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 Abstract 

In one way, international adoptees stands with one foot in each country. Their 

looks might make them look like they belong on the other side of the globe, but in 

manners, language, taste of music and interests they may be exactly like ethnical 

Swedish kids. Many adoptees experience that they don’t get looked at as swedes, 

because their appearance isn’t typical Swedish. This essay addressing if, and if so, 

how, adoptees from Colombia and South Korea faces racism. By doing a 

quantitative survey with over fifty persons, and some qualitative interviews, I 

have investigated their experience of racism. The participants are adoptees, older 

than twenty years old, from South Korea and Colombia and they have been asked 

about their experiences and have been able to tell their view on racism and the 

situation they had during their school time. The survey shows that racism as 

concept is very complex and not always black or white.   
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1 Syfte och frågeställning 

1.1 Problemformulering. 

Adoption har länge varit ett alternativ för barnlösa föräldrar att få barn, eller för 

föräldrar som av annan anledning vill adoptera. Sverige är med sina 44 000 

utlandsadopterade det nästa största mottagarlandet av adoptivbarn och endast 

USA har fler adopterade. Under adoptionsboomen på åttiotalet då internationell 

adoption nådde sin kulmen adopterades flest barn ifrån Sydkorea och Colombia 

och trots att säkerhetsläget och förhållandena i Colombia har blivit bättre under de 

senaste decennierna, fortsätter barn att adopteras därifrån, och Sydkorea har under 

lång tid legat högt upp bland givarländerna. (Lindblad 2004 s12) 

Att barn växer upp i en svensk familj, med svenska som hemspråk, och med 

vad som i någon mening i alla fall kan kallas för svensk kultur, samtidigt som 

barnets utseende inte är typiskt svenskt kan eventuellt väcka frågor både hos 

barnet och i samhället runt omkring dem. Adopterade barn drabbas i större 

utsträckning av psykiatriska problem och är också vanligare förekommande både i 

självmordsförsök och i fullbordade självmord (Lindblad 2004 s138-141). Jag har 

därför valt att undersöka i vilken utsträckning adopterade från Sydkorea och 

Colombia möts av rasism i vardagen. Oavsett ideologisk övertygelse, ekonomiska 

eller religiösa grunder, så bör varje fungerande stat värna om alla medborgare. Att 

motarbeta rasism mot adopterade är lika relevant som av tex första eller andra 

generationens invandrare eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Och 

trots orimligheten i att helt radera ut all form av diskriminering, så är det i ett 

statsvetenskapligt perspektiv viktigt att fortsätta diskutera problematiken, då det i 

värsta fall kan leda till socialt utanförskap. Fortsatt forskning på ämnet är ett sätt 

att fortsätta att diskutera och uppmärksamma ett problem som med hjälp av medel 

från staten kan förhindras.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka adopterades egna erfarenheter av rasism, och i 

vilken utsträckning de diskriminerats eller diskrimineras på rasistiska grunder. 

Genom att ta reda på om och hur adopterade möts av rasistiskt grundad 

diskriminering, blir det också lättare att motverka sådan diskriminering. 

Att synliggöra eventuell diskriminering mot adopterade kan ligga till grund för ett 

ökad samhälleligt/statligt stöd för en utsatt grupp 

 

Samtidigt fyller studien ytterligare ett syfte, nämligen att belysa och 

konkretisera frågor som berör den exkludering som riskerar att drabba individer 

som inte uppfyller den förväntade bilden av en medborgare i Sverige.  

 

Den frågeställning som jag har valt till min undersökning är; Möts adopterade 

från Sydkorea och Colombia av rasism i vardagen och i så fall på vilket sätt?
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2 Teori och tidigare forskning kring 

adoption. 

2.1 Internationell adoption till Sverige 

Sverige är med sina 44 000 utlandsadopterade det nästa största mottagarlandet 

av adoptivbarn och endast USA har fler adopterade. Under 1980 talet adopterades 

ca 175 000 barn av föräldrar bosatta i ett annat land eller med ett annat 

medborgarskap. Av dem kom 14 500 individer till Sverige vilket gör Sverige till 

det land med flest antal adopterade i förhållande till befolkningsmängd. Som en 

följd av andra världskriget adopterades många barn från Grekland, Italien, 

Tyskland och Japan efter kriget. Under den stora adoptionsboomen på 1980talet 

var Sydkorea, Colombia och Indien de största givarländerna och i samband med 

kommunismens fall i Rumänien adopterades tusentals barn därifrån och många 

barn adopterades även från Kina (Lindblad 2004 s 11–12). Det stabilare läget i 

Rumänien och Colombia har minskat antalet adopterade barn från de länderna 

medan Sydkorea fortfarande toppar bland givarländerna.  

2.2 Tidigare forskning. 

Adoptionsforskning kan vara ett komplicerat fält. I vissa fall finns oklarheter 

kring barnets situation innan adoptionen, i andra fall finns ingen information alls. 

När barnet väl är adopterat finns det inte en full insyn i barnets uppväxt hos 

adoptionsfamiljen, vilket gör att det inte alltid går att säga vad i en människas 

beteende som går att koppla till arv och vad som istället ska ses som ett resultat av 

den miljön som barnet har växt upp i. Av förklarliga skäl är det lättare att studera 

de svenskfödda barn som har adopterats till en annan familj i Sverige.  
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Lotta Landerholm skriver i sin bok Adopterad, lämnad, vald och sen, om en 

undersökning bland 207 personer födda i Indien. Ur den gruppen där hälften var 

adopterade, kände sig en fjärdedel diskriminerade på jobbet, en tredjedel har 

upplevt hot på gatan och tretton procent har blivit nekade att komma in på 

restaurang. 12 procent upplever också att de har blivit illa behandlade av poliser 

(Landerholm 2003, s 381–382).  Det talar för att både institutionell och icke 

institutionell rasism enligt Landerholm, förekommer mot adopterade även i 

Sverige. Att en så stor andel individer i en grupp känner sig diskriminerade är 

uppseendeväckande. Fenomenet är inte heller isolerat till Sverige. En amerikansk 

studie (Lee, J. 2015, refererat i DeBlaere, Luu, Presseau, 2019 s 193) visade att 

diskriminering mot adopterade från Sydkorea visade signifikanta tecken på ångest, 

kopplat till rasdiskriminering. T, Arnold (2016, refererat i DeBlaere, Luu, Presseau, 

2019 s 193) visade att upplevd diskriminering bland ”transracial adoptees” var en 

betydande orsak till depression och att det fanns ett negativt samband mellan 

rasdiskriminering och psykologiskt välmående. DeBleare (m.fl.). menar att trotts 

att den akademiska världen under senare år har fått allt fler undersökningar och 

studier kring transracial adoptees så är forskning på det här området fortfarande 

ungt. Forskare som Tobias Hübinette har på senare år forskat kring adoption från 

Sydkorea, men min undersökning riktar fokus mot två av de största grupperna av 

adopterade, Colombia och Sydkorea eftersom det får ett bredare underlag. Ett 

resultat där personer från båda länderna och av båda könen säger sig ha upplevt 

rasism, tyder på att det är något som drabbar adopterade från fler länder. Samtidigt 

visar andra studier enligt DeBleare (mfl), att välmående inte behöver påverkas 

negativt av diskriminering. Det förklarar DeBleare med att olika variabler har 

studerats i olika undersökningar. Min undersökning ställer samma frågor och utgår 

från samma variabler för både män och kvinnor och från både länderna.  

 

En undersökning utförd av Dan-Olof Rooth visar att adopterade har svårare att ta sig in 

på arbetsmarknaden, något som till viss del talar för att rastillhörighet har en viss 

betydelse när arbetsgivare ska nyanställa. Det är något jag berör i min undersökning 

genom att respondenterna fått svara på om de tror att deras utseende har spelat någon 

roll när de har ansökt om jobb. 
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Skillnad i arbetslöshet 

adopterade/ickeadopterade Total skillnad Förklarad skillnad 

Oförklarad 

skillnad Antal individer  

Adopterade med svenskt utseende 1,2 -0,4 1,6 353  

Adopterade med utländskt utseende 9,8 3,3 6,5 3233  

Adopterade från :      

Asien 7,5 2,5 5 2000  

Latinamerika 15,7 5,5 10,2 844  
Mellanöstern/Afrika 8,1 1,9 6,2 275  

 

   (Rooth 2001, refererad i Landerholm 2003 s 382) 

 

Undersökning visar att adopterade med ett utomeuropeiskt utseende är arbetslösa 6 

gånger så ofta som de som har ett europeiskt utseende. Samtidigt har internationellt 

adopterade 20 – 35 ungefär lika hög utbildning som svenskfödda personer i samma 

ålder, (Björklund & Richardsson, 2001 refererad i Landerholm, 2003, s 379).  Enligt 

undersökningen är de som är från Latinamerika är mest utsatta. Förklarad skillnad avser 

i tabellen utbildningsnivå, ålder, civilstånd och annat som går att förklara. Oförklarad 

skillnad är de skillnader så inte går att förklara. En möjlighet är att de oförklarliga 

skillnaderna beror på rasistiska beslut. Det är särskilt intressant att se att adopterade från 

både Afrika och Latinamerika i större utsträckning är arbetslösa än adopterade från 

Asien. En stor del av den latinamerikanska befolkningen har rötter i den europeiska 

slavhandeln från Afrika, vilket gör att de många adoptivbarn från Latinamerika oftare 

har mörkare skinn. Det samma gäller givetvis den afrikanska delen av de adopterade. 

Det innebär alltså att arbetslösheten bland adopterade, med eventuellt går att koppla till 

hudfärg. 

 

 

Eftersom min undersökning bara fokuserar på två givarländer så kan det 

förhoppningsvis ge en mer nyanserad bild av adopterade från de två ländernas 

upplevelser.  

