
 
 
 
 
     

 
Att vara svensk inuti men inte utanpå  

Adopterades upplevelser och påverkan av fördomar 
 
 

Nina Wide 
 
 
Sverige blev tidigt ett föregångsland inom internationella adoptioner 
och har tidvis i relation till antalet födda barn i Sverige mottagit den 
högsta andelen adoptivbarn i världen. En bred adoptionsforskning har 
bedrivits nationellt och internationellt. Syftet med denna intervjustudie 
är att undersöka hur nio internationellt adopterade upplever, hanterar 
och påverkas av olikheten mellan den egna etniska identiteten och hur 
de blir betraktade av omgivningen. Frågor ställdes bl a om vilka 
fördomar de adopterade möter i sin vardag. Materialet bearbetades 
utifrån en tematisk analysmetod. I resultatdelen beskriver deltagarna 
ett ambivalent förhållande till sin svenska identitet när den ifrågasätts 
av omgivningen. Detta leder till olika paradoxala lojalitetskonflikter 
för deltagarna till det svenska, deras ursprung, utseendet och till 
invandrargrupper. Vidare diskuteras aspekter av intervjudeltagarnas 
förmåga att vara flexibla och kompromissvilliga för att upprätthålla en 
positiv etnisk identitet.  
 
Nyckelord: Internationellt adopterade, etnisk identitet, fördomar, 
ambivalens, lojalitetskonflikter  
 
 

 
För närvarande anländer cirka 1 000 internationellt adopterade barn per år till Sverige. 
Erfarenhet av adoption delas med många andra länder i västvärlden och adoption har 
förekommit i flera tusen år. Fenomenet med att adoptera barn från andra länder började 
under andra världskriget (SOU, 2003). Tidigare var det vanligare att adoptera inom ett 
land och inom en etnisk grupp, så kallade osynliga adoptioner eller nationella 
adoptioner. I de fall när ett barn adopteras till en familj av annan ras eller hudfärg kallas 
det i Sverige internationell adoption och i USA för transraseal adoption (Lindblad, 
2004). Diskussion i termer av ras är mindre förekommande i Sverige jämfört med i 
USA, där erfarenheten av rasism och konflikter mellan majoritets- och 
minoritetsgrupper är av historiskt ursprung. Med tiden har tillgången på inhemska 
adoptivbarn sjunkit i och med mer effektiva preventivmetoder, liberalare 
abortlagstiftning och bättre socioekonomiska förhållanden i samhället. Under 1960-talet 
ändrades gradvis motivationen för att adoptera internationellt från att ha varit av 
humanitära skäl till att skapa en familj för ofrivilligt infertila par. De flesta barnen 
kommer från fattiga till rika länder och från fattiga till mycket välbärgade familjer 
(SOU, 2003). 
 
Under 80-talet i Sverige adopterades den största andelen barn från Korea, Colombia och 
Indien. Omkring 1980 hade Sverige den högsta adoptionsandelen i världen med 17,4 
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adopterade per 1 000 födda barn. Sedan dess har antalet sjunkit till 10,8 år 1998. Totalt 
har cirka 43 000 barn adopterats internationellt i Sverige. En intensiv debatt pågår i dag 
om etiken vid internationell adoption, eftersom en omfattande barnhandel har uppstått. 
Privata adoptionsförmedlare begär stora summor för att förmedla attraktiva adoptivbarn, 
helst så unga och blonda som möjligt. 1993-års Haagkonvention är en internationell 
konvention som reglerar internationella adoptioner. Konventionen ska ge skydd till barn 
och samarbete vid internationella adoptioner. Den har ratificerats av 41 länder i februari 
2000, dock ej av USA som mottar flest adoptivbarn i världen.  
Merparten av den breda adoptionsforskning, som har bedrivits nationellt och 
internationellt, har framför allt varit fokuserad på de adopterades sociala anpassning och 
psykiska hälsa under uppväxten. Forskningen har således följt de internationellt 
adopterades uppväxt (SOU, 2003).  
 
Sammanfattande resultat från studier där olika grupper har jämförts har inte visat några 
signifikanta skillnader beträffande psykologisk anpassning. Grupperna bestod av en 
internationellt adopterad grupp, en grupp där de adopterade är av samma ras som 
adoptivföräldrarna och en grupp icke adopterade. Flertalet studier visar snarare på att 
internationellt adopterade inte löper en större risk för sämre anpassning eller sämre 
psykisk hälsa. Omkring 70 – 80 % av internationellt adopterade uppvisade inte 
beteende- eller emotionella svårigheter. Gruppen internationellt adopterade skilde sig 
inte heller åt i jämförelse med de andra grupperna när det gällde självkänsla eller social 
anpassning (Lee, 2003). Motsägande forskning visar dock att adopterade löper en större 
risk för sämre anpassning och psykisk hälsa.  
 
Marianne Cederblad, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har på uppdrag av Statens 
Offentliga Utredning, sammanställt forskning om adoptivbarn och deras liv efter 
adoptionen (SOU, 2003). I sammanställningen framkommer att adopterade barn är 2-3 
gånger överrepresenterade i kliniska material inom barn- och ungdomspsykiatri, 
psykiatri samt i social dygnsvård. Detta gäller såväl internationellt som i Sverige. Även 
i en registerbaserad studie av Hjern, Lindblad och Vinnerljung (2002) framkommer en 
ökad risk för adoptionsgruppen när det gäller självmordsfrekvens, kriminalitet och att 
utveckla psykiatriska symtom/missbruk som kräver sjukvård. Studien har jämfört över 
11 000 internationellt adopterade födda 1970-79 med den svenska 
majoritetsbefolkningen, biologiska barn till adoptivföräldrarna och en grupp 
utlandsfödda barn som invandrat till Sverige före sju års ålder, vars mor är född i 
samma världsdel som barnet. Studien är baserad på register inom slutenvården där 
patienten har varit inlagd på sjukhus och belyser därför de mest allvarliga problemen. 
Lindblad (2004) betonar att den stora majoriteten av internationellt adopterade antas 
utvecklas som befolkningen i övrigt. 
 
När svårigheter uppstår under uppväxten varierar problematiken för pojkar och flickor. 
Det framkommer att pojkar framför allt visar s.k. externaliseringssymtom under barn 
och ungdomen, dvs. aggressivitet, trots, hyperaktivitet och asociala beteenden (SOU 
2003). Hos flickor förekommer ofta depressiva symtom, självmordstankar och 
självmordshandlingar. Pojkar och män har i större utsträckning sociala problem. Flickor 
och kvinnor har i högre grad psykiatriska problem. Dessa könsskillnader visar sig lik 
den i totalbefolkningen (Lindblad, 2004). I vuxen ålder är självmord, 
självmordshandlingar, psykisk sjukdom, missbruk och kriminalitet även vanligare hos 
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vuxna adopterade än hos den övrig befolkningen. Adopterade är troligtvis en psykiskt 
belastad grupp. Huvudskälen är sannolikt barnets negativa upplevelser i barnets 
förhistoria såsom misshandel, undernäring, vanvård, känslomässig och intellektuell 
deprivation. De belastade händelserna före adoptionen påverkar barnens anpassning 
under flera år efter ankomsten till adoptivfamiljen, även om barnens återhämtning av 
både kroppslig, emotionell och kognitiv försening kan vara imponerande (SOU, 2003).  
 
Sammantaget framkommer en skillnad mellan kliniska och icke kliniska studier. I de 
kliniska studierna har de adopterade fler och allvarligare psykiska problem till skillnad 
från adoptivbarnen i de icke kliniska studierna (Cederblad, Irhammar, Mercke & 
Norlander, 1994). De epidemiologiska studierna av barn och ungdomar visar en klart 
mindre entydig bild av att adopterade skulle vara överrepresenterade av psykisk ohälsa 
jämfört med grupper av totalpopulationen. Tendensen är att yngre barn visar färre 
psykiska problem än tonåringarna. Det förefaller som om tonårstiden präglas av framför 
allt en svårare identitetsproblematik för de adopterade som ger en ökad sårbarhet. Det 
var framför allt när adoptivbarn kom in i tonåren det började komma larmrapporter från 
skolor och barnpsykiatriska kliniker (SOU, 2003). En förklaring till att den psykiska 
ohälsan ökar i tonåren kan vara att den egna självbilden under tonårstiden ifrågasätts 
mer och att den kognitiva utvecklingen mognar och individen kan se sig själv utifrån 
och jämför sig själv med andra. Det blir även viktigt att få tillhöra en grupp och känna 
gemenskap med andra utöver familjen (Wrangsjö, Windberg & Salomonsson, 2006). 
 
Gruppens betydelse för en positiv identitetsprocess 
Under evolutionen har människan varit beroende av att höra till gruppen för att överleva 
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). Från det perspektivet blir det 
förståligt vilken betydelse gruppen har för en människa. I denna uppsats åsyftas, 
Svenskar, när begreppet grupp används. Det som inryms i begreppet svenskt är för stort 
att problematisera i denna uppsats men här avses den etniskt svenska gruppen och vad 
varje enskild individ upplever som svenskt. Det blir en så kallad imaginär gemenskap 
som åsyftas. Det största hotet som finns är att bli ställd utanför och människor tenderar 
ständigt att söka socialt, tillhörighet till sin grupp (Westin & Lange, 1981). 
 
Identiteten handlar om att var en person både på ett individuellt plan och på ett 
gruppmässigt plan (Alsmark, 1997). Det fundamentala i gruppidentiteten kan 
sammanställas till två nyckelbehov; ett behov av tillhörighet och ett behov av att vara en 
unik person med en positiv självkänsla. I vilken omfattning människor hämtar näring 
för sin självkänsla från sin grupptillhörighet varierar. Att uppnå positiv självbild, 
självrespekt, självkänsla och socialt erkännande grundas på både behoven av tillhörighet 
och individualitet som tidigare nämnts. Dessa behov anses vara de viktigaste motiven 
när det gäller identitet och dess roll i det sociala livet. Utifrån ett psykodynamiskt 
synsätt finns ett behov av att försvara självet men samtidigt bli älskad och respekterad 
av gruppen. Om begreppet narcissism används för att förklara den självkärlek som finns 
hos en individ och om personen utsätts för hot svarar individen oftast med aggression. 
På ett personligt plan måste en person försvara sin integritet om självet blir hotat. Dels 
kan hotet komma utifrån gruppen och då stärks gruppgemenskapen. Hotet kan även 
komma inom gruppen och det medför en påtagligare konflikt inom individen eftersom 
den personliga integriteten hotas samtidigt som medlemskapet i gruppen hotas. Det 
uppstår alltså en ständig balansgång mellan människors behov av att uppnå 
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individualitet och att värna om självet men att samtidigt tillhöra gruppen och få socialt 
erkännande (Westin & Lange, 1981). 
 
Människor kan sägas ”bli till” och skapas genom att kontinuerligt leva i relation med 
andra människor, och genom olika relationer får vi en uppfattning om oss själva. Det 
som även formar vår identitet är den speciella kultur och det speciella samhälle vi lever 
i. Begreppet identitet är ett väldigt mångfasetterat begrepp som påverkas av en mängd 
olika komplexa faktorer. En avgörande del av identiteten är den som skapas i och med 
socialiseringen och det är den dimensionen som åsyftas i denna uppsats. Identiteten kan 
sägas vara något mer än summan av de delidentiteter som vi rör oss mellan i olika 
sammanhang. Identiteten kan inte skapas isolerat, utan en individ utvecklas genom ett 
samspel med andra. Genom att självbild lagras på självbild byggs identiteten upp. 
Identiteten bygger på upplevelsen av att bli uppfattad och behandlad på ett konkret sätt i 
en given situation. Självbilden är alltså inte en helt egen konstruktion. Den befästs när 
en individ får bekräftelse ifrån andra betydelsefulla personer. En skärningspunkt mellan 
det individuella och omvärld är intimt knuten till socialisationsprocessen, som i sin tur 
avspeglar samhällets värderingar. När dessa självbilder bekräftas så befästs de. 
Identiteten är en övergripande kategori för en serie självbilder som har något centralt 
gemensamt ((Wrangsjö, Windberg & Salomonsson, 2006). 
 
Eftersom internationellt adopterade har ett annat utseende än majoritetsbefolkningen i 
Sverige blir utseendet något som internationellt adopterade kan komma att ifrågasätta 
speciellt i tonåren. Det blir en självbild som avviker från den övriga självbilden och kan 
bli svår att få ihop. Den adopterade lever i ett gränsland mellan att höra till det svenska 
men att även inte göra det. Vad är etniskt identitet och hur påverkas den av 
omgivningen. Hur skiljer sig identitetsskapandet hos adopterade från icke adopterade? 
Vad har utseendet och det ras/etniska ursprunget för betydelse för det etniska 
identitetsformandet?  
 
Etnisk identitet 
Begreppet etnisk identitet är ett vidare begrepp än rasidentitet. Etnisk identitet har 
definierats på olika sätt beroende på teoretisk ansats och det finns inga tydliga klara 
definitioner. Det saknas framför allt en enhetlig definition när det gäller etnisk 
identitetsutveckling avseende utlandsfödda adopterade. Därför definieras begreppet 
etnisk identitet utifrån ett flertal studier av identitetsutvecklingen hos ungdomar 
tillhörande etniska minoriteter (Irhammar, 1997).  
 
Etnisk identitet handlar om upplevelsen av kulturell tillhörighet och intresse för 
ursprungskulturen som bygger på emotionella band och även på gemensamma mål och 
intressen för gruppen. Personen delar värderingar och attityder med den etniska gruppen 
och har särskilda traditioner och sedvänjor tillsammans. Det är framför allt 
gruppgemenskapen och att individerna känner lojalitet till sin grupp som utmärker den 
etniska identiteten (Frisén & Hwang, 2006; Irhammar, 1997).  
 
De tydligaste etniska markörerna är språket och utseendet. Den etniska identiteten kan 
delas upp i etnisk självidentifikation och extern identifikation. Med extern identifikation 
avses hur en individs etniska tillhörighet uppfattas av andra och självidentifikationen 
baseras på den grupptillhörighet som individen tillskriver sig själv (Westin & Lange, 
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1981).  Om det således finns en diskrepans mellan dessa bilder är det svårare för 
individen att uppnå en positiv identitetsutveckling (Cederblad, Irhammar, Mercke, & 
Norlander, 1994). Hur omgivningen uppfattar en person får alltså en stor betydelse för 
hur individen uppfattar sig själv och den etniska identiteten. Om det finns starka 
negativa attityder gentemot en etnisk grupp som individen tillhör, kommer detta att bli 
en speciell utmaning för den egna självuppfattningen (Frisén & Hwang, 2006).  
 
Den etniska identiteten är inte statisk utan dynamisk och det pågår ett ständigt samspel 
mellan den egna upplevelsen och omgivningen. Trots att den etniska identiteten ofta är 
fundamentet för att tillhöra eller inte höra till en viss grupp, ger den ofta sken av att vara 
stabil och homogen. Människor positionerar sig gentemot andra utifrån utseende och 
ursprungsort och tillskriver ofta sig själv och andra vissa egenskaper med hänvisning till 
etnisk tillhörighet. Den etniska identiteten ger tillhörighet för individen. Utseendet har 
ofta betydelse för hur en individ bemöts av andra och vilken status individen får i 
samhället. Identitetsskapandet är en process alla ungdomar genomgår, men om 
individen ingår i samhällets etniska majoritet, kommer den egna etniska identiteten inte 
att problematiseras i samma utsträckning som om individen tillskrivs en etnisk 
minoritetsgrupp (Frisén & Hwang, 2006).  
 
Det finns en dubbelhet för internationellt adopterade att tillhöra en minoritet i samhället, 
medan de blir behandlade av andra och betraktar sig själva som om de tillhörde 
majoritetsbefolkningen (Lee, 2003). Hur man blir bemött av omgivningen som 
adopterad kan utmärkas av tre helt olika sätt enligt Kirks teori (Brodzinsky refererat i 
Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander 1994). Beroende på om det etniska 
ursprunget förnekas, uppmärksammas positivt eller betonas negativt genom bl a 
fördomsfullt bemötande från omgivningen. Att bli utsatt för dessa helt olika 
bemötanden ifrån omgivningen utgör en mental påfrestning för de adopterade. 
Omgivningens bemötande baseras utifrån den främlingsfientliga kontext som för 
tillfället råder i samhället. Detta medför motsägande erfarenheter, som de adopterade 
måste förhålla sig till. Dessa olika bemötanden innebär troligtvis att det uppstår en inre 
konflikt inom individen där den etniska självidentiteten ifrågasätts om den adopterade 
upplever sig som svensk men blir bemött som att t ex vara invandrare. Vilka strategier 
har då de adopterade för att hantera dessa situationer? Begreppet konflikt används här i 
syfte att belysa den inre intra-personella och den yttre inter-personella konflikten. I en 
intervjustudie framkom olika strategier i möten som innebar någon form av konflikt. 
Strategierna var att personen ville förklara och försvara sig, markera sin svenska 
tillhörighet, ta avstånd eller undvika, eller så förblev personen passiv (Irhammar, 1997). 
Vad finns det för forskning kring identitetsskapandet och vad innebär det att ha en 
annan etnicitet/ras än majoritetsbefolkningen för den adopterades etniska 
identitetsprocess? 
 
För de adopterade vars ursprung är i andra ras- och etniska grupper än 
adoptivföräldrarnas tillkommer svårigheter att identifiera sig mer eller mindre med två 
raser och/eller två kulturer. Identifikationsprocessen gestaltar sig på olik sätt i olika 
åldrar. Barn före tonåren vill vara så lika sina kamrater och vänner som möjligt oavsett 
ras/etnisk grupp. I tonåren kommer det egna intresset kring sitt ursprung successivt och 
individen tar ett eget ansvar för att ta ställning till sin bakgrund (SOU, 2003). 
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Startpunkten för den debatt som finns om det är fördelaktigt för adopterade barn att 
adopteras av föräldrar med en annan ras började i och med Fanshels studie (1972, 
refererad i SOU, 2003) av indianska barn. Även i Bagley´s studie (1991, refererad i 
SOU, 2003) framgår det att det fanns ett samband mellan rådande rasism och de 
adopterade indianska barnens sämre psykosocial anpassning och låga självkänsla. De 
barn som bodde längst bort från indianreservaten anpassade sig bäst. De hade inte 
konfronterats med rasfördomar, men priset var att de hade förlorat sin indianska 
identitet. Detta menar Bagley berodde på den rasism som fanns i Kanada mot indianer. 
Fler studier visar på att internationellt adopterade har signifikant lägre ras/etnisk 
identitet än jämförelsegruppen osynliga adopterade. Detta anser forskarna tyder på att 
internationellt adopterade assimileras in i majoritetskulturen och tar avstånd ifrån det 
biologiska ursprunget (Hollingsworh, 1997,  refererad i SOU, 2003). 
 
Socialarbetare i USA debatterar om att stoppa adoptioner av färgande barn till vita 
familjer. De avser att sådana adoptioner är ett hot mot den svarta familjen. Enligt 
Lindblad, (2004) saknas vetenskapliga belägg för ett sådant resonemang. Någon tydlig 
koppling mellan ras/etnisk identitet hos transrasealt/transetniskt adopterade och deras 
psykiska hälsa och självkänsla har inte kunnat verifieras (SOU, 2003). En annan studie 
gjord av Brooks och Barth (1999, refererad i Lee, 2003) med asiatiska och afrikanska 
transrasealt adopterade visade att alla adopterade hade en stark ras/etnisk identitet, men 
hälften av dem var missnöjda med sitt utseende. Författarna påpekar att det inte går att 
uttala sig om missnöjet med utseende har med adoptionen att göra eftersom det inte 
finns liknade studier gjorda på icke adopterade av samma ras/etniska grupp (Lee, 2003). 
Det framkommer också att adopterade ungdomar inte vill ha kontakt med den etniska 
invandrargrupp som finns i landet. Även vuxna utlandsadopterade var oroliga för att 
betraktas som invandrare. Skälet var att de upplevde att det fanns negativa attityder i 
Sverige mot dessa. Författarna påpekar att ett skäl till att de adopterade barnen inte 
identifierar sig med sin etniska grupp kan vara att den tillhör en lågstatusminoritet, en 
sådan vill de inte tillhöra (SOU, 2003).  
 
Det går inte att finna några påtagliga skillnader i anpassningssvårigheter när transrasealt 
adopterade har jämförts med den osynliga adopterade (adopterad inom samma land, ras) 
guppen som har adopterats till vita föräldrar. Med anpassningssvårigheter menas t ex att 
ha rymt hemifrån, problem med droger, arrestering av polisen eller avstängning från 
skolan eller sökt vård för emotionella problem. Ett samband hittades däremot inom 
gruppen transrasealt adopterade från Asien, Afrika och Latinamerika som troligtvis 
beror på diskriminering och fördomar. Diskriminering påverkar de adopterades 
självkänsla när de utsatts för olika kränkningar på grund av sitt utseende. Missnöjet kan 
uttryckas genom bl a olika beteendeproblem, anser forskare. Föräldrarna uppgav att de 
adopterade barnen som vara mer nöjda med sitt utseende bodde i mer mångkulturella 
miljöer (William, 2000).  
 
Hollingsworth (1997, refererad i SOU, 2003) påvisar i en metaanalys att den negativa 
effekten på rasidentiteten d vs hur man ser på sitt ursprung, ökade i och med ökad ålder. 
Den var negativast och effekten var som starkast i övre tonåren. Andra studier visar att 
barn kan ha god självkänsla oberoende av etnisk/ras identitet om de har en bra relation 
till adoptivfamiljen. Författaren Banden, (2002, refererad i SOU, 2003) menar att 
faktorer som kan vara mer betydande för den psykiska hälsan än en ras/etnisk 
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identifikation, är föräldrarelationen, kamratkontakter, skolprestationer och 
arbetsframgång. 
 
De internationellt adopterade som upplever sig som icke-svenskar hade lägre psykisk 
hälsa och sämre självkänsla än de adopterade som upplevde att de var svenska. Vilket 
sannolikt beror på att individen känner sig ”annorlunda” (Irhammar, 1997). De som 
hade adopterats efter tre års ålder upplevde sig i större utsträckning som icke-svenskar 
och hade lägre psykisk hälsa. Då det gäller den externa identifikationen hade de flesta 
bemötts som invandrare, ofta på ett negativt sätt, framför allt vid ytliga, anonyma 
kontakter på gator och i affärer. Det finns således en motsats mellan de adopterades 
interna självidentifikation och den externa identifikationen. Meiers intervjustudie (1999, 
refererat i SOU, 2003) med vuxna adopterade visar att identitetsskapandet är en 
pågående process. Det varierar hur man ser på sin etniska identitet under livets gång. 
Andra sociala identiteter kan ibland vara viktigare än den etniska identiteten och det 
behöver inte vara tecken på patologiskt självförakt eller etnisk alienation (Bagley 1979, 
refererad i SOU, 2003).  
 
Definition av begreppen fördomar, diskriminering och rasism 
Socialpsykologen Allport (1958) beskriver fördomar som antipatier som bygger på 
felaktiga och orubbliga generaliseringar. Liksom antipatin är fördomen förbunden med 
starka emotioner som i sin tur leder till åsikter, ställningstaganden och dispositioner som 
riktas till en viss social kategori av människor eller företeelser. Till skillnad från 
förhandsuppfattningar är fördomar grundade på föreställningar som är svåra att 
korrigera, även om erfarenhet och information motsäger personens föreställning. 
Emellertid är det inte givet att alla etniska fördomar är negativa. Det är svårt att dra en 
linje mellan när det handlar om en fördom och när det inte gör det, eftersom det ligger i 
människans natur att göra överkategoriseringar och generalisera fakta för att anpassa sig 
till all information som finns i vår omvärld. Människan måste snabbt besluta om något 
är bra eller dåligt och har ofta inte tid att gå in i ett specifikt objekt för länge.  
 
Det finns skillnad mellan att döma på förhand och fördomar. Om en person dömer 
någon på förhand så har ett omdömesfel gjorts. I ljuset av nya fakta och bevis, kan dessa 
fel rättas till och de resulterar inte i fördomar. Människan tenderar att dras till 
likasinnade och finner det lättare att umgås likasinnade, när det gäller klass, etnicitet 
och religion. Följden blir att olika grupper tenderar att leva separata. Dessa tendenser 
behöver inte bero på fördomar, utan de är principer som bygger på att det är det mest 
bekväma, ger minst uppoffringar, de ger själsfrändskap och stolthet i den egna kulturen. 
När grupper väl är separerade är de känsliga för all sorts psykologisk påverkan och får 
därför små möjligheter att kommunicera. Följden blir den att olikheter mellan grupperna 
betonas och föreställningar om de andra skapas (Allport, 1958). Förmodligen får 
fördomar riktade mot människor näring från de rådande strömningar av 
främlingsfientlighet i samhället (Schnieder, 1940). Det bör påpekas att det också finns 
fördomar med positiv laddning, som fungerar genom att bortse alla fel som en viss 
grupp eller medlem av denna grupp har just på grund av den kategori denna tillhört eller 
anses tillhöra. Den allmänna betydelsen av fördomar uppfattas trots allt som ett negativt 
förhållningssätt (Westin & Lange, 1981). 
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När en fördom utmynnas i en handling benämns det som diskriminering. Frågan är när, 
om och hur fördomarna blir till aktiva handlingar. Ett komplext samband finns mellan 
känslor, tankar och handlingar och det ligger nära till hands att se det alltför förenklat 
(Schneider, 1940). Alla känslor, tankar och handlingar kan förekomma oberoende av 
varandra och de samspelar i komplexa samband. Konsekvensen av handlingar som har 
sin grund i fördomar är att handlingarna reproducerar andra fördomar om den drabbade 
gruppen, t.ex. ”de” är lata och vill inte arbeta, ”de” är okunniga och uppnår inte ”vår” 
nivå.  
 
Författaren Laps (2002) för ett resonemang om den moderna rasismen som inte grundar 
sig i det rasbiologiska tänkandet. Den moderna rasismen måste istället ses i den nutida 
kontexten där klyftor mellan rika och fattiga växer i och med en växande arbetslöshet, 
där kulturkrockar uppstår. Där ett ökat ”vi” och ”de” tänkande kan öka rasistiska 
tendenser i samhället. Den moderna rasismen utgår inte längre från biologiska aspekter i 
rasers underlägsenhet gentemot den vita rasens överlägsenhet. Istället är en viss kultur i 
fokus för det främlingsfientliga tänkandet. Nyrasister grundar sina värderingar på 
premisser att varje kultur strävar efter att behålla sin egenart och sitt speciella värde och 
därför bör inte kulturer blandas med varandra. De menar att varje kultur är unik och 
därför ska de inte beblandas. Den moderna rasismen anser således att den politiska 
utgångspunkten bör vara att flyktingar med annan kulturell tillhörighet hjälps bäst 
genom att vara kvar i sitt eget hemland. Om detta inte är möjligt menar nyrasisterna att 
individerna med en annan kulturell bakgrund bör hållas segregerade från det övriga 
majoritetssamhället eller assimileras totalt och anpassa sig till de svenska. Förmodligen 
innebär det att bete sig svenskt och tala svenska och inte behålla kultur och seder ifrån 
hemlandet. Endast om invandrarna assimileras in i den svenska kulturen kan de 
möjligtvis accepteras och få en permanent vistelse i Sverige (Lorentzen & Raundalen, 
1995,  refererat i Laps 2002). Begreppet den institutionaliserade rasismen innebär att 
man måste vara extra bra för att kunna göra karriär i ett land om man tillhör en 
minoritetsgrupp. Den institutionaliserade rasismen påverkar således de olika 
invandrargruppernas förmåga att etablera sig i det svenska samhället på fler plan. 
Rasismen skapar inlåsning av olika slag och en individ med utländsk härkomst måste 
vara extra duktig för att nå t ex framgång på den svenska arbetsmarkanden. Detta 
påverkar en individs inställning till sin etniska bakgrund, ambitionsnivå och 
tillfredställelse med sig själv (SOU, 2003).  
 
Etnisk  diskriminering och effekter på hälsan 
Forskning kring etnisk diskriminering och hälsa är ett viktigt men eftersatt 
forskningsområde (Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander 1994; Signell, 2006). 
Hälsan påverkas negativt av att systematiskt bli utsatt för diskriminering påvisas i en rad 
olika studier. Genom att mäta det diastoliska blodtrycket på afrikanska amerikanska 
kvinnor och jämföra dem med europeiska amerikanska kvinnors blodtryck har ett 
förhöjt blodtryck påvisats hos de afrikanska amerikanska kvinnorna. Författarnas 
tolkning var att de afrikanska amerikanska kvinnorna blev utsatta för ett mer subtilt 
missgynnsamt fördomsfullt bemötande från omgivningen än vad de europeiska 
amerikanska kvinnorna. Dessa fynd stärkte forskarnas hypotes att diskriminering ökar 
den kroniska stressen. Förhöjt blodtryck kan ses som en indikator på en 
sjukdomsalstrande process (Guyll, Mattehews, & Bromberger 2001).  
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Om fynden att etnisk diskriminering kan vara negativt för hälsan kan den hypotesen 
kopplas till de internationellt adopterades situation.  Eftersom de ofta upplever sig som 
svenskar men uppfattas av omgivningen som att inte vara svenskar och om de blir 
utsatta för negativa ras och diskrimineringserfarenheter är det troligt att de 
internationellt adopterade får ett ambivalent förhållande till sitt ursprung. De vill inte 
förknippas med en invandrargrupp som har en lägre status i samhället som utsätts för 
negativa fördomar. Internationellt adopterade har ett annat utseende än 
majoritetsbefolkningen, som har ett nordiskt utseende. Därför blir utseendet något som 
omgivningen baserar sina fördomar på. Detta medför troligtvis en psykisk belastning för 
de internationellt adopterade att delvis bli betraktas som utomstående av omgivningen. 
Diskrepansen mellan den etniska identifikationen och den externa identifikationen blir 
påtaglig. Det har visat sig att ett negativt bemötande från omgivningen påverkar 
internationellt adopterades emotionella stress (Cederblad, Irhammar, Mercke & 
Norlander 1994).  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka diskrepansen internationellt adopterade 
upplever mellan etnisk självidentifikation och extern identifikation och dess påverkan 
på den etniska identitetsprocessen bl a genom att undersöka vilka fördomar 
internationellt adopterade möter i sin vardag.  Även att ge en beskrivning av hur och om 
de intervjuade upplever att fördomarna har påverkat deras etniska identitetsprocess 
under barn-, ungdoms- och vuxenlivet. Etnisk identitet som åsyftas i denna uppsats är 
den upplevelse som inrymmer den etniska tillhörigheten personen tillskriver sig själv.  

 
 

M e t o d 
Intervjupersoner 
Kriterierna var vuxna adopterade med ett icke nordiskt utseende. Totalt deltog nio 
intervjupersoner. Två män och tre kvinnor var födda i Korea. En man och en kvinna var 
födda i Colombia och två kvinnor var födda i Chile. Personerna var vid 
intervjutillfällena i åldern 20-40 år. Ankomstålder till Sverige var mellan tre månader 
och två år. Fem av dem arbetade och två studerade och de övriga två var 
långtidssjukskrivna. 
 
Procedur  
Samtliga undersökningsdeltagare svarade frivilligt på en förfrågan via Internet. En 
annons lades ut på AKFs (Adopterade Koreaners Förening) hemsida. En deltagare 
kontaktades genom ett personligt mail genom föreningen Forum för adopterade. Öviga 
förfrågades genom Chicola´s föreningen för adopterade Latinamerikaner. Intervjuerna 
gjordes under en period av fyra månader. Författaren kände ingen av intervjupersonerna 
sedan tidigare.  
 
I annonsen uppgavs att fördomar skulle vara temat på intervjun, vilka fördomar de mött 
och hur dessa hanterades utifrån ett individperspektiv. De informerades om att 
deltagandet var frivilligt och även att intervjun skulle spelas in på band som sedan 
skulle avidentifieras. Det framgick också att intervjuaren gick sista året på 
psykologutbildningen och var adopterad från Korea. Denna information gavs både 
muntligt och skriftligt vid intervjutillfället, se bilagor. Intervjuerna utfördes i förbokade 
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rum på biblioteket i Kista och vid studentpalatset. Två intervjuer gjordes hemma hos en 
av intervjudeltagarna i ett lugnt rum.  
 
Intervjuaren utformade ett halvstrukturerat frågeformulär som grund, se bilagor, 
samtidigt som intervjuerna också följde de intervjuades berättelser för att sedan föras in 
på de teman som var angelägna för studien. Intervjuerna varade cirka 40-60 minuter. En 
kassettbandspelare användes för att banda intervjuerna som sedan transkriberades 
ordagrant. Under intervjuernas gång sammanfattade intervjuaren svaren och 
kontrollerade med intervjupersonen att de blivit korrekt tolkade.  
 
Analys 
Under arbetsprocessens gång har en diskussion under tre tillfällen (45 min samtal) med 
en privat psykoterapeut som arbetar kliniskt med adopterade och deras föräldrar gjorts 
för att få en fördjupad bild av adopterades situation. Även relevant litteratur har 
bearbetas för att få en övergripande förståelse för adopterade och etniska 
identitetsprocessen som fenomen. Intervjumaterialet har genomlyssnats noggrant och 
har skrivits ned ordagrant. Den mest innehållsrika intervjun valdes ut till en början och 
utifrån den växte olika teman fram. Därefter analyserades de öviga intervjuerna med 
dessa teman som utgångspunkt och om det uppkom fler teman av de resterande 
intervjuerna lades dessa teman till. De olika temana modifierades, reducerades och 
strukturerades under arbetets gång för att få så centrala och informativa teman som 
möjligt. Dessa teman har sedan strukturerats i ett sammanhang för att få en ny förståelse 
och helhet. Denna strukturering av de olika temana har omarbetats ett antal gånger. En 
form av tolkande tematisk analysmetod har används. Analysarbetet kan beskrivas som 
en rörelse från helheten i berättelsen, för att därefter sönderdelas till olika teman och 
slutligen på nytt sättas samman till en ny helhet. En helhet där teori och tolkning har 
använts som redskap för att få en ny och vidare förståelse för berättelsen (Friberg, 
2006). En öppenhet för berättelsens komplexitet och ibland motsägande karaktär har 
beaktats. Analysfasen har rört sig mellan det konkreta (det uttalade) och det något mer 
abstrakta (latenta, det som inte sägs). Hur, vad och i vilken ordning respondenterna har 
berättat sin historia har även analyserats. En ny helhet har sedan tolkats utifrån det 
sammanhang som den sönderdelade texten har relateras till.  
 
I resultatredovisningen citeras intervjupersonerna i kursiv stil och citaten har skrivits om 
i de fall talspråket har försvårat förståelsen för innehållet i texten. Intervjupersonens 
namn är fingerade i de fall ett namn förekommer för att förtydliga texten. De teman som 
vuxit fram presenteras som rubriker och underrubriker i resultatdelen.  
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R e s u l t a t 

 
EXTERN IDENTIFIKATION - FRÅN NYFIKENHET TILL RASISM  

 
Andras nyfikenhet, okunskap och oförståelse 
För många av deltagarna är människors nyfikenhet, okunskap och oförståelse ett intrång 
i den personliga integriteten. De förväntas prata om sin adoptionshistoria, d v s om den 
fakta de har om sitt ursprung. Oavsett sammanhang förväntas adopterade att berätta om 
detta ibland känsliga ämne för helt okända personer. Det kan vara påfrestande och 
påträngande att ständigt få frågor och kommentarer om adoptionen. Två kvinnor 
uttrycker det såhär: 
 

Och direkt när man kunde prata liksom säga och var kommer du ifrån då? Vem 
som helst kan ställa det som första fråga. Man tycker då att med vilken rätt har de 
liksom. Då kan jag bli så himla irriterad som om att jag skulle börja fråga om din 
mormor har cancer eller? Och så ska man se hur det skulle kännas. Så får man se 
om det är helt okey att vara allmängods och så bara för att man är adopterad.  
Men det finns ju något som heter personlig integritet. 
 
Ja det är ju lite socialpornografiskt om man får säga så! Jag måste säga att folk 
är ju ganska gränslösa måste jag säga. För det förväntats av en att kunna prata 
om sin adoption och jag har i och för sig inga problem med det, men vissa dagar 
kanske man inte har lust. Speciellt med folk man inte känner. Jag är ju inte bara 
en adopterad människa utan jag är ju en person också. Speciellt när jag är och 
söker ett jobb och är där för att söka på mina meriter och inte för att jag har en 
bakgrund som ett bortadopterat barn.  

 
Fler av personerna upplever frågorna som speciellt obehagliga och närgångna när det 
inbegriper det egna ursprunget och den nuvarande familjen. Det är ofta äldre personer 
som ställer frågor t ex om föräldrarna kan få biologiska barn.  
 

Det går inte en vecka emellan att man alltid får dra upp det man vet om sin 
adoption och i vilken situation som helst. Det är ju inte det att folk menar något 
illa med det, utan det är mer att folk är nyfikna liksom. 
 
Kommentarer som man kan få av vuxna kanske inte är så hårda ord, utan mer en 
massa oförståelse. Jag minns en gång så var det en tant som sa till min mamma 
att det var tur att hon hade adopterat ett svart barn för de är ju så bra på att sköta 
hemmet. De kanske inte menar så illa men… Jag tycker att det är ganska 
nedvärderande.  

 
Fördomar om sexualisering/kampsport och turist/invandrare 
Fördomarna intervjupersonerna möter är kopplade till respondenternas utseende och 
kön. Kvinnor födda i Korea utsätts framför allt för sexualisering och får kommentarer 
om att de skulle vara prostituerade och komma från Thailand. Att få kommentarer och 
antydningar om att vara prostituerad förekommer framför allt i krogmiljö och när de är 
ute och flanerar i staden. Sådana kommentarer var speciellt vanliga i ungefär två till tre 
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år i samband med en medial uppmärksamhet på prostitutionen i Thailand. Andra 
obehagliga händelser är när omgivningen antar att den adopterade kvinnan är 
adoptivpappans fru då de är på t ex restaurang tillsammans. Kvinnorna födda i Korea 
uppfattar att dessa fördomar är mycket negativa och de tar till sig dem på ett personligt 
plan. En kvinna upplever skam i och med att omgivningen nedvärderar hennes kön och 
etnicitet.   
 

Om man har stått och väntat på en kompis vid T-centralen, vilket man har slutat 
med, då är det ju också sådär att ” vad gör du i kväll då?” De tar för givet att 
man är prostituerad och det tycker jag är så himla irriterande. Det är klart att 
man skäms. Har man då inte någon man känner som man kan vara nära, då 
känner man sig utsatt.   

 
I citatet framgår även att kvinnans handlingsutrymme till viss mån har begränsats. Hon 
vet av erfarenhet att vissa situationer kan medföra en kränkning. Männen födda i Korea 
antas behärska karate eller liknade kampsport, vilket är en mer positiv fördom. De har 
på det sättet undvikit en del bråk och klarat sig undan svåra situationer. Dessa fördomar 
är positiva eftersom fördomarna handlar om en förmåga som har ett statusvärde. 
Männen påverkas inte personligen eftersom deras personliga integritet inte hotas. 
Fördomarna ses som humoristiska av männen.  
 

Det var ganska klassiska fördomar kring asiatiskt utseende. Folk skulle utmana 
mig med dueller på gatorna. Jag vet inte riktigt vad de förväntade sig. Att jag 
kanske skulle flyga genom luften och så eller spruta eld eller något. Jag tyckte att 
det var bra då, eftersom jag undvek många krogslagsmål genom att göra en slags 
gest.  

 
Det var vanligt att personerna födda i Korea antogs för att vara turister vilket de från 
Colombia eller Chile inte nämnde. Om de adopterade från Korea ingick i ett större 
sällskap associerades de till japanska turister. Ibland upplever respondenterna att det är 
påfrestande att behöva förklara att man är adopterad. En kvinna intar därför rollen som 
turist för att inte komplicera situationen.  

 
Jag var på Centralen och en dam började prata engelska med mig. Jag fortsatte 
att prata engelska och jag förklarade inte att jag var adopterad. 
 

De som är födda i Sydamerika blir istället mer förknippade med invandrargrupper.   
 
Jag har blivit mer sedd som invandrare nu i och med invandringen. Nu är det mer 
att folk säger rakt ut vad de tycker. Förut låg det mer under ytan.  
 

Intervjupersonerna från Sydamerika berättar även om fördomar som är dolda och inte 
direkt uttalade. De upplever mer blickar från omgivningen för att de antas snatta. 
Blickarna följs inte av någon verbal kommentar och orsakar därför en osäkerhet om de 
har inbillar sig det eller inte. De födda i Sydamerika upplever att det framför allt är äldre 
människor som kastar ett extra öga på dem. Om de är flera adopterade inne i en affär 
kan de få kommentarer och frågor om vad de ska ha och det uppstår en liten förvirrad 
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situation innan de faktiskt uppfattar att de förväntas stjäla. En annan fördom är att de 
utnyttjar det svenska välfärdssystemet och att de är bidragstagande.   

 
Jag kommer ihåg en gång när vi var några stycken och fyra av tjejerna handlade 
ganska mycket och det stod två tanter bakom. Som slängde ut sig… ”ja kolla vad 
mycket grejer de köper och de kommer hit och går på bidrag” .  

 
Det är värre när de är så där falska, än om de säger det rakt ut för då kan man ju 
säga något tillbaka. Istället för att det ligger under ytan för det är obehagligt.  

 
Diskriminering och rasism 
De som är födda i Sydamerika beskriver fler situationer med uttalad diskriminering och 
dold rasism jämfört med dem som är födda i Korea. Att bli utkörd ifrån en affär, att inte 
komma in på krogen eller att inte få utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen kan 
förekomma. Å ena sidan beskriver respondenterna att de är få incidenter, men å andra 
sidan minns de situationen väl även då de försöker bortse från händelsen.  
 

Jag minns tydligt att jag var där inne och att pappa tankade och så ropade de i 
affären, ”Gå ut här ifrån!” Jag bara va! Jag fattade inte. Då skrek de att ”du 
kommer bara att sno saker! Gå ut härifrån!” Då blev jag verkligen ledsen. Jag 
gick sedan in igen med min pappa och när de såg att jag var med honom så tyckte 
de att det var jättepinsamt, men de sa aldrig något. Men det var väl för att det låg 
en invandrar förläggning där bredvid. De hade väl varit med om mycket snatteri. 
Det var en av de få gånger som jag tänkt, skit vad tror de egentligen. Det var ju 
absolut att det var på grund utav mitt utseende som jag blev behandlad så.  

 
På arbetsplatsen inom hemtjänsten uppgav några kvinnor födda i Sydamerika att de 
hindrades från att utföra det arbetsuppgifter de är anställa för att utföra. Orsaken var att 
de äldre personerna inte ville bli omskötta av en mörk person.  
 

Jag har aldrig upplevt ren diskriminering. Däremot har det varit ett exempel då 
var det pensionärer som inte ville ha hjälp av mig. Då fick jag göra annat. Jag 
känner mig immun mot det faktiskt. Jag orkar inte gå i bräschen för det faktiskt 
utan de är ju knäppa. Utan då får de ju vända sig till någon annan då.  
 
Det är många som bara skriker jävla svartskallar och sånt. Jag tar inte åt mig. 
Det är så extremt på det där servicehuset. De äldre är ju i en utsatt situation så 
det förstår man ju att det ändå blir upprörda när det kommer någon som inte kan 
svenska. Det blir lite dubbelt det där.  

 
Det är tydligt att när adopterade blir utsatta för diskriminering har de svårt först att 
förstå detta på grund av att de uppfattar sig som svenskar. När omgivningen 
kategoriserar dem att tillhöra en annan grupp t ex en invandrargrupp blir situationen 
förvirrande. En svårhanterlig och konstig situation uppstår och respondenterna försöker 
bortse från händelsen. När de har berättat om en rent diskriminerande händelse, försöker 
de förstå situationen från en annan vinkel och förminskar sålunda händelsens betydelse 
för dem.  
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Jag tror även att många adopterade har fördomar och att de ibland läser in saker 
som inte är riktigt sant. Jag tror inte i grunden att folk är illvilliga. Man kan inte 
ta åt sig av allt och man ska inte fästa sig vid det för då kan man börja läsa in 
saker i sådant som inte finns. Då förstör man bara för sig själv.  
 

Få exempel på uttalad rasism finns men det är värt att påpeka att när detta händer är det 
en mycket påfrestande situation. En kvinna berättar om en hotfull situation:  
 

När vi var relativt nyinflyttade så var det en granne, som skrek, att jag skulle åka 
hem när jag var ute och gick med min hund. Han skrek att han inte ville ha 
svartskallar här i lägenheten bredvid.  Jag kände mig väldigt hotad av honom för 
han var väldigt stor. Jag och min pojkvän gick sedan dit för att fråga vad 
problemet var och vad det handlade om. Då ville inte grannen kännas vid det han 
hade sagt och då blev det ju ingen diskussion. Det var väldigt otrevligt. Jag var ju 
väldigt arg då och kände mig väldigt påhoppad.  
 
 

 PÅVERKAN OCH REAKTIONER AV DISKREPANSEN MELLAN INTERN OCH 
EXTERN IDENTIFIKATION  

 
Den inre lojalitetskonflikten och dubbelheten 
Flertalet av intervjudeltagarna påpekar att de inte har påverkats av kränkningarna de har 
berättat om. Ett övergripande mönster som framkom i samtliga intervjuer var dock 
dubbelheten som intervjudeltagarna förmedlade. I intervjuerna framkommer det en 
lojalitetskonflikt till adoptivföräldrarna, Sverige, det svenska och till olika 
invandrargrupper. Erica uttryckte lojaliteten och dubbelheten såhär: 
  

När jag var liten tyckte jag bara att det var jobbigt att prata om adoptionen.  
”Varför ska vi prata om det?” Men sedan har jag tyckt att det har varit bra. Det 
jobbiga i det tror jag berodde på, jag vet inte, det kanske var det att jag kände 
skuldkänslor, jag ville inte att mamma skulle uppfatta det som att jag inte skulle 
vara nöjd och så. Jag var ju glad att vara här. Jag ville inte att hon skulle bli 
ledsen och så. 

 
Den dubbelhet Erica förmedlar ger ett intryck av att det är komplicerat att förhålla sig 
till sitt ursprung om det finns en stark lojalitet till föräldrarna och till det svenska med i 
bilden. Erica tror att mamma skulle bli ledsen om hon visar sig intresserad av sitt 
ursprung, samtidigt som hon tyckte att det var bra att mamma tog upp det hon visste om 
adoptionen. Detta medför rimligtvis en inre konflikt inom en individ hur denne ska 
förhålla sig till olika aspekter av sitt ursprung.  
 
Många av de intervjuade hade svårt att berätta i början av intervjun om de fördomar de 
konkret hade blivit utsatta för. Det kan bero på att de inte minns händelserna speciellt 
väl, men kan även ge en antydan om att intervjudeltagarna inte ville tala om dessa 
belägenheter. Allteftersom intervjun fortskred berättade de emellertid om de relativt 
uppseendeväckande kränkande situationer, som har redovisats tidigare i uppsatsen. Här 
följer två exempel på hur intervjupersonerna kunde svara i början av intervjun på frågan 
om de kunde berätta om en konkret händelse när de blivit utsatta för fördomar. Det 
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första citatet förmedlas av Eva som är född i Colombia och det andra citatet av Mia som 
är född i Korea: 
 

Jag har inte upplevt att jag känner mig utsatt för fördomar. Eller så är det så ofta 
så att man inte tänker på det längre. Det var häromdagen, så skulle jag fråga om 
vägen bara. Jag går bakom en tant och jag säger, ”Ursäkta” och det första hon 
gör är att slita åt sig sin handväska och hon blir rädd. Jag tänkte men, vad tror 
hon att jag ska göra! Det är väl för att man är mörk och det är inte förrän man 
öppnar munnen som man är svensk. Det är ju faktiskt kränkande. Men jag är ju 
likadan när jag går av nattbussen och det går av någon kille som man tror ska 
våldta en och så.  

 
Det var det där ”jävla kines, stick hem dit du kom ifrån” och  tjing tjong. Det 
kunde vara obekanta på gatan och i skolan som kunde säga så. Men det var 
väldigt lite sånt. 

 
En del av respondenterna var snabba med att förminska betydelsen av kränkningarna. 
Många allierade sig även med motparten och förklarar att de kan förstå vederbörandes 
åsikt och reaktion. Respondenterna förstår varför dessa personer yttrar sig som de gör, 
eftersom de själva kan tänka fördomsfullt och rasistiskt. 
 

Jag har själv en massa fördomar. Jag hoppas att det inte är illa ment. Ser jag 
själv fem mörka så tänker jag att de är säkert invandrare och inte att de är 
adopterade. Det är ingen värdering i det, utan Stockholm är en ganska 
invandrartät stad så det är inget konstigt att man är mörk.  

 
Det blir emellertid en paradoxal situation att tänka fördomsfullt själv, när man själv har 
ett utländskt utseende.  
 

Jag märker att jag kan vara ganska rasistisk och det är sorgligt. Samtidigt som 
det kanske är så att man inte vill förknippas med dem [invandrargruppen] för att 
man vill skjuta det ifrån sig, eftersom man vill försvara sig på något sätt. Jag vet 
inte riktigt. Det blir jättekonstigt att vara rasistisk faktiskt. Det är jättemånga som 
säger, ”men hur kan du säga så du är ju själv mörk?”  Man känner sig ju som en 
åsna. Andra tycker att jag ska ha mer förståelse då eftersom jag är adopterad.  

 
Det verkar finnas en dubbelhet i att känna lojalitet till det svenska och även till 
invandrargrupper. Ett exempel är om arbetskollegorna i lunchrummet sitter och pratar 
väldigt nedlåtande om invandrargrupper. En intervjudeltagare finner arbetskollegornas 
uttalanden provocerande eftersom hon känner samhörighet med både invandrargrupper 
och svenskar.  
 
Intervjupersonerna finner det rimligt att de utsätts för fördomar eftersom de ser 
annorlunda ut och är fördomsfulla själva. Detta medföra att en del intervjudeltagare 
försöker föregå andras fördomar genom att vara extra trevliga och tillmötesgående för 
att inte människor ska få sina fördomar bekräftade. En respondent förklarar:  
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Det är bättre att vara en snäll och go kille än att vara otrevlig för då skulle de ju 
få vatten på sin kvarn. Jag har själv en massa fördomar. Ibland så kanske man 
måste bevisa att man inte är på ett visst sätt.  

 
Reaktion på kränkande händelser 
Merparten av deltagarna ställer inte den som kränkt dem till svars. De verkar använda 
en passiv strategi över lag. Det är framför allt situationsbundet hur respondenterna 
reagerar som beror på humör, var de befinner sig och hur fördomen förmedlas. En viss 
könsskillnad går att finna hur de bemöter kränkningarna. De tre männen i studien 
beskriver att de i vissa situationer har använt en mer aktiv strategi när de framför allt har 
blivit arga på de personer som kränkt dem. De har ställt de som kränkt dem till svars, t 
ex antingen genom att diskutera och argumentera för sin åsikt eller genom att skriva en 
insändare och kräva en ursäkt. Nedan beskriver en man att han i vanliga fall inte låter 
sig påverkas av kränkningar men när han är onykter påverkas han och blir arg.  
 

Strategierna man använder är beroende på situationen och det beror på vilket 
tillstånd jag är i själv. Om man är på bra humör eller om man druckit lite och är 
påverkad. Det är klart om jag är påverkad, då tänder man till mycket snabbare. 
Då fyller jag på dem nästan. Flera polare har fått hejda mig och de får hålla i mig 
för då börjar jag veva. Det har hänt några gånger. De flesta gångerna har mina 
polare varit snabbare och kunnat hindra mig. Men annars så låter jag det bara 
rinna av. Det är ju inte allt för ofta det händer.  
 

Kvinnorna tycks förhålla sig mer passiva än aktivt och reagerar med ledsnad och 
irritation. En konfrontation eller dialog med dem som utfört kränkningen uteblir. De 
vågar inte ta en konfrontation och de känner sig maktlösa. Några av de kvinnliga 
deltagarna uttrycker följande:  
 

Jag sa aldrig tillbaka utan jag blev nog bara ledsen. Jag gick aldrig in i en 
diskussion eller så för jag är ju en svartskalle. Det går ju inte argumentera om.  
 
När jag blir ifrågasatt, det är då jag blir irriterad och sedan det här att jag inte 
visste hur jag skulle hantera det. Jag tror inte jag sa något. Jag vågade inte säga 
något. Jag har aldrig ifrågasatt kommentarerna eller sagt ifrån.  
 
Det som är jobbigt är att jag inte vet hur jag ska förhålla mig till det.  

 
Det som är återkommande i respondenternas beskrivning när deras utseende 
kommenterades av andra människor är att händelserna inträffar oväntat. De blir därför 
överrumplande och ställda i stunden och kommer inte på något välbetänkt att säga. 
Många försöker bortse från kränkningen speciellt när de befinner sig i en utsatt situation 
och de försöker därför förneka händelsens betydelse. När de är ensamma kommer 
känslorna upp och då tänker de på vad de skulle kunna ha sagt. Situationerna är relativt 
få, men stannar kvar i minnet. Några respondenter förklarar:  
 

Min strategi var ju förut att inte låtsas att man känner något för då går det nog 
bra, men när man känner sig knäckt och deppig då kommer det ju upp. 
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Som man inte tar åt sig egentligen, som man inte vill, men man gör ju det 
egentligen, ändå.  
 
Jag förtränger det för om jag börjar fundera på det så skulle jag säkert bli 
förbannad. I ensamhet så funderar jag på det och det är klart att man inte blir 
glad av det. Det påverkar mig så att man aldrig glömmer det utan det hänger 
alltid med en.  

 
Nedan följer en sammanställning av hur respondenterna beskriver att de har påverkats 
av omgivningens olika sätt att förhålla sig till deras utseende och hur de i sin tur har 
förhållit sig till sin etniska identitet under barn- ungdom och vuxen livet.  
 
 

 UPPLEVELSER AV DEN ETNISKA IDENTITETSPROCESSEN  
 
Att anpassa sig till det svenska 
Alla adopterade beskrev att de hade varit de enda barnen med mörkt utseende under 
barndomen i förskolan. Uppväxtmiljön beskrev deltagarna som väldigt svensk och 
”rågblond”. Med svensk antyder de att alla personer i omgivningen var blonda och att 
det inte fanns invandrare bosatta i området. Några personer hade vuxit upp i mindre 
orter utanför Stockholm. Samtliga hade en upplevelse att vara svenskar som barn 
eftersom de blev bemötta som alla andra när de ännu inte hade börjat i skolan. I 
skolåldern blev de emellertid ibland ifrågasatta av andra barn och vuxna med att inte 
tillhöra gruppen svenskar. Det var i första hand deras utseende som kommenterades.  
Respondenterna försökte då att vara mer svenska. De hade i intervjun dock svårt att 
konkret berätta vad det innebar att vara svensk och vad de gjorde för att vara mer 
svenska. De beskrev det som ett försök att framför allt inte ”sticka ut”, inte utmärka sig 
och att dämpa sig själv för att inte avvika mer än vad de redan gjorde genom sitt 
utseende. Här berättar några kvinnor om komplexiteten av svårigheten att definiera vad 
som är svenskt, men de har ändå en uppfattning om att de måste bli mer svenska.  
 

Det är då man stöter på fördomsfulla kommentarer som jag tänker att jag måste 
bli svensk och visa att jag är svensk. Ja jag vet inte hur jag gjorde, man försöker 
bara göra som alla andra, jag vet inte.  
 
Då jag försökte att vara helt svensk, då försökte jag bara förneka att det fanns 
något där som hade något som hade med Chile att göra. Jag intalade mig själv att 
jag är svensk, jag är svensk.  
 
Jag var väldigt ensam om att vara mörk när jag växte upp och jag försökte 
anpassa mig extra tror jag för att vara svensk för att inte vara så där speciell och 
så. Fast jag vet inte hur jag gjorde direkt. Det är mer att inte sticka ut. Inte synas 
för mycket eller att smälta in på något sett. Att försöka vara neutral och dämpa sig 
själv kanske, så att man smälter in liksom.  
 

Strategierna under barndomen verkade framför allt gå ut på att försöka att ta avstånd 
och att förneka samt undvika sitt ursprung för att markera sin svenska tillhörighet. En 
annan strategi för att smälta in i det svenska var att inte umgås med en utsatt 
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minoritetsgrupp och att ta avstånd från gruppen för att inte själv bli utsatt, speciellt i ett 
klimat i skolan då det råder inslag av rasism.  

 
Ibland ville jag inte ha med andra invandrare att göra, när man fick t ex mycket 
fördomar på sig. Då var det bättre att de höll sig lite på avstånd och så. Så att jag 
slapp att de skulle hoppa på mig också. Egentligen så var det väl feghet. Det var 
enklare att hålla sig borta och att ta avstånd. 
 

Att möta sig själv i spegeln  
Några av deltagarna hade ingen upplevelse av att som barn uppleva sig annorlunda eller 
att ha blivit ifrågasatt av omgivningen på grund utav sitt utseende. De kände sig som 
alla andra och tänkte inte nämnvärt på sitt utseende. En respondent berättar om hur han 
själv blev medveten om hur annorlunda han såg ut.  

 
Jag var ungefär tretton år och tittade mig i spegeln och så märkte jag, att va vad 
är det här. Jag tänkte inte riktigt mer på det då, men efter några dagar så tänkte 
jag, men ja, men vänta nu min polare han har inte svart hår och då blev det någon 
slags tankeprocess.  
 

Det verkar vara ett ambivalent förhållande deltagarna har till sitt ursprung. Många 
beskrev att det var lättare att försöka dölja och förneka sitt ursprung än att se att de hade 
ett annat ursprung och utseende. Processen beskrevs av dem att vara på både en 
medveten och omedveten nivå.  
 

Jag har känt mig både medveten och omedveten om att jag har sett olik ut. Jag 
har väl alltid vart medveten om det på något sätt och vis, men jag har ju förträngt 
också. För jag blir alltid förvånad när jag ser mig själv i spegeln. Att jag inte är 
blond och svensk. Nu i dag förväntar jag mig att se en asiat. Jag tror att det var i 
gymnasiet och högstadiet jag blev förvånad.  
 

Svårigheterna och påfrestningarna tycks främst härröra från att avvvika från den 
svenska normen genom att inte vara blond bl a. Den svenska normen är påtagligt 
verklig, men samtidigt abstrakt. Det blir ett hot för självuppfattningen att avvika från 
normen om man ser annorlunda ut. Detta leder till att en del känner ett utanförskap som 
de värjer sig ifrån. Respondenterna berättade även att det var svårt att möta andra 
adopterade som påminde dem om deras ursprung. Eftersom det blir ett ytterligare hot 
för personen att bli påmind om att den adopterade personen som de möter avviker lika 
mycket som dem i en i övrigt blond omgivning. Att förhålla sig till det upplevs av 
många som svårt.   
 

I tonåren så blev det ju så där ska ni inte träffa andra och då reagerade man ju så 
här. Nej, nej!!! Och ville inte träffa någon annan adopterad. Även på gatan om 
man mötte andra adopterade då ville man inte titta på varandra. Då var det att 
totalt vända bort huvudet. Jag tror det beror på att man är i den åldern då man 
vill hitta sin tillhörighetsgrupp. Man vill så gärna höra till, så därför blir det ett 
hot att se annorlunda ut.  
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När jag var liten var det jobbigt att bli påmind. Under hela min uppväxt har jag 
varit den enda mörka, men de få gånger jag då träffade andra då kändes det 
jobbigt för då blev jag påmind. Det jobbiga var att man faktiskt var annorlunda 
och såg annorlunda ut.  

 
Inre upplevelse av att vara genetiskt annorlunda  
Frågor om tillhörighet fanns även på en mer personlig nivå och handlade om ursprunget 
till den biologiska släkten. Upplevelser av att ha ett annat temperament och andra 
förmågor än adoptivföräldrarna och släkten tenderade att generera sådana tankar. Detta 
yttrade sig som en inre reflektion över att vara genetiskt annorlunda. En respondent 
berättade om hur han under uppväxten försökte hitta sina speciella styrkor, då han inte 
hade fallenhet för de ämnen i skolan som hans föräldrar hade. När Kalle hade hittat sina 
styrkor och fick reda på fakta om sitt ursprung föll en pusselbit på plats. Kalle 
beskriver: 
 

Jag började i dans när jag var ung och sedan, speciellt i det militära, så upptäckte 
jag att jag kunde gå väldigt långa sträckor med tungt på ryggen. Från det område 
jag kommer ifrån är det något man gör och har gjort i flera tusen år, gått upp och 
ner med tung utrustning. Min biologiska mamma var danslärare, fick jag reda på i 
ett brev från adoptionscentrum.  
 

En annan genetisk skillnad är att fysiskt avvika genom att de flesta adopterade är kortare 
än den övriga befolkningen. Det kan medföra att de adopterade betraktas som det eviga 
barnet långt upp i ålder. De tas därför inte riktigt på allvar och förblir det eviga 
adoptivbarnet och fokus ligger ofta på individens ursprung.  
 
 Att bli ställd utanför 
Att bli ifrågasatt till vilken grupp en person hör eller att uteslutas från den grupp man tar 
förgiven, kan många gånger vara provocerande. En respondent berättar om två tillfällen 
då syftet var att arbeta mot rasism och diskriminering, dels var det en händelse i skolan, 
dels en händelse i det militära. I skolan berättade studierektorn att de inte skulle sjunga 
någon nationalsång på grund utav att det fanns personer som såg annorlunda ut och inte 
var från Sverige. Per reagerade starkt och kände sig kränkt på grund av att han 
förknippades med invandrargruppen och uteslöts från den svenska gruppen. Det som 
var upprörande var att studierektorn inte specifikt sade invandrare utan ”de som ser 
annorlunda ut och som inte är här ifrån”. Senare i det militära intervjuades Per av två 
journalister. De hade tagit för givet att Per var utsatt för rasism och diskriminering på 
grund av att han var adopterad och såg utländsk ut. Detta var kränkande för Per att 
journalisterna applicerade en offerroll på Per då han kände en stark gruppgemenskap i 
det militära. Hårda ord kunde förekomma men det var något alla fick utstå. Under 
intervjun ifråga blev han däremot betraktad som avvikande och utesluten från 
gruppgemenskapen vilket var provocerande. Per uttrycker sig så här: 
  

Om jag sa att mina befäl inte var rasister, så gick inte det ihop med deras bild. Så 
jag fick ägna 45 minuter att försvara mina befäl och mina kamrater. Det förband 
jag var på var tufft och de ställde höga krav på en men det är ändå där jag har 
känt mig som en i gänget någonsin. Men sedan när man kom ut i verkligheten så 
var ju allt som vanligt igen, man märker blickar.  
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Några personer uppgav även att det blir en tung upplevelse av att inte bli accepterad i 
släkten. Från avlägsen släkt fick en respondent höra att hon inte var deras ”riktiga” utan 
de poängterade att hon var adopterad.  
 

Du ska vara glad att du kom hit annars hade du levt på gatan och varit en hora! 
Jag blir mer kränkt av fördomar i min släkt för det blir ju en bekräftelse på att 
man inte hör till.  
 

Deltagarna redovisar hur omgivningens ifrågasättande av deras grupptillhörighet rör 
dem på ett djupt personligt plan som tvingade dem reflektera över sitt ursprung. 
Flertalet av respondenterna upplever att de har en mycket bra relation till sina 
adoptivföräldrar och de skulle inte tänka lika mycket på sitt ursprung om de inte 
konfronterades av omgivningens bryska uttalanden.  
 

Du är ingen riktig chilenare och du har ingen riktig mamma och det där med 
riktig och äkta, fick man mycket kommentarer om. ”Vad har du för mamma som 
bara lämnade bort dig!” Det kunde både svenska och invandrare säga.  De tycker 
att, ”men du tillhör ju ingen!” Dina svenska föräldrar är ju inte ditt blod men de 
tar hand om dig och de chilenska de vill inte ha dig så du har inga. Så vem är du? 
Du har ju ingenting… 
 

Med ”riktig” åsyftas att individen inte bor med sina biologiska föräldrar. Att uteslutas 
från släkten vittnar om en psykisk belastning som är uteslutande på ett mycket 
personligt plan. Det är svårt att försvara sig mot och att bortse ifrån.  
 
Att söka grupptillhörighet   
Under barndomen och i tidiga tonåren upplevde många av deltagarna det som ett hot för 
självuppfattningen att bli påmind om sitt ursprung, eftersom intervjudeltagarna 
eftersträvade att inte skilja ut sig från den svenska gruppnormen. Om omgivningen 
ifrågasatte deras svenska tillhörighet bidrog det till en upplevelse av att vara annorlunda 
och att bli utesluten från gruppen svenskar. Deltagarna uppgav att de sedan som unga 
vuxna sökte sig till olika invandrargrupper för att hitta en gemenskap i utanförskapet.  
 

Det var mer invandrare och så i gymnasieskolan, så det blev ju lite lättare. På ett 
sätt var det skönare för att man inte var så utmärkande. Jag hade ganska bra 
kontakt med en tjej som var adopterad ifrån Indien. Det var mer att vi kände oss 
lite starkare tillsammans. Man kände tillhörighet.  
 
Ja en nyfikenhet på varifrån man kommer ifrån och det här att det finns en 
gemenskap i utanförskapet, som man kan få. Jag tror att det kan vara viktigt att få 
lite andra grupper som man kan känna en gemenskap med.  För man har ju olika 
grupper som man känner olika gemenskap med. De man har som är svenskfödda 
har man en annan gemenskap med. 
 

Utanförskapet beskrivs som en inre upplevelse av att inte känna gemenskap och 
tillhörighet till någon speciell etnisk grupp. Det som beskrivs är att de etniska 
markörerna saknas för att helt tillhöra antingen det svenska, ursprungslandet eller någon 
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annan invandrargrupp. Endera avviker utseendet eller så är kunskaper i seder, kultur och 
språk. Eva beskriver sitt sökande såhär: 
 

Jag tycker att det är viktigt och man märker det här och att man har haft olika 
perioder och så. När man känner sig som svensk vill man bara vara svensk och 
sedan kanske man försöker men jag kanske är invandrare då. Så försöker man det 
men då blir man ju bemött på något konstigt sätt eftersom man inte har det 
kulturella godset och så.   

 
Att känna sig svensk eller inte 
På frågan om respondenterna tillskrev sig en svensk identitet i dag sträcker sig svaren 
från att uppfatta sig svensk till att inte känna sig svensk och även till att förakta det 
svenska. Det senare nämnda tvivlet och avståndstagande bottnar delvis i det utanförskap 
som andra tillskriver dem. De respondenter som upplevde sig som svenska hävdar 
däremot att de inte påverkas av omgivningens fördomar. Erik menar att han har alla de 
kulturella nycklarna och därför undvek han utanförskapet. Att äga de kulturella 
nycklarna ser Erik som nyckeln till det svenska och därför uppfattar han sig som svensk. 
Många i studien har besökt sitt hemland och känt sig svenska i den miljön. Det finns 
även tacksamhet hos en del av respondenterna och lojalitet till Sverige och de 
möjligheter som finns här, tillskillnad från om de hade levt kvar i sitt ursprungsland.  
 
För en del respondenter var det provocerande att räknas som första generationen 
invandrare. Detta blev tydligt då det står (KOR) i körkortet för dem födda i Korea och 
genom att de sista siffrorna i personnumret vittnar om att de inte är födda i Sverige. En 
intervjudeltagare född i Korea krävde av myndigheterna att (KOR) skulle avlägsnas. 
Nedan följer några exempel på olika förhållningssätt hur de ser på sin etniska 
tillhörighet och hur tillhörigheten kan skifta från individ till individ och över tid.  
 

Den frågan är väldigt komplex jag är ju lite kluven även om jag tycker att jag får 
vara svensk men inte helt. Svenskheten är väl allt det som är inuti. Men det kan ju 
bli lite missvisande även det. Även om man har ett svenskt namn. Jag säger idag 
att jag är nationell svensk men så kan jag ju tycka att svensket är svårt att 
definiera.  

 
Jag känner mig helt svensk. Inte ett tvivel i mitt hjärta på att jag inte skulle vara 
svensk. Det är irriterat och tröttsamt att hela tiden bli påmind och påpekad om att 
jag inte är svensk. Trots att jag är det och att jag känner mig som svensk.  

 
Det känns jobbigt! Vad är jag egentligen?  Jag är ju både chilenare och svensk 
faktiskt.   

 
Förut har jag tyckt att jag har varit bättre och mer svensk än invandrare. Ju mer 
jag har accepterat det koreanska i mig inser jag ju att jag är ju faktiskt 
invandrare. Även om jag är invandrare på andra grunder än invandrare här eller 
kom hit på.  
 
Jag identifierar mig som både svensk och korean. Det har jag inte alltid gjort utan 
det är mer som vuxen som jag börjat identifierat mig mer som korean. Jag har 



  
 
 
 
 22 
 

också bott i Korea i två år och jag har varit där fem gånger och lärt mig mycket 
om landet och kulturen. Jag känner mig ändå svensk här hemma. Jag tänker på att 
jag är jag helt enkelt. Det är väll när man träffar andra Koreaner eller andra 
adopterade. Det är då jag reflekterar över att jag tillhör dem också.  

 
Intervjudeltagarna framhåller att språket är den mest framträdande markören och beviset 
på att de är svenska. Genom språket kan de intervjuade snabbt bekräfta att de är svenska 
och inte invandrare. Genom att tala högt kan de kvickt försäkra andra personer att de är 
svenska innan en missuppfattning uppstår. Språket kan även bli ett bevis på att de inte 
uppfattas som svenskar när andra tilltalar dem på andra språk.  
 

Oj vad du är mörk du är ……du lät så svensk i telefonen, eller vad bra du pratar 
svenska.  

 
Det var när jag gick och skulle ta körkort och gick i en grupp där det var många 
invandrare i gruppen. Då blir det så att jag gärna pratar för jag känner mig 
duktig på att prata svenska. Och då blir det att men, gud så kan jag ju inte känna 
det blir ju helt patetiskt. Jag försökte ju utmärka mig då att jag är mer svensk.  
 

Samtliga intervjupersoner är nöjda med sitt utseende i dag. En del kvinnor hade dock i 
barndomen haft en önskan att se ut som blonda barbies. Ett fåtal av kvinnorna har som 
vuxna fortfarande en ambivalens till sitt utseende.   
 

Fördelar är att man har ett exotiskt utseende och många fascineras av ens historia 
och skulle vilja ha den biten som man själv helst skulle vilja slippa helt.  

 
Att hitta sin egen identitet  
Några intervjudeltagare tillskriver sig en helt svensk identitet. Andra menar att de har en 
mix av sitt ursprung och det svenska. Några har svårt att definiera sig som svenska. De 
med två ras/etniska identiteter berikas av att ha tillgång till två system och ser det som 
en tillgång. När omgivningen har ifrågasatt deras svenska tillhörighet på olika sätt under 
barn- och ungdomsåren har det resulterat i ett inre tvivel på om de får och kan tillskriva 
sig en helt svenska identiteten eller inte. Flertalet av dem har därför tvingats brottas med 
frågor som ”vem är jag”, ”vilken grupp tillhör jag” och ”får jag kalla mig svensk” eller 
”vill jag vara enbart svensk”. Detta beskrivs av de flesta som en ansträngande och 
påfrestande period i livet, men vissa upplever det sedan som någonting positivt eftersom 
de har tvingas reflektera över sin etniska identitet och göra ett ställningstagande. För 
några leder det till trygghet, men för en del andra är det en etnisk identitetsprocess som 
de fortfarande är aktiva i. Dessa inre reflektioner ger dem ofta en djupare förståelse och 
ödmjukhet inför andra människors utanförskap och svårigheter som många upplever 
som en fördel och en tillgång. Eva och Klara beskriver följande: 
 

Det är ju jobbigt att genomgå detta och man skulle ju kunna önska sig att folk 
skulle kunna lära sig att uttrycka sig på ett bättre sätt. Då skulle det bli så att jag 
ändå skulle åka kanske och ta reda på mina rötter. Det behöver ju inte vara på ett 
elakt sätt som jag tar åt mig. Utan att omgivningen försöker uppmuntra en på ett 
positivt sätt istället.  
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Det är mycket möjligt att om jag inte hade mött dessa fördomar om mitt 
annorlundaskap skulle inte känslorna av utanförskap ha väckts. Det kan faktiskt 
ha vara lite positivt. Jag blev ju nyfiken. Jag kände mig aldrig riktigt hemma i det 
där supersvenska, även om man låtsades ända upp till 15 år. Jag vill ha något av 
båda och så började jag söka vidare. Det ledde till något positivt att få fundera 
över sitt ursprung. Positiva fördelar med det är att jag tror att jag har en annan 
sorts ödmjukhet Det är ju alltid ett ställningstagande som man måste göra och stå 
för om man är svensk eller inte. Man kan vända på det också för när jag har 
funderat mycket på vem jag är så känner jag mig själv och är trygg i vem jag är.  
Det här är jag, det här står jag för. På något sätt kanske det som man har mött 
har påskyndat den processen. När man får gräva runt i det ordentligt.  
 

Det som framför allt framkommer i varje enskild intervju är att individerna inte vill bli 
stigmatiserade till en grupp som är på ett speciellt sätt som ofta framställs i media. En 
stämplig som innebär att alla adopterade kategoriseras som en avvikande grupp vilket  
leder till ett ytterligare utanförskap. Deltagarna betonar att gruppen adopterade inte 
följer ett givet mönster utan de vill framför allt bli accepterade som de individer de är. 
Gemensamma erfarenheter är hur omgivningen applicerar olika förutfattade 
föreställningar på dem på grund utav deras utseende och detta måste internationellt 
adopterade förhålla sig till.  
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur internationellt adopterad upplever 
diskrepansen mellan etnisk självidentifikation och extern identifikation och hur det har 
påverkat deras etniska identitetsprocess. Frågor ställdes kring fördomar i en 
intervjustudie för att studera olika bemötanden från omgivningen internationellt 
adopterade möter i sin vardag. Resultaten visar att omgivningen applicerar fördomar på 
respondenternas utseende och kön på grund utav att de har ett icke nordiskt utseende. 
Incidenterna var relativt få, men tenderar att kvarstå som kränkande upplevelser. Ur 
intervjuerna framkommer först en något disparat bild av hur de intervjuade upplever att 
de har påverkats av den externa identifikationen. Flertalet av deltagarna är angelägna 
om att tona ned de negativa upplevelserna. Detta förhållningssätt kan ge ett intryck av 
att det är oproblematiskt att se annorlunda ut. Dock i kombination med varje enskild 
berättelse och sammanställningen av samtliga intervjuer framträder en tydlig dubbelhet 
och ständiga paradoxer. Å ena sidan försöker många av respondenterna förmedla att de 
inte lägger någon större vikt vid de kränkningar som de utsatts för med förklaringen att 
det handlar om så få händelser. Å andra sidan är de vana att bli ifrågasatta och möta 
fördomar och diskriminering. De försöker därför föregå en persons fördom genom att 
gardera sig t ex mentalt att poängtera det sällsynta och ”betydelselösa” i situationen. 
Respondenterna vill framför allt inte misstolka en situation och uppfattas som 
överkänslig inför andra personer i omgivningen. På ett personligt plan vill de inte tro 
illa om andra människor för att inte själva bli för misstänksamma mot andra personer i 
framtiden, då det endast skulle missgynna dem själva i längden.  
 
Resultaten visade även att deltagarnas handlingsutrymme ibland har begränsats på 
grund utav erfarenheter av kränkande fördomar. Intervjupersonerna uppgav även att de 
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kan vara lite extra trevliga och tillmötesgående för att inte andra människor ska få sina 
fördomar bekräftade. Det som framför allt verkar vara påfrestande var att omgivningen 
är oförutsägbar. För det mesta uppmärksammas inte ursprunget och utseendet av 
omgivningen men ibland betonas det på ett inträngande och nyfiket sätt och i sällsynta 
fall även på ett diskriminerande negativt sätt.  Detta oförutsägbara bemötande från 
omgivningen genererar hos vissa deltagare en inre osäkerhet under identitetsprocessen 
om de som adopterade med ett icke nordiskt utseende får tillskriva sig en helt svensk 
identitet. Dessa frågor genererade i sin tur en ambivalens till ursprunget som medför en 
rad olika lojalitetskonflikter till det svenska och till olika invandrargrupper samt medför 
olika paradoxer för deltagarna att förhålla sig till. Dubbelheten består av att t ex uppfatta 
sig som svensk och att tänka fördomsfullt och rasistiskt om andra etniska grupper, men 
att samtidigt se utländsk ut själv som medför en paradoxal situation att förhålla sig till.  
 
Ett tema som utkristalliserar sig i intervjuerna är att barndomen präglas av konformitet 
till det svenska. Dessa fynd är samstämmiga med forskning som visar att internationellt 
adopterade har svagare ras/etnisk identitet jämfört med osynligt adopterade, där 
internationellt adopterade assimileras in i majoritetskulturen och tar avstånd från det 
biologiska ursprunget. I denna uppsats framkom strategier att förneka sitt ursprung, 
vilket bekräftas av litteraturen då barns copingstrategier är att förneka sin rasbakgrund. 
Barnen upplever sig som vita, men med en annan hudfärg. Ju mer barnets avvikande 
(mörka) del ifrågasätts och hotas i den vita miljön, desto mer hjälplöst blir barnet och 
därmed ökar dess behov av att identifiera sig med adoptivföräldrarna och det vita 
samhället (Cederblad, Irhammar, Mercke, & Norlander 1994). Före nioårsålder har inte 
barn den kognitiva förmågan att se på sig själva tydligt utifrån. Barn med något slag av 
handikapp eller som skiljer ut sig från gruppnormen uppmärksammar detta först i 
ungefär nioårsålder, då de kan se på sig själva på ett nytt sätt och sörjer ofta det faktum 
att de är annorlunda (Frisén & Hwang, 2006). Det kan vara en bidragande orsak till att 
den intervjudeltagare, som inte hade upplevt något utanförskap under barndomen, 
upptäckte sitt annorlundaskap först i tidiga tonåren.  
 
I tonåren upplevde de flesta i intervjustudien att de ifrågasattes av omgivningen ifråga 
om etnicitet. När det fanns inslag av främlingsfientlighet i skolan och i samhället tog 
respondenterna avstånd ifrån invandrargrupper. Dessa strategier visar sig i tidigare 
forskning att adopterade inte vill identifieras med minoritetsgrupper som tillskrivs en 
låg status i samhället. Resultaten visar även att det blir konfliktfyllt att både möta andra 
adopterade som påminner om utanförskapet som utseendet medför. Det verkar som att 
efter att insikten sjunkit in att de såg annorlunda ut och när en acceptans för sitt 
ursprung infann sig kunde en nyfikenhet kring deras ursprung väckas. Många sökte 
aktivt kunskap om sitt ursprung och hittade många berikande erfarenheter. Fler av 
deltagarna sökte sig även till andra etniska grupper för att finna en gemenskap i 
utanförskapet. Den forskning som visar att internationellt adopterade får ett större 
intresse för sitt ursprung i övre tonåren är därför likstämmig med resultaten från denna 
intervjustudie (SOU, 2003).  
 
Tidigare forskning visar att en mogen identitet skapas när en person har genomgått en 
kris. Sökandet och tvivlet är drivkraften för att komma vidare i identitetsutvecklingen. 
Oavsett om en person väljer en eller fler etniska identiteter, visar många studier att 
identiteten inrymmer flera dimensioner (Frisén & Hwang, 2006). Den aktuella 
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uppsatsen kan bekräfta att de flesta deltagarna upplever att de genomgått en inre 
bearbetning och de har kommit fram till olika ställningstaganden om hur de vill 
definiera sin etniska identitet. Andra deltagare tycker inte att de har tänkt på sin etniska 
identitet speciellt mycket. Etnisk identitet inte är något statiskt och entydigt. Personer 
som tillhör etniska minoriteter kan tillhöra två system, som de har tillträde till och deltar 
i. De kan ha olika grader av identifikation med båda systemen och behöver inte leva 
mellan dessa. Etnisk identitet kan vara både multipel och flexibel och andra sociala 
identiteter kan ibland vara viktigare än den etniska identiteten. Det behöver inte vara 
tecken på patologiskt självförakt eller etnisk alienation (Bagley 1979, refererad i SOU, 
2003). Det behöver inte heller betyda att de skulle ha sämre självkänsla, påpekar Jill och 
Jackson (1983, refererat ur Cederblad, Irhammar, Mercke, & Norlander, 1994).  
 
Valet att intervjua vuxna adopterade grundar sig på att de antogs vara mindre aktiva i 
identitetsprocessen och kunde då berätta om hur de har påverkats av omgivningen under 
deras uppväxt retrospektivt. Deltagarna kontaktades genom olika föreningar för 
adopterade. Det smala urvalet kan ha påverkat resultatet genom att intervjupersonerna 
som deltog är mer aktiva och delaktiga i frågor som rör identitet och ursprung som 
förmodligen inte alla adopterade är. I intervjustudien deltar för få deltagare för att kunna 
generalisera dessa resultat till populationen internationellt adopterade. 
Identitetsbegreppet är även ett för mångfacetterat begrepp för att kunna redovisas i 
denna relativt snäva uppsats. Identiteten inrymmer många fler delar och påverkas av 
många komplexa faktorer som t ex intrapsykiska, personliga förmågor och svårigheter, 
socioekonomisk status, familjens omsorgskvalitet, relationer med vänner, den 
samhälliga kontexten och kulturen.  
 
I sammanhanget är det relevant att nämna att intervjuaren är adopterad från Korea, 
eftersom tolkning och kommunikation sker utifrån ett subjekt. Detta kan medföra en 
djupare förförståelse som kan vara positivt för studien och det kan även vara negativt då 
tolkning och analys kan påverkas av författarens förförståelse. Det positiva är att en 
djupare förförståelse kan bidra till att intervjuerna kan bli mer uttömmande och att när 
svåra frågor ställs kan respondenterna troligtvis känna mer förståelse för sina 
upplevelser. Negativt kan vara att upplevelser kan tas för givet och att intervjuaren inte 
konkretiserar frågor vidare vid intervjutillfället. Vid det tolkande analysarbetet kan även 
det objektiva förhållningssättet försvåras och tolkningar tas för givna. Handledaren har i 
detta fall läst och bearbetat materialet på ett objektivt sätt.  
 
En presentation av forskning kring eventuell ohälsa hos gruppen adopterade gjordes i 
inledningen. Denna litteraturgenomgång fick tjäna som bakgrundsfakta. Frågorna om 
eventuell ohälsa följdes dock inte upp i intervjuerna i några direkta frågor kring ämnet. 
Det som likväl har framkommit i denna studie är att utanförskapet kan vara mycket 
påfrestande för en individ och har effekt på självkänsla och hälsa. Endast spekulationer 
kan göras utifrån denna explorativa studie att negativa fördomar och subtil 
diskriminering troligtvis bidrar till utanförskapet som är påfrestande för internationellt 
adopterade. Om en individs psykiska hälsa redan är nedsatt kan troligtvis den 
kumulativa effekten av negativa fördomar bidra till ytterligare påfrestningar för 
individen som denne måste förhålla sig till, vilket påverkar hälsotillståndet negativt. 
Resultaten från studien ger en vidare förståelseram för hur ohälsa kan uppstå och att 
orsakerna kan finnas på flera nivåer; samhälliga, individ och familjerelationer etc. Dessa 
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samband bör utforskas vidare utifrån olika infallsvinkar i olika forskningssammanhang, 
anser jag. Speciellt hur subtil diskriminering påverkar hälsan, då det inte bara skulle 
vara av intresse för adopterades situation utan för alla människor som avviker från den 
snäva normaliteten. Ett antal studier har belyst hälsotillståndets negativa effekter p g a 
diskriminering och rasism och resultaten visar att det finns ett samband mellan psykisk 
ohälsa och subtil diskriminering (Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander, 1994;  
Guyll, Mattehews & Bromberger, 2001; William, 2000). 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att internationellt adopterades 
upplever en skillnad mellan hur de själva tillskriver sig sin etniska identitet och 
omgivningens bemötande. Diskrepansen som uppstår i mötet mellan 
självidentifikationen och den externa identifikationen skapar en inre konflikt och leder 
till en påfrestning. Adopterade är tvungna att förhålla sig till denna divergens. De 
använder olika strategier för att värna om sin personliga integritet. Svårigheterna är som 
störst när den personliga integriteten ifrågasätts och när individen inte har någon aktiv 
strategi att bemöta kränkningar på som leder till att utanförskapet blir påtagligt.  
 
Adopterade tvingas vara reflexiva, beräknande, kompromissvilliga och att på ett mer 
medvetet plan kunna förhålla sig till olika bemötanden från svenskar och invandrare. 
Detta kräver en stor mental flexibilitet att kunna förhålla sig till omgivningens 
nyckfullhet och flexibiliteten kan bli de adopterades styrka. Detta material påvisar en 
stor spridning när det gäller hur de intervjuade upplevelser olika aspekter av att vara 
adopterad och pekar på att adopterade inte är en homogen grupp utan en väldigt 
heterogen grupp.  
 
Denna uppsats ger många intressanta infallsvinklar att gå vidare med för att få vidare 
och djupare kunskap om adopterades situation, för att förebygga psykisk ohälsa hos 
adopterade. I anslutning till denna uppsats skulle det vara intressant att studera vilka 
salutogena faktorer som inverkar hos de respondenter som beskriver en stark etnisk 
identitet och som är trygga i den. Frågan uppstår varför klarar vissa personer 
omgivningens ibland brutala ifrågasättande bättre än andra personer? Vilken betydelse 
har föräldrarnas omsorgskvalitet och vilken öppenhet finns det inom familjen att 
samtala om etnicitet? Hur kan föräldrarna hjälpa sina barn att försvara sig mot 
omgivningens distanslöshet? Vilka preventiva åtgärder kan göras för att förebygga 
psykisk ohälsa hos adopterade? Samhället tenderar att bli mer mångkulturellt och 
många individer (inte bara adopterade) kommer i framtiden brottas med dessa etniska 
identitetsfrågor. Hur kan personer hantera det mångkulturella samhällets motpoler och 
kraftfält i sin mer djupgående identitetsuppbyggnad är en spännande uppgift för 
framtidens forskare.  
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