landerholm, 2003; McGee, 2011). 

Det har också visat sig att det utöver socialt stöd är värdefullt att kunna vara flexibel i val 

av strategier såväl som sociala identiteter (Brondolo et al., 2009; Koskinen, 2015; Lewis 

et al., 2013; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012).  

De accepterande strategierna är tveeggade och tangerar komplexiteten i adopterades 

etniska identitet (de Graeve, 2015; Hübinette & Andersson, 2012; Lind, 2012). Genom 

att de accepterande strategierna förmildrar de negativa effekterna av möten med 

stereotyper och stärker tillhörigheten till majoritetssamhället kan de adopterade antingen 

framställa (perform) vithet eller upprätthålla en vit självbild (Hübinette & Andersson, 

2012). De accepterande strategierna rymmer å ena sidan en kännedom och medvetenhet 

om att kränkande och hotfulla situationer kan förekomma och drabba en själv. Å andra 

sidan inryms en medvetenhet om att saker kunde ha varit mycket värre. Det senare 

positionerar den adopterade som någon med privilegier, skild från en oönskad offerroll. 

Det är möjligt att de accepterande strategierna har hjälpt den här gruppen intervjupersoner 

att behålla psykisk energi. Att strategierna har minskat risken för (medvetna) upplevelser 

av oro och självtvivel så att mer kraft har kunnat ägnas åt studier och prestationer. Just de 

här intervjupersonerna har ju lyckats bra med sina studier jämfört med genomsnittet för 

såväl adopterade som för majoritetsbefolkningen. Passiva strategier, som de 
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accepterande, kanske inte för med sig någon förändring av ett rasistiskt samhälle, men 

det kan därmed inte uteslutas att de fyller en viktig funktion för den enskilde individen, 

såsom möjligheten att få ett jobb eller att klara sina studier (Brondolo et al., 2009).  

Ett par accepterande strategier som, mig veterligt, inte diskuterats i tidigare studier av 

adopterade, var de tillhörighetsstärkande strategierna att skona och beveka 

ingruppsmedlemmarna. Dessa beteenden kan också kännas igen från social identitetsteori 

och SCM där hög status utlöser andras hjälpsamhet och önskan om att vara nära 

(associate) (Fiske, 2015). Särskilt effektiva verkade strategierna att skona och beveka 

dem med hög status vara för att få åtnjuta fördelarna av ingruppstillhörighet i färgblinda 

miljöer. Det har tidigare beskrivits att det är så laddat att prata om erfarenheter av rasism 

och diskriminering i Sverige, att de som utsätts för det inte kan göra det utan att uppröra 

eller förolämpa dem som inte har samma erfarenheter (Adeniji, 2010). Om de adopterades 

föräldrar, vänner och skolpersonal riskerar att bli så upprörda eller förolämpade av att 

höra om de adopterades erfarenheter blir de mer inställsamma strategierna högst adekvata 

och rimliga att använda. 

Samtidigt förefaller strategierna kunna skapa en sorts falsk inställsamhet och emotionell 

distans om de appliceras i nära relationer. Genom att stärka tillhörigheten kan den 

adopterade, som Barbara Yngvesson beskrivit det, iscensätta (perform) sin svenska 

kultur, samtidigt som hen ignorerar sin rasifierade kropp. Yngvesson menar att bara så 

kan den adopterade spela med i adoptivföräldrarnas och adoptivlandets spelregler om att 

ras saknar betydelse i Sverige (Yngvesson, 2012). I föreliggande studie var det flera 

intervjupersoner som nämnde att det varit fullt möjligt att tala om likheter inom 

adoptivfamiljen. Det gick även att tala om de biologiska föräldrarnas eventuella 

tillkortakommanden. Men det var mycket svårare, eller omöjligt, att tala om positiva 

känslor såsom upplevelser av inre styrka och uthållighet som de adopterade upplevde sig 

ha ärvt genetiskt från sina biologiska föräldrar (jfr de Graeve, 2015). En effekt av detta 

blir att adopterade kan gå miste om möjligheten att hämta kraft och tröst ur positiva 

föreställningar om sina ursprung. De intervjupersoner som ändå gjort det beskrev att 

denna inre resurs haft avgörande betydelse för deras förmåga att orka igenom svåra 

perioder. Här finns alltså en potentiellt outnyttjad inre resurs för adopterade att hämta 

styrka ur. 

Flera personer hade mött föreställningar om adopterade som tragiska offer som blivit 

räddade av sina adoptivföräldrar. Ett par intervjupersoner noterade att någon det är synd 

om kan människor ta hand om och ge stöd åt. Men de ifrågasatte i vilken mån ett offer 

kan och får konkurrera och vara bäst. Här finns paralleller till SCM som säger att grupper 

som uppfattas som hjälplösa oftast stereotypiseras som varma men inkompetenta vilket 

kan utlösa beteenden som medlidande eller ignorans hos andra (Fiske, 2015). Ett ensidigt 

fokus på att adoptivbarnet duger som det är, riskerar att beröva samma barn tillåtelse och 

träning i att vässa klorna och testa sin styrka. Ur en sådan position blir det svårare att 

konkurrera och prestera, men även svårt att ifrågasätta och protestera. Det är möjligt att 

bilden av ”adoptivbarn” som hjälplösa stackare kan ha bidragit till den upplevelse av 

fördröjt vuxenblivande som några intervjupersoner beskrev. Det är också möjligt att 

strävan efter att vara snälla och duktiga, men inte bäst, har sin upprinnelse i samma 

föreställningar om hjälplösa adoptivbarn med begränsade förmågor. 
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I den vardagliga diskursen i skolan är det sällan någon som påstår att utomeuropeiskt 

adopterade elever som inte kommer från Korea, inte kan något. Tvärtom. Ofta kommer 

adopterade elever från studievana och socioekonomiskt stabila hem och förväntas klara 

sig bra. Men intervjupersonerna i föreliggande studie beskrev att de på gruppnivå upplevt 

lägre förväntningar på teoretisk begåvning för utomeuropeiskt adopterade som inte 

kommer från Korea. Utifrån detta kan vi förstå varför de som inte kom från Korea men 

hade höga ambitioner, upplevde att de måste prestera dubbelt så bra (jfr Hällgren, 2005). 

Några av dem med höga ambitioner i föreliggande studie associerade också upplevd 

utmattning, stress och oro till sina möten med stereotypa föreställningar och rasism. 

Tidigare forskning har visat att personer med rasifierat utseende inte upplever sig kunna 

konkurrera på samma villkor som majoritetsbefolkningen till följd av stereotypa 

föreställningar och rasism, utan ständigt måste bevisa sig och prestera mycket mer och 

bättre för att uppnå samma nivå som ingruppen (Fiske, 2015; Kalonaityte et al., 2008; 

Lewis et al., 2013; Mångkulturellt centrum, 2014; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012). Att 

sådana erfarenheter var relaterat till lägre upplevd psykisk hälsa, med symtom på 

depressivitet, oro och stress bekräftades även av en metaanalys av 293 studier av samband 

mellan upplevd rasism och hälsa, som visade (Paradies, et al., 2015).  

Majoriteten av studiens deltagare uppgav att de var nöjda med sina respektive examina, 

yrkespositioner och vidareutbildningar. Liksom i tidigare studier hade flera valt karriärer 

där de arbetade för ett rättvisare, mer inkluderande samhälle för kommande generationer 

(Kalonaityte et al., 2008; McGee & Martin, 2011). I yrkessammanhang var det många 

som med tiden kommit att se sin utländska bakgrund som en tillgång, då den kunde skapa 

större trovärdighet och fler ingångar till vissa klient- och kundgrupper. Samtidigt var det 

flera som uttryckte en ambivalens och en känsla av att fylla en sorts “invandrarkvot”. Då 

de adopterade upplevde sig själva som relativt svenska till sin etnicitet men att det sällan 

fanns andra, icke-adopterade invandrare på arbetsplatsen blev det oklart exakt vad de 

adopterades utländska bakgrund skulle fylla för funktion. Detta knyter an till den oklarhet 

som tidigare beskrivits kring vilka delar och hur mycket av det biologiska ursprunget som 

kan, ska och får betonas av adopterade (de Graeve, 2015). Att döma av vad som har 

kommunicerats till intervjupersonerna i föreliggande studie i utbildningssammanhang, 

förefaller det biologiska ursprunget vara något som hellre bör ignoreras än betonas. 

De flesta av intervjupersonerna strävade inte efter att komma högre upp i hierarkier eller 

längre i sina karriärer, trots att några av dem kanske skulle ha kunnat nå betydligt högre 

om de hade velat. Det är möjligt att önskan att själv få välja när en ska sticka ut, strävan 

efter att hålla sig inom “normalspannet” och inte “ligga och tänja”, bristen på förebilder 

på högre positioner, ett fördröjt vuxenblivande, brist på stöd och hjälp att hantera möten 

med stereotypa föreställningar och rasism - att allt detta är faktorer som skapat osynliga 

och onödiga hämningar och begränsningar för den här gruppen adopterade. Det är också 

möjligt att det finns personer i den här (och andra grupper med utomeuropeisk bakgrund 

i Sverige), som hellre än att riskera att slå huvudet i ett glastak, väljer att stanna ett pinnhål 

längre ner än de skulle behöva. 

Stöd och resurser 

Svenska adoptivföräldrars höga SES, har tidigare angivits som ett troligt skäl till varför 

adopterade tycks uppnå högre utbildning och klara sig bättre på arbetsmarknaden än deras 
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resultat på kognitiva tester ger anledning att förvänta (Dalen et al., 2008; Lindblad et al., 

2009; Vinnerljung et al., 2010). I föreliggande studie hade majoriteten av de adopterade 

föräldrar med samma eller lägre SES som genomsnittet i majoritetsbefolkningen och flera 

var de första i sin nya släkt med att studera på högskola/universitet. I den mån 

adoptivföräldrarna påverkat dessa intervjupersoners val att studera vidare rörde det sig 

om en oavsiktlig effekt, då intervjupersonerna sett studier som ett sätt att komma bort 

ifrån ett bristfälligt eller dysfunktionellt familjesammanhang, vilket alltså inte 

överensstämmer med bilden från tidigare forskning av adoptivföräldrarna som ett stöd i 

utbildningssammanhang. Resonemanget att adoptivföräldrarnas biologiska barns goda 

studie- och yrkesframgångar bör tas som intäkt för att de adopterade växer upp i hem som 

skapar optimala förutsättningar för lärande, stämmer alltså inte med erfarenheterna i 

föreliggande grupp. Resonemanget om den stimulerande hemmiljöns positiva effekt 

förutsätter också att det är någorlunda jämförbart att vara adopterad in i en familj och att 

vara adoptivföräldrarnas biologiska barn. Jag känner själv inte till några sådana studier, 

men de intervjupersoner i föreliggande studie som hade syskon som var föräldrarnas 

biologiska barn, upplevde att deras situationer som syskon var mycket olika. 

Rekommendationen att i första hand utreda adopterades kognitiva förmåga i 

utbildningssammanhang, framför utforskande av psykologiska frågor relaterade till 

adoption och identitet har ett knappt decennium på nacken (Dalen, et al., 2008; Lindblad 

et al., 2009; Vinnerljung et al., 2010). Att döma av resultatet i föreliggande studie och av 

annan aktuell forskning finns det idag god anledning att utreda och utforska psykologiska 

och sociala identitetsaspekter för både utomeuropeiskt adopterade och andra invandrare i 

utbildningssammanhang. Därmed inte sagt att kognitiva utredningar inte bör göras, men 

det finns anledning att noga fundera över hur och varför de ska genomföras för att 

minimera risken för att negativa förväntningar eller stereotyphot aktiveras och ger en 

felaktig bild av den utreddes kapacitet (Aronson, Burgess, Phelan & Juarez, 2013; 

Burgess, Warren, Phelan, Dovidio & Van Ryn, 2010; Jordan & Lovett, 2007). Ytterligare 

en ingång kunde vara att erbjuda adoptivföräldrar längre och mer omfattande stödinsatser 

även efter adoptionen (Gebeyehu, 2008). Adopterade själva har uttryckt att de uppskattar 

när adoptivföräldrar kan prata med barnet om rasism samt aktivt benämna, förklara och 

dra gränser för både den adopterades och adoptivfamiljens integritet (Docan-Morgan, 

2010, 2011). 

En nederländsk studie visade att till skillnad från svarta kvinnor i USA, saknade svarta 

kvinnor i Nederländerna kunskap om sitt historiska sammanhang. Därmed saknade de 

även teoretiska begrepp för att förstå och utveckla effektiva strategier för att stå emot 

rasism (Essed, 1991). På motsvarande sätt var det ingen i föreliggande studie som 

spontant nämnde att de under sin skoltid fått sina personliga livserfarenheter satta i ett 

historiskt sammanhang. I det outtalade kan utläsas en frånvaro av förebilder, 

historieberättelser, ifrågasättande av kränkningar och verktyg för att förstå sig själv. 

Denna frånvaro står i skarp i kontrast mot den i undervisningen ständiga närvaron av 

normativa förebilder, västcentrerade historieberättelser, hanteringen av andra 

kränkningar och verktyg för de vita klasskamraterna att bättre förstå sig själva 

(Skolverket, 2009, 2013). En erfarenhet som gäller för långt fler än utomeuropeiskt 

adopterade i Sverige. Obehaget över att utskiljas och särskiljas för sin utländska bakgrund 

i utbildningssammanhang som beskrevs av de adopterade i föreliggande studie, liksom 
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av andra utomeuropeiska invandrare i tidigare studier, bör också förstås i ljuset av den 

tydliga andrafiering av invandare som görs i skolan (Regeringskansliet, 2006).  

Det finns kompetens och kapacitet att frigöra om mindre stereotyphotande, mer 

stereotypsäkra, miljöer etableras inom skola, vård och omsorg (Jordan & Lovett, 2007; 

Logel et al., 2012; Regeringskansliet, 2005). Det finns inte ett förhållningssätt som 

fungerar i alla lägen, men oftast är det bäst att ha ett förhållningssätt som bejakar både 

människors likheter och olikheter (Dovidio et al., 2016). Generellt kan sägas att det är 

önskvärt att verksamheter eftersträvar att ha en främjande snarare än förebyggande 

hållning, där möjligheter snarare än undvikande av dåligheter ligger i fokus (Burgess et 

al., 2010). Syftet med olika interventioner bör vara att minska risken för att personer med 

socialt stigmatiserade identiteter ska riskera att särskiljas och stereotypiseras och att varje 

person ska få bli sedd som en unik individ, inte som en stereotyp gruppmedlem (Aronson 

et al., 2013; Burgess, et al., 2010; Cohen, Steele & Ross, 1999; Good, Aronson & Inzlicht, 

2003). Fungerande interventioner bör i allmänhet avstå från färgblinda strategier och 

istället eftersträva att främja inkludering och minska upplevelser av att ens sociala 

identitet kan komma att nedvärderas (Cohen & Garcia, 2008; Wilton, Good, Moss-

Racusin & Sanchez, 2015). I utbildningssammanhang har stabilitet, fokus på lärande, 

systematiskt kvalitetsarbete, främjande av likabehandlingsarbete samt en öppenhet kring 

normskapande processer i verksamheten visat sig minska mängden kränkningar och 

mobbning (Skolverket, 2013). Detta är viktigt att notera då tidigare forskning visat att 

lärare i allmänhet inte brukar prata med varandra om rasism (Regeringskansliet, 2006).  

I klassrummet kan det handla om att skapa klimat som uppmuntrar lärande samt goda och 

jämlika kamratrelationer (Jordan & Lovett, 2007; Markus, Steele & Steele, 2000). Att 

öka andelen pedagoger från minoritetsgrupper och tillgång till mentorer och nätverk för 

elever och studenter som tillhör minoriteter (Chang, Eagan, Lin & Huartado, 2011; 

Lindahl, 2007). Detta kan stärka domänidentitet och har även visat sig ge bättre resultat 

för både kvinnor och etniska minoritetsmedlemmar på svenska nationella prov. Eftersom 

höga förväntningar generellt ger bättre resultat och vice versa bör pedagoger vara tydliga 

med att de har höga, men uppnåeliga, förväntningar på alla sina elevers prestationer, samt 

visa hur eleverna ska göra för att lyckas (Allen, 2015; Jordan & Lovett, 2007; Cohen et 

al., 1999). Det har också visat sig effektivt att lära ut kunskap om stereotyphot och om att 

intelligens kan påverkas av träning (inte är statiskt) samt att låta fokus i 

undervisningssituationen ligga på uppgifter i stället för på föreställt medfödda egenskaper 

(traits) (Appelgren & Bengtsson, 2015; Appelgren, Bengtsson & Söderqvist, 2016; 

Aronson, Fried & Good, 2002; Good et al., 2003; Jordan & Lovett, 2007). Sådan kunskap 

har visat sig underlätta och stärka prestationer och uthållighet hos elever/studenter. 

Metoddiskussion 

Sju av de tio intervjupersonerna rekryterades ur grupper för adopterade. Att söka upp ett 

sådant forum och att välja att frivilligt delta i en studie om adopterade med akademisk 

examen kan vara ett uttryck för ett förhöjt behov av stöd kring frågor som berör möten 

med stereotypa föreställningar hos de intervjuade vid den aktuella tidpunkten. Det kan 

inte uteslutas att detta kan ha bidragit till en snedvridning i utsagorna, så att vikten av den 

adopterade positionen förstärkts. Samtidigt kan ett sådant intresse för positionen som 

adopterad ha bidragit till att intervjupersonerna på ett rikt och nyanserat sätt kunnat 



 
 
 

32 

reflektera kring och synliggöra sådant som är specifikt och relevant i sammanhanget. De 

adopterades relativt höga ålder vid intervjutillfället (37 - 49 år,) innebar att de hade distans 

till sin utbildningstid och själva kunde belysa långsiktiga effekter av sina tidigare 

erfarenheter. Distansen innebär förvisso att materialet filtrerats genom 

intervjupersonernas minnen och troligen även viss social önskvärdhet. Samtidigt är det 

utifrån dessa rekonstruktioner som intervjupersonerna förstår sig själva och sina 

erfarenheter idag. Eftersom föreliggande studie intresserat sig för intervjupersonernas 

upplevelser och effekterna av dessa, uppfattas avståndet till utbildningstiden främst som 

en fördel. Att samtliga intervjupersoner hade en avslutad akademisk examen och 

huvudsakligen positiva erfarenheter av att studera, innebar att de kunde belysa både 

positiva och negativa konsekvenser av sina strategier för studier och prestationer. Vidare 

tyder deras höga utbildningsnivåer och bibehållna positioner i yrkeslivet på att negativa 

förväntningar på deras prestationer inte har varit relaterade till deras faktiska förmågor. 

Valet att använda det könsneutrala pronomenet hen i föreliggande uppsats gjordes dels 

för att inkludera både de kvinnor och transpersoner som deltog i studien, dels för att 

bevara intervjupersonernas anonymitet. En effekt av detta kan dock vara att mönster som 

berör vad det innebär att vara just flicka/kvinna i mötet med stereotypa föreställningar 

och rasism kan ha skymts, trots min ambition att synliggöra både flickors/kvinnors och 

transpersoners erfarenheter. I den avpersonifiering som gjorts vid rapportskrivningen 

finns även en risk att personspecifika kvaliteter och erfarenheter har gått förlorade. Denna 

inskränkning har dock bedömts motiverad med hänsyn till att integritetskränkningar 

visade sig vara något som drabbat i princip samtliga intervjupersoner. 

Fyra av de tio intervjupersonerna hade en mer eller mindre omfattande 

rörelsebegränsning, vilket är en utseendemässig markör som kan generera negativa 

stereotypa föreställningar (Fiske, 2015). Under intervjuernas gång ställdes därför 

klargörande frågor beträffande intersektionen mellan sådant som var relaterat till 

intervjupersonernas rörelsebegränsningar respektive deras rasifiererade utseende. I 

analysarbetet visade sig de flesta koderna vara giltiga för flera intervjupersoner oavsett 

funktionsförmåga. Detta kan ha varit en effekt av intervjuguidens utformning där fokus 

tydligt låg på det rasifierade utseendet. Intersektionella perspektiv observerades och 

registrerades i analysen, men exkluderades vid rapportskrivandet på grund av studiens 

ringa omfattning (liksom även flera aspekter av adopterades nära relationer). 

Avgränsningarna uppfattas ha gett utrymme för en fördjupad analys av betydelsen av 

stereotyper och rasism i utbildningssammanhang, men pekar samtidigt mot vikten av att 

fler perspektiv blir belysta av framtida forskare.  

Tidigare studier om internationellt adopterade i Sverige har efterlyst forskning utförd av 

adopterade själva (Hübinette & Tigervall, 2008; Lindblad, 2004). Jag är själv 

internationellt adopterad på 1970-talet och har länge varit engagerad inom verksamheter 

med fokus på adopterade och deras närstående. Ett par intervjupersoner gav uttryck för 

att min position som adopterad skapade en upplevelse av trygghet och förtroende i 

intervjusituationen. Att ha en förförståelse i form av personligt engagemang och kunskap 

inom ett forskningsområde kan ha sina fördelar, men det kan också orsaka 

slentrianmässiga antaganden och forskningsbias (Kahneman, 2013). Närheten och den 

utjämnade maktasymmetrin i intervjusituationen kan också orsaka processer av 
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identifikation och upplevd gemensam förförståelse mellan intervjuare och intervjuperson. 

Detta kan medföra att vissa aspekter tas för givna eller undviks. 

I syfte att minska risken för bias ställdes under intervjuerna regelbundet sammanfattande 

frågor som en tillförlitlighetskontroll kring att intervjupersonernas utsagor uppfattats i 

enlighet med vad intervjupersonerna avsett. Transkriptionerna har gjorts ordagrant, 

intervjupersonerna har haft möjlighet att granska dem och två handledare har haft 

möjlighet till insyn i arbetsprocessen. Min pågående utbildning till psykolog utgör grund 

för ett reflekterande förhållningssätt kring den egna positionen i relation till de 

intervjuade. Jag har också under arbetets gång deltagit i seminarier och forum för 

adoptionsfrågor där jag fått utrymme för självreflektion kring arbetet med föreliggande 

studie. Även om dessa åtgärder vidtagits för att minska risken för bias hade studien 

säkerligen vunnit på större insyn och fler perspektivskiften av en eller ett par 

utomstående, särskilt under arbetet med kodningen. Av praktiska skäl valdes ett sådant 

moment bort och viss bias i tolkningarna av resultatet är därför förväntad, t ex vad gäller 

vilka koder som uppfattats som centrala och vilka strategier som noterats. Att tre 

intervjupersoner rekryterades som jag var bekant med kan tänkas ha påverkat intervjuerna 

på olika sätt även om de intervjuade inte uppgav att de upplevt det så själva. 

Rekryteringen av dessa tre personer innebar dock att även adopterade från Afrika fanns 

representerade i underlaget, vilket anses ha bidragit med en värdefull dimension till 

studien. 

I intervjuerna efterfrågades möten med stereotypa föreställningar. Frågeställningen 

inbjöd intervjupersonerna till att söka efter konkreta exempel på negativa uttryck, men 

den hjälpte dem inte att ge exempel på frånvaro av sådant som deras icke-adopterade 

jämnåriga haft tillgång till, såsom sin egen historia, rätten att känna till sitt ursprung, 

förebilder från samma etniska bakgrund, tillgång till sitt ursprungsspråk, rätten att få hjälp 

att sörja förlorade föräldrar, etc. I stället kom dessa brister att sippra fram genom gliporna 

i intervjupersonernas berättelser. Fler frågor om vad de adopterade upplevde att de saknat 

och hur de gått tillväga för att inhämta sådant de inte tilldelats hade möjligen genererat 

mer fördjupad kunskap. 

Framtida studier om adoption kan med fördel utföras i tvärvetenskapliga miljöer och med 

ett intersektionellt perspektiv. Givet att allt fler av dem som idag adopteras internationellt 

har funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2014), är det angeläget att framtida forskning 

tar hänsyn till de ytterligare möten med negativa stereotypa föreställningar och 

diskriminering som detta kan medföra och vad samhället bör vidta för åtgärder för att 

förhindra sådana kränkningar. De som adopteras idag är också oftare äldre 

(Socialstyrelsen, 2014) och kan därför, utöver en potentiellt traumatisk separation från 

biologiska föräldrar, även ha upplevt fler och komplexa trauma. Hur transrasialt 

adopterades kognitiva förmåga och prestationer påverkas av såväl tidiga trauma som 

senare erfarenheter av exkludering och rasism i det nya landet, vore värdefullt att söka 

mer kunskap om. Ett annat intressant tema som tidigare tagits upp av Hübinette (2011) 

och som något oväntat aktualiserades även i denna studie, är upplevelser av 

transidentiteter i relation till adoption. 

Ingen av intervjupersonerna identifierade sig eller uppfattades generellt av andra som 

man. Men forskning som studerar gemensamma och skilda erfarenheter hos personer av 
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olika kön, könsidentitet och könsuttryck behövs. Tidigare studier av utomeuropeiska 

invandrare har visat på könsskillnader i såväl möten med stereotypa föreställningar och 

rasism som strategier för att hantera dessa (Gruber, 2008; Kalonaityte et al., 2007, 2008; 

Mångkulturellt centrum, 2014; Osbeck et al., 2003). Tidigare forskning av relationen 

mellan studieresultat och kognitiv begåvning hos adopterade har baserat sig på resultat 

av begåvningstester från mönstringar och alltså endast grundat sig på män (Vinnerljung 

et al., 2010). Det är möjligt att utomeuropeiskt adopterade som inte kommer från Korea, 

vid åldern för mönstring blivit så pass medvetna om negativa stereotyper om teoretisk 

kompetens, att deras prestationer i testsituationen påverkats negativt av stereotyphot. Det 

är också möjligt att korrelationen mellan resultat på kognitiva tester och betyg varierar 

mellan olika kön. Mätmetoder av begåvning, som även inkluderar flickors/kvinnors och 

transpersoners begåvning vid olika åldrar och tar hänsyn till risker för stereotyphot vore 

således önskvärt. 

Sist men inte minst vore det värdefullt med större och bredare studier som kan inkludera 

fler grupper. Förutsättningarna för internationellt adopterade har t ex sett mycket olika ut 

för olika generationer. För att bättre förstå vilka mekanismer som är adoptionsspecifika 

respektive specifika för dem som rasifieras när det gäller utbildning, vore det värdefullt 

med jämförelser med vita, inhemskt adopterade, med andra generationens invandrare och 

med personer med en infödd respektive en utomeuropeiskt född förälder. Det vore också 

värdefullt med studier av adoptivföräldrars, lärares, vårdpersonals och vägledares 

eventuella stereotypa föreställningar om adopterades och andra invandrares bakgrunder, 

samt hur dessa påverkar barns och ungas förmåga att prestera i utbildningssammanhang, 

samt framtida yrkesval och karriärer. Även om SCM endast användes tentativt i 

föreliggande studie uppfattades metoden som lättadministrerad och adekvat för ämnet 

och skulle med fördel kunna kompletteras med studier av implicita fördomar. 

Slutsatser 

Sammantaget belyser föreliggande uppsats hur socialpsykologiska teorier har gestaltat 

sig för en specifik grupp utomeuropeiskt adopterade med goda studieresultat i en svensk 

kontext. Genom att tillföra ett socialpsykologiskt perspektiv på tidigare studier av 

adopterades studieprestationer och etniska identitet (Cohen & Garcia, 2008; Fiske 2015; 

Steele, 1997, 2010; Tajfel, 1974; Turner, 1975), kunde föreliggande studie synliggöra att 

inte enbart individuella egenskaper och förhållanden före en adoption, utan även sociala 

och psykologiska identitetsaspekter, såväl som samhällsstrukturer i den adopterades nya 

kontext och fortsatta uppväxt, kan ha betydelse för utomeuropeiskt adopterades 

studieprestationer. Av de erfarenheter som beskrevs i intervjuerna var det flera som var 

typiska för den adopterade positionen, såsom att växa upp med den vita, svenska 

majoritetsbefolkningen som närmsta förebilder och norm. Men flera erfarenheter bör ha 

relevans även för icke-adopterade personer med utomeuropeisk bakgrund. Hit hör möten 

med negativa stereotyper och förväntningar baserade på rasifierade föreställningar om 

kompetens samt att vistas i utbildningssammanhang präglade av en färgblind ideologi. 

Föreliggande studie fann även strategier som inte nämnts i tidigare forskning (Brondolo, 

et al., 2009; Hübinette & Tigervall, 2008; Kalonaityte et al., 2007, 2008; Koskinen, 2015; 

Lewis et al., 2013; Lindblad & Signell, 2008; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012), såsom 

accepterande, tillhörighetsskapande strategier. Genom intervjupersonernas utsagor kunde 
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dessa strategiers funktioner och konsekvenser belysas, både för psykisk hälsa och för 

studieprestationer. 

Ingen adoption är den andra lik, varför det är viktigt att samhället kan erbjuda individuellt 

anpassat stöd och utredningar vid behov till både adopterade och deras familjer. Men 

föreliggande studie belyser även vikten av generellt ökad kunskap om negativa stereotypa 

föreställningars betydelse i såväl vård- som utbildningssammanhang. Den belyser också 

vikten av att skyndsamt öka kunskap om och påbörja användande av de metoder som 

redan finns för att skapa mindre stereotyphotande miljöer. Ytterst vore det önskvärt att 

det svenska samhället kunde gå mot ett mer respektfullt och inkluderande förhållningssätt 

till alla människors likheter och olikheter, oavsett bakgrund och utseende. 
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Bilaga intervjuguide 

 

Huvudfråga 

• Tycker du att du har upplevt att du mött stereotypa föreställningar baserade på 

din utländska härkomst i något utbildningssammanhang? Berätta. 

Om nej: 

• Inga? Berätta. Vad tänker du att det beror på? 

• Tror du att andra som ser ut som du möter stereotypa föreställningar baserat på 

deras utseende? Varför/varför inte? 

• Finns det andra sociala identiteter som varit mer betydelsefulla för dig i 

utbildningssammanhang? 

-       Om ja: Har det funnits stereotypa föreställningar kring dina andra sociala 

identiteter som du tror påverkat dig i utbildningssammanhang? Vilka och 

hur då i så fall? 

• Vilka tänker du är de främsta skälen till att du uppnått din akademiska examen 

och din sysselsättning? 

• Hur brukar du göra om du får negativ återkoppling som du tycker är felaktig 

eller orättvis? 

• Har du något tips du skulle vilja ge till andra som upplever att de möter 

stereotypa föreställningar i utbildningssammanhang? 

Om ja: 

• När var första gången du blev medveten om en sådan stereotyp föreställning? 

-       Hur var det för dig? 

-       Vad drog du för slutsatser då? 

• Vad är det för händelser som har gjort dig uppmärksam och medveten om att det 

kan vara stereotyper du möter? 

-       Hur har du reagerat på det? 

• Har du mött andra stereotypa föreställningar? 

-       Vilka i så fall? 

-       Om inte: Vad tänker du om det? 

• I vilka utbildningssammanhang har du mött stereotypa föreställningar? 

• Från vilka personer har du mött stereotypa föreställningar? 

• Har stereotyperna varierat i förhållande till olika ämnen t ex i grundskolan? 

-       Om ja: Hurdå? 

• Tror du att mötet med stereotyper har påverkat dina skolprestationer/din 

akademiska förmåga? 

- Om ja: På vilket sätt? 

• Hur brukar du göra om du får negativ återkoppling som du tycker är felaktig 

eller orättvis? 

• Har du något tips du skulle vilja ge till andra som upplever att de möter 

stereotypa föreställningar i utbildningssammanhang? 
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För alla: 

• Har du någon kännedom om din tid före adoptionen? 

- Omsorg? 

- Trauma? 

 

• Har du någon kännedom om dina biologiska föräldrars utbildningsnivå? 

-       Om ja: Vilken var den och vad tänker du om det? 

-       Om nej: Vad har du trott att de hade för utbildningsnivå och vad tänker 

du om det? 

 

• Utifrån det vi har pratat om, vad finns det som jag borde ha frågat om men som 

jag inte har frågat om? 

Avslutande frågor 

• Eftersom jag har hållit på med frågor som rör adoption frågar jag alla om du 

kände till något om mig före intervjutillfället som du upplever har påverkat den 

här intervjun? 

• Har du något annat du skulle vilja tillägga? 
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