2.3 Teoretiskt ramverk. 

Eftersom samtliga respondenter i undersökningen är uppvuxna i Sverige med 

svenska föräldrar har jag utgått från att om de tillfrågade upplever att de har 
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bemötts av främlingsfientlighet i vardagen är den baserad på etnicitet och att det 

inte är religiöst eller kulturellt betingat. Jag har därför utgått från samma 

definitioner av rasism som Steve Garners (2010) för att identifiera om den 

eventuella diskrimineringen respondenterna upplevt är rasism. Det som är 

genomgående för alla definitioner som Garner tar upp är att rasism, till skillnad 

från ex främlingsfientlighet, grundar sig i en uppfattning att färgen på människans 

hud har betydelse. Betydelsen kan variera från ex förutbestämda beteendemönster 

eller en förutbestämd hierarki baserat på färgen på skinnet. 

2.3.1 Banton´s definition 

Rasism vill förklara hur sociala relationer fungerar genom att hänvisa till det 

naturliga. Rasismen menar att vi är indelade i oföränderliga beteendemönster 

baserat på fysiska karaktärsdrag. Banton hävdar att rasism är något komplext som 

existerar på olika nivåer vid olika tillfällen och kan grunda sig i både historiska 

och sociala orsaker. Den kan ta sig form som både att man i första hand söker sig 

till dem som ingår i den egna ”gruppen” och som att man exkluderar dem som 

inte gör det. Han menar att för att kunna ta tag om rasism måste vi 

uppmärksamma den på ett sociologiskt plan och inte på ett biologiskt. Banton 

menar fortsatt att hela rasismen bygger på att sociala relationer påverkas av de 

fysiska förutsättningarna tillsammans med de karaktäristiska dragen som är 

nedärvt. Ras fungerar enligt den här definitionen som överförda gener, några för 

utseende och några för beteende. Det är förutbestämt, finns i våra gener och går 

inte att bryta eftersom vi är programmerade på det sättet. Därför är det här ett 

deterministiskt synsätt på ras och beteende (Banton, 1996, refererad i Garner 2010 

s 6) 

2.3.2 The MacPherson Report. 

The MacPherson report (MacPherson 1999, refererad i Garner 2010) menar att 

rasism är de fall där en organisation inte lyckas med att förse människor med 

lämplig och professionell service baserat på deras hudfärg. Rasismen kan ses i 

attityder och beteenden som genom oavsiktliga fördomar, okunnighet, tanklöshet 
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och rasistiska stereotyper missgynnar etniska minoritetsgrupper. Det här är en 

form av institutionell rasism, ett begrepp som har varit aktuellt i Sverige under 

senare år då polis och ordningsvakter har beskyllts för att ha en institutionaliserad 

rasistisk kultur på sina arbeten, och som både kalla fakta flera stora dagstidningar 

har granskat. MacPherson menar att rasism inte bara handlar om det psykologiska 

hos två människor som har med varandra att göra, och som ofta är den vanligaste 

bilden av rasism, utan i större mening handlar det om resultaten av en större 

organisations handlande mer än om enskilda individers handlande. MacPherson 

skriver att attityder hos människor avslöjar vad de tycker om andra människor 

medan beteenden visar vad de verkligen gör, det verkliga beteendet alltså. Genom 

att juridiskt bedöma vad som är institutionell rasism utifrån resultatet och inte 

avsikten är det nu möjligt att ha institutionell rasism som ett begrepp, vilket inte 

annars hade varit möjligt. Om människor som i arbetet oavsiktligt utsätter en 

annan människa för kränkande behandling baserat på det de order arbetaren har 

fått av sin uppdragsgivare (exempelvis en organisation eller myndighet) så är det 

ett fall av institutionaliserad rasism. Det samma gäller om större grupper 

diskrimineras på grund av hur en organisation eller myndighet arbetar.  

 

Utöver det menar MacPherson att det inte bara är aktivt diskriminerande 

handlingar som kan rymmas inom den här definitionen av institutionell rasism. 

Även misslyckandet att göra något positivt kan i sig vara rasism. Ett exempel 

skulle då kunna vara om polisen inte prioriterar brott lika högt om de har drabbat 

ett område som är känt för att vara bebott av en grupp med en viss etnicitet och 

hade agerat annorlunda om det hade drabbat ett annat område med en annan 

etnisk population.  

 

2.3.3 Klassisk definition så som Garner beskriver den  

Enligt den här definitionen är rasism, åsikten att olika etniska grupper eller raser är 

värderade i en hierarki baserad på föreställningar om en inneboende biologisk 

skillnad mellan etniska grupper som avgör individens kulturella eller individuella 

beteende. Rasism kan beskrivas som en stark form av etnocentrism, (den egna  
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gruppen är det som resten bör jämföras med och bedömas utifrån), 

främlingsfientlighet, motstånd mot rasöverskridande äktenskap, etnisk nationalism 

och etniska stereotyper. Garner betonar här att det är viktigt att förstå att den här 

hierarkin uttrycker sig genom maktrelationer mellan människor och att två olika 

raser inte kan vara lika högt upp på den hierarkiska stegen. Det beror på den historia 

som raserna har haft bakom sig och kan variera över perioder och platser. Eftersom 

folk av samma ras har behandlats annorlunda beroende på kontext så är också den 

interna hierarkin varierande.  Rasism sägs här vara ett komplext fenomen som inte 

per automatik ska förknippas med etniciteter utan är en samling av olika idéer.  

Garner påpekar också att den här definitionen också lätt kan applicera på konkreta 

exempel. Ett exempel skulle kunna vara Rwanda där både hutuer och tutsier har fått 

olika hierarkiska positioner beroende på yttre attribut. Även i Victor Orbáns Ungern 

har det utvecklats en retorik där invandrare, romer och muslimer ses som parasiter 

som inte har ett lika högt värde som de ungersktalande ungrarna (Wodak s 75 2015). 

(Wikipedia hämtat 2017, refererad i Garner s 7),   

2.4 Sammanfattning  

Vad som är gemensamt för alla tre definitionerna om rasism är att de baseras på en 

hierarkisk rangordning som i sin tur fördelar makt, våld och ekonomi ojämnt. I vissa fall 

baseras det på fördomar, i andra fall på en ideologisk tanke att det är den naturliga 

rangordningen. Det är fenomen som också grundar sig den historia som det bär på. De 

skiljer också på institutionaliserad och individuell rasism där det verkar som att den 

institutionaliserade är den som gör mest skada. Det är samtidigt svårt att konkret säga 

vad som är rasism eftersom det är ett så abstrakt begrepp och inte går att helt klart säga 

var gränsen går. Garner menar till sist att för att klassas som rasism behöver åtminstone 

följande tre krav uppfyllas: 

1 – en historisk maktrelation som till sist har ”rasifierat ” grupperna, så att specifika 

kännetecken eller beteenden har ansetts vara en naturlig del av att tillhöra den ”rasen” 

2 – en samling idéer där olika människor delas in i olika människoraser, och tilldelas 

karaktärsdrag baserat på sin ras.  
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3 – diskriminering. De som enligt den här tanken anses stå lägre ner i maktrelationen 

drabbas av diskriminering som kan ta sig forn i allt från att inte få samma möjligheter 

eller tillgång till något – till att en viss grupp utsätts för folkmord.  

 

Özkirimlis diskussion kring hur etniskt grupptillhörighet i allra högsta grad kan påverka 

i vilken utsträckning en individ blir bemött som en enskild individ eller som en del av 

den grupp denne antas tillhöra (Özkirimli 2010, s 54-56), har hög relevans eftersom den 

yttre upplevda tillhörigheten bevisligen kan ligga individen i fatet då denne inte vill bli 

uppfattad som annat än ex svensk, britt eller amerikan.  

Det kan antas att ”groupism” inte uteslutande drabbar invandrare eller andra 

generationens invandrare, utan även adopterade eftersom de till det yttre kan antas 

tillhöra en grupp av människor, och på rasistiska grunder därför behandlas utifrån sin 

etiska tillhörighet. Men är det då rasism de utsatts för? Att man blivit utsatt för rasism är 

svårt att bevisa, kanske lägger man inte ens själv märke till det, kanske är inte den som 

diskriminerar medveten om att han/hon fattar ett beslut, baserat förutfattade rasistiska 

åsikter.  

 

Det här teoretiska ramverket ska ses som mall för resultaten. Om resultaten från 

enkätundersökningen helt eller delvis stämmer in på de här teorierna kring vad rasism 

är, och kan man också konstatera att respondenterna utsatts för rasism. Genom de 

kvalitativa intervjuerna kan man få reda hur eventuell rasism tar sig uttryck. De kan 

exempelvis ha varit utsatta för institutionaliserad rasism från exempelvis polis, och 

deras upplevelser kan med hjälp av de här teorierna kring vad som är rasism, definieras 

som verklig rasism och inte som en åsikt från en enskild individ. Genom de klara 

definitionerna av rasism kan man också skilja en barn/ungdoms kränkande glåpord från 

verklig rasism.  
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3 Metod 

3.1 Val av metod. 

I den här studien kommer jag att kombinera kvalitativ metod i form av kvalitativa 

intervjuer för att på så sätt får en djupare insikt i specifika orsaker och verkan till 

fenomen eller situationer som respondenten erfarit, och kvantitativ metod i form 

av enkätundersökningar för att få ett bredare underlag av respondenter. På det 

sättet kan jag antingen styrka eller avfärda teorin. Jag har valt att använda mig av 

samtalsintervjuer för att söka förstå respondenternas erfarenheter och åsikter. Jag 

anser att text/idé/diskursanalyser hade gett undersökningen en sämre översikt 

eftersom text kan vara missvisande och också beskriva ”det där” och eftersom jag 

inte försöker göra en diskursanalytisk tolkning av hur språket drabbar 

respondentgruppen är det inte en användbar metod. Jag anser att det är bättre att 

se på frågeställningen utifrån respondenternas perspektiv. Jag är medveten om att 

det hade gynnat min undersökning att ha en betydligt större grupp av respondenter 

i djupintervjuerna, för att få en mer representativ undersökningsgrupp, men 

hoppas på att kvantitativa enkätundersökningen kommer att ge ett bredare 

underlag till det kvalitativa resultatet. Teorell och Svensson skriver (Att fråga och 

att svara, s 159) att en av de största utmaningarna är att förklara orsak till en 

verkan, eller verkan till en orsak, exempel vad orsaken till den höga andelen 

adopterade med psykisk ohälsa. Därför anser jag att det gynnar undersökningen 

att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Om resultatet visar att många 

deltagare mött någon form av rasism och också upplevt psykisk ohälsa, är det 

möjligt att det finn ett samband. Om en stor mängd deltagare anser sig ha varit 

utsatta för rasism men inte upplevt någon psykisk ohälsa är det troligt att orsaken 

till den psykiska ohälsan är något annat. 
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 Undersökningens validitet har varit viktig i den mån att de frågor som ställs ska 

vara utformade på så sätt att svaren söker att ge svar på i vilken utsträckning 

respondenterna har blivit utsatta för någon form av rasism. Syftet med 

undersökningen är inte att få ett enhälligt resultat. Teorell & Svensson använder 

sig av begreppen intensiv och/eller extensiv. Intensiv studie innebär enligt Teorell 

& Svensson att man lägger ner mer tid ”för ett närstudium av varje enskild 

analysenhet” (s80), och är som jag förstår jämförbar med en kvalitativ studie i 

den mån att man lägger mer tid på att analysera enheten. Eftersom jag använt mig 

av ex post facto-studier, (Teorell & Svensson, 2010 s 80), alltså analyserar det 

som redan hänt, och inte ändrar en variabel i efterhand för att få ett annat resultat, 

så anser jag att för att kunna förklara ett mönster krävs en kombination av 

intersiv/extensiv eller kvalitativ/kvantitativ metod. I den får jag stöd av Teorell & 

Svensson (s.283.) ”De extensiva och intensiva undersökningsuppläggningarna ha 

komplementära styrkor och svagheter, vilket leder till slutsatsen att de bör 

kombineras”(s264).  Av den anledningen har jag alltså valt att kombinera de två 

metoderna. 

 

3.2 Intervjuerna och enkätundersökningen 

Som jag skrivit tidigare, kompletterar de kvalitativa intervjuerna och den 

kvantitativa enkätundersökningen varandra. Enkätundersökningen skapar 

möjlighet att urskilja mönster och tendenser. Exempelvis skulle fler kvinnor än men 

kunna känna sig diskriminerade på grund av rasism. I de kvalitativa intervjuerna 

kan jag sen gå djupare in på om och hur eventuell rasism har sett ut, och i vilka 

situationer den har uppstått. Respondenterna i intervjuerna fungerar som 

representanter för det kön de tillhör och det landet de är adopterade från. De som 

deltagit i intervjuerna har inte själva svarat på enkätundersökningen av den 

anledningen att jag inte ville att de skulle ha förberedda svar inför intervjuerna. 

Under intervjuerna har jag ställt samma eller liknande frågor som i 

enkätundersökningen, men med skillnaden att det i enkätundersökningen redan 

finns svar angivna. Det ger mindre nyanser än om deltagarna hade svarat fritt, men 

var nödvändigt för att få en hanterbar mängd data. Intervjuerna kan således ses som 



 

 12 

både en fördjupning av och ett komplement till enkätundersökningen. Teorell & 

Svensson hävdar (Att fråga och att svara, 2010, s 264) att intensiva och extensiva 

undersökningar är komplimenterande för varandra och att de bör kombineras. 

Intervjuerna ger en möjlighet att utveckla svar, som inte ges i enkätundersökningen, 

men tack vare enkätundersökningen kan man se om det finns liknande uppfattningar 

i vissa frågor bland andra adopterade. 

 

Under arbetet med intervjuerna har respondenternas personliga integritet varit 

mycket viktig, för att de inte ska känna något obehag eller osäkerhet i situationen. 

Dessutom har det varit viktigt att få en avslappnad miljö vid intervjuerna för att 

samtalet ska bli så flytande som möjligt, eftersom resultatet troligen blir det bästa 

då. Därför har jag innan intervjuerna betonat vikten av att intervjun inte på något 

sätt får ge en negativ känsla hos respondenten, och att denne då ska säga till. Av 

den anledningen har det också varit viktigt att alla deltagare har varit medvetna om 

sin rätt av att avböja att svara på en fråga som inte känns bekväm att svara på. 

Konfidentialitet har också varit viktigt eftersom intervjuerna kan bli mycket 

personliga. Däremot är risken liten för att intervjuerna ska påverka 

undersökningspersonerna på ett dåligt sätt. Alla personerna har varit intresserade 

av ämnet. I de fall där intervjupersonerna talar om ämnen som riskerar att försätta 

dem i fara, är säkerhetskraven ännu större, men i den här undersökningen anser jag 

att det räcker med informerat samtycke samt garantin om figurerat namn.  

 

3.3 Intervjuetik  

Att använda sig av kvalitativ metod i form av djupintervjuer, gör att forskaren måste 

göra flera etiska överväganden. Det är en balansgång mellan vad som krävs för att 

undersökningen ska uppfylla sitt syfte, och vad som är moraliskt rätt mot 

undersökningspersonerna. Samtidigt som frågorna i en intervju inte kan vara för 

övergripande och generella, så måste forskaren också ta hänsyn till respondentens 

personliga integritet. För att försäkra mig om att jag upprätthåller en god 

intervjuetik så har jag valt att följa Kvale och Brinkman´s (2009, s 78–79) mall över 

etiska överväganden i de sju forskningsstadierna.  
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Tematisering: Forskaren bör fråga sig varför en intervjuundersökning ska göras. 

Man ska inte endast se till hur det rent vetenskapligt kan vara till nytta, utan även 

fråga sig om det på något sätt förbättrar/försämrar för intervjugruppen. I det här 

avseendet anser jag att det dels är inomvetenskapligt relevant, och även är relevant 

för undersökningspersonerna, eftersom de får en chans att kommentera frågor 

utifrån sitt perspektiv. Att samtliga respondenter är vuxna har varit viktigt, för att 

respondenterna ska vara mogna för en intervju.  

 

Planering: Forskaren bör se till att samtliga respondenter har tagit del av 

informerat samtycke. De ska alltså informerats om att de deltar i en studie, och ska 

också försäkras om konfidentialitet. Personliga uppgifter så som namn, bostadsort 

eller information som på annat sätt kan leda till dem ska skyddas. Genom att 

respondenterna har givit sitt samtycke och informerats om förutsättningarna, och 

också informerats om rätten att avbryta intervjun och avböja att svara på frågor, har 

jag tagit hänsyn till deras etiska rättigheter.  

 

Intervjusituation: Forskaren ska ta hänsyn till vilka konsekvenser 

intervjutillfället kan ha för respondenten så som stress, obehag eller förändrad 

självbild. Genom att bara använda mig av personer som själva, aktivt har visat 

intresse för att delta i undersökningen, kombinerat med informerat samtycke, har 

jag försäkrat mig om att respondenterna är försäkrade om rätten att avsluta intervjun 

vid obehag.  

 

Utskrift: Forskaren ska inte förvränga svaren vid utskriften av intervjun, och ta 

hänsyn till respondentens konfidentialitet. Konfidentialitet garanteras genom 

informerat samtycke.  

 

Analys: Problem kring hur djupt intervjuerna ska analyseras och i vilken 

utsträckning respondenterna ska kunna påverka hur deras uttalanden tolkas. Genom 

att försöka få så konkreta svar som möjligt menar jag att jag har jag reducerat risken 

för missförstånd och feltolkningar.  
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Verifiering: Kunskap som är verifierad ska redovisas Exempelvis hur pass 

kritiska frågor som kan ställas vid intervjutillfället. Även det uppfylls genom rätten 

att inte svara, och genom att respondenten själv får möjlighet att i slutet av intervjun 

själv prata om de aspekter av ämnet som de tycker är relevanta.  

 

Rapportering: När undersökningen blir offentlig blir konfidentialitet återigen 

aktuellt. Även eventuella risker för undersökningspersonerna ska övervägas. 

Konfidentialitet är garanterad genom det informerade samtycket. Respondenterna 

har informerats om att delar eller hela intervjun kommer att bli offentlig, men med 

figurerade namn. De har också fått tagit del av syftet med undersökningen, samt 

lämnat sitt samtycke till att intervjun får användas. 

 

Nyttjandekravet: Den information som kommer fram vid intervjun, får inte 

användas till annat än just den undersökning som respondenten har informerats om. 

Det garanteras genom det informerade samtycket. (Teorell & Svensson, 2010, s 21) 

3.4 Urval av respondenter.  

För att få så representativ grupp respondenter som möjligt så har jag valt att 

intervjua adopterade från båda länderna. Samtliga respondenter adopterades innan 

de nått ett års ålder och är uppvuxna i Sverige. Jag intervjuade två personer från 

varje land, en man och en kvinna från vardera landet. För att undvika att frågor 

känns ledande eller på annat sätt inte känns helt objektiva från min sida, har jag 

bara intervjuat personer som inte har någon personlig relation till mig. Jag har 

försökt att få en så stor spridning i landet som möjligt, och lyckades få 

spridningen från Stockholm i norr till Malmö i söder. Anledningen till detta, är att 

jag valt att undvika regionala eller lokala fenomen. Respondenterna har varit över 

20 år och samtliga har erfarenhet av arbetslivet. Ett problem med att bara ha en 

person av varje kön och ursprungsland, kan vara frågan om hur väl de fyra 

respondenterna kan sägas representera så pass stora grupper som de adopterade 

från de två länderna faktiskt är. Det är något jag är medveten om, men på grund av 

den begränsade tiden har jag valt att endast ha med en representant per kön och 

land.  



 

 15 

 

3.5 Avgränsning 

Av etiska själ har jag valt att inte inkludera några personer under 18 år i 

enkätundersökningen. Dessutom har jag valt att bara intervjua personer över 18 

år. Syftet med den avgränsningen är att respondenten med större sannolikhet har 

en bredare erfarenhet, både akademiskt utanför grundskola/gymnasiet, samt en 

större erfarenhet av arbetsmarknaden. Det kan ge intressantare och mer varierade 

svar eftersom de kan ha valt olika inriktningar i livet efter avslutad 

studentexamen. Jag har också valt att bara ta med respondenter som har bott i 

Sverige under större delen av uppväxten eftersom undersökningen söker att 

studera de adopterades situation i Sverige. Om respondenten har bott en stor del 

av uppväxten i ett annat land riskerar svaren att inte avspegla Sverige. Som jag 

tidigare kommenterat så är jag medveten om svagheten i att endast ha med en 

kvinnlig och en manlig representant från varje land. Anledningen till det är att en 

allt för omfattande intervjugrupp hade tagit för mycket tid. Enkätundersökningen 

har fungerat som verktyg, för att få mer underlag till undersökningen. För att 

minimera risken att personer som inte ingår i fokusgrupperna svarar, så har 

enkätundersökningen endast skickats ut till slutna grupper som är riktade till 

fokusgrupperna. En risk med det, är möjligheten att personer som inte är 

adopterade från Colombia eller Sydkorea ändå har haft tillgång till 

undersökningen och att svaren inte bara är från målgrupperna. Jag anser dock att 

alternativen hade varit sämre. Att personligen leta reda på nog många personer, 

för att få nog med deltagare var inte ett alternativ.  

 

3.6 Analysmetod. 

För att kunna ta till vara på så mycket som möjligt av de material jag samlar ihop, 

dels genom de kvalitativa intervjuerna, dels genom den kvantitativa 
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undersökningen, så anser jag att det inte vore riktigt lämpligt att använda varken 

textanalys eller diskursanalys. Jag har därför valt att använda mig av så kallad 

bricolage-analys. Bricolage kan översättas till gör-det-själv, eller ihop-plock. Det 

som är signifikativt för Bricolage-metoden är att forskaren kan använda sig av olika 

så kallade ad-hoc-metoder. Det ger forskaren möjlighet att själv ta valda delar från 

en analysmetod eller analysteknik. Det är en vanlig intervjuanalys och är inte lika 

bunden som tex samtalsanalys (Kavle & Brinkmann 2009, s 281). Det innebär att 

jag tex kan läsa igenom intervjuerna som i en samtalsanalys och se mönster i en 

större mängd med data som fenomen (som kan styrkas eller avfärdas av de 

kvalitativa intervjuerna). Genom den här metoden kan man som forskare ta upp 

meningar och uttryck som vid en första genomläsning av intervjun inte alls verkar 

ha någon betydelse, och sedan se att en vital andel av den kvantitativa data som 

samlats ihop stödjer eller avfärdar det. Man kan även använda sig av jämförelser 

eller helt enkelt räkna på befintliga data. Man tar det som finns tillgängligt, (Ehn, 

Löfgren, 2012. S 18) 

 

-”ett sådant eklektiskt sätt att skapa mening – genom en rad olika al hoc-

metoder och teoretiska ansatser – är en vanlig form av intervjuanalys som står i 

kontrast till mer systematiska analytiska former och tekniker, som kategorisering 

och samtalsanalys ” (Kavle & Brinkmann 2009, s 281) 

 

Genom att uppmärksamma olika mönster och beteenden, blir det lättare att 

skapa metaforer för olika data. Tex kan något som en person inte alls räknat som 

rasism i en situation, helt klart räknas som rasism i en annan situation. Genom att 

inte vara helt bunden till en samtalsanalys eller diskursanalys blir det möjligt för 

forskaren att se samband. Genom att läsa igenom intervjuerna igen, koppla dem 

till teorin och tidigare forskning och enkätundersökningen, kan jag analysera om 

det finns mönster bland vissa deltagare. På så sätt finns möjligheter att hitta 

mönster och tendenser som deltagarna själva inte är medvetna om.  Resultatet kan 

därefter konkretiseras i både ord och statistik. Det innebär att det blir ett 

lättöverskådligt resultat. Och en analys ger möjligheter att se mönster, teman eller 

rimligheter i olika svar, och sedan sammanställa vilka svar som följer ett mönster 

eller tema. Av insamlade data och intervjuerna kan jag få fram en logisk kedja av 

belägg för eller emot ett påstående. Vid analysen kommer respondenternas svar 

och de tolkningar, mönster och teman som kommer fram, att jämföras med den 
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tidigare forskningen och Garners teorier, och på så sätt få en teoretisk 

infallsvinkel på de upplevelser som beskrivs. (Kavle & Brinkmann 2009, s 282). 

En fördel med den här analysmetoden är att forskaren inte behöver ha en viss 

struktur på intervjun, och därmed kan intervjun bli mer flytande och naturlig. Det 

kan vara till fördel för forskaren eftersom denne kan få ut mer av intervjun, än 

bara de frågor som ställs.   

 

Just det faktum att intervjuerna inte blir lika strukturerade som om 

analysmetoden exempelvis är diskursanalys, gör också att det finns en större risk 

för att relevant fakta och upplevelser utlämnas, eftersom respondenten själv inte 

har reagerat på att något kan ha rasistiska grunder. Det är något jag är medveten 

om och förstår hur en analys med fokus på meningarna, så som meningstolkning 

och meningsanalys, eller en analys med fokus på språket, så som narrativ analys 

eller samtalsanalys hade varit fördelaktig. Men bricolage-metoden gör också att 

möjligheterna vid analys blir fler eftersom ad hoc-verktyg, kan läggas till. 
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4 Resultat 

Tre olika teman har varit genomgående för alla intervjuerna och i 

enkätundersökningen. Det är skolgång, arbetsliv/akademiska studie och fritid. 

Genom de kvalitativa intervjuerna har jag också fått svar som jag inte kunnat ana. 

En av de saker som varit mest förvånande är den stora skillnaden i resultatet, vilket 

har skapat en del problem, när det gäller att komma fram till en slutsats. Ingen av 

respondenterna anser sig ha varit utsatt för rasism i någon större utsträckning, utan 

refererar till eventuella händelser som ”barns sätt att hålla på med varandra”. Ett 

tema som är återkommande hos var och en av de intervjuade är att det är den utsatte, 

som har en valmöjlighet att tolka in åsikter i beteenden, eller att låta bli och se det 

som en isolerad händelse. Enkätundersökningen som fungerat som ett statistiskt 

underlag för de kvalitativa intervjuerna visar inte på lika positiva upplevelser för 

deltagarna. 

Jag drar slutsatsen att det finns två olika förklaringar till den markanta 

skillnaden mellan resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. Den första 

förklaringen skulle kunna vara att respondenterna i intervjun genomgående har haft 

positiva upplevelser och därför också är mer benägna att tala om dem i en längre 

intervju. Den andra möjligheten så som jag ser det är att en intervju ger en mer 

nyanserad bild, och att ett frågeformulär blir mer ”svart eller vit”, medan en intervju 

kan ge ett ljus/mörk-grått svar.  

 

4.1 Enkätundersökning 

I en enkätundersökning som skickades ut till stängda grupper för adopterade från 

Sydkorea och stängda grupper för adopterade från Colombia på Facebook, ombads 

deltagarna att kryssa för samma frågor som respondenterna fick, men gavs fyra 

alternativ. Jag har ingen kontroll över vilka som har svarat men de har ombetts att 

uppge födelseland. Enkätundersökningen var tillgänglig mellan 20 april och 13 
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mars 2019. Totalt deltog 51 personer i undersökningen. Deltagarna har utgått från 

sin egna uppfattning av diskriminering och rasism. Resultatet blev som följer.  

 

 

 

 

 

Födelseland

Colombia Sydkorea

Ålder

20-25 25-30 30-35 35-40 40+

Blev du utsatt för rasism i skolan? Om ja, på vilket sätt? *

Nej

Ja verbala angrepp

Ja, mobbing på grund av utseende

Ja, förväntningar på att jag skulle bete mig på ett visst sätt

Verbala angrepp + mobbing

annat

Kön

Man Kvinna
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Upplever du att du (av vuxna) 

a) blev behandlad annorlunda?
b) inte blev tagen på allvar vid de tillfällen 

du känt att du blivit utsatt för rasism? *

Nej A B A+B

Har du mötts av rasism 
när du har sökt jobb?

Nej Ja Vet inte Har inte sökt jobb

Har din umgängeskrets påverkats av din 
adoption? (vänner, vänners föräldrar, 

vänners vänner?

Nej Ja jag har valt att ta avstånd

Ja andra har valt att ta avstånd
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4.1.1 Kommentar.  

Som diagrammen visar så upplever nära en tredjedel av de tillfrågade att de i skolan 

möttes av antingen mobbing, verbala angrepp eller förväntningar att de skulle bete 

sig annorlunda. Enligt The MacPherson Report är rasism när en organisation inte 

kan förse med professionell och lämplig service baserad på deras hudfärg. I 

rapporten står det också att det inte bara är den aktiva handlingen som ska klassas 

som rasism utan också misslyckandet att göra något positivt för att förebygga. Det 

vill säga att om det här har pågått över en längre tid och skolan har varit medveten 

om det, så ska även det klassas som rasism. När de också känt att de vuxna inte tagit 

dem på allvar är enligt den här teorin också ett misslyckande att förse barnen med 

lämplig och professionell service. Över hälften kände också att de behandlats 

annorlunda eller inte blivit tagna på allvar i de fallen när de känt sig utsatta. En stor 

Upplever du att poliser och vakter 
har bemött dig annorlunda på 

grund av ditt utseende

Ja Nej Vet inte

Om du har mött någon form av rasism 
har det på något sätt påverkat din bild 

av dig själv och din egen kulturella 
tillhörighet?

Ja Nej Vet inte
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del känner sig också utsatta för rasism på arbetsmarknaden, vilket också styrks av 

tidigare forskning. Att nära en tredjedel av de som svarat har valt att ta avstånd från 

människor i sin umgängeskrets på grund av sin adoption, kan även det tyda att den 

psykiska hälsan påverkats negativt. Nära hälften känner att polisen har behandlat 

dem annorlunda, något som väl stämmer överens med The MacPherson Report ”att 

en oranisation kan förse med professionell och lämplig service baserad på deras 

hudfärg ”. De som känner att de förväntats av dem att de ska bete sig på ett visst 

sätt på grund av sitt utseende, var enligt Banton även de utsatta för rasism, då rasism 

enligt Banton är tanken om förutbestämda beteendemönster. Tanken att de 

adopterade trotts sin svenska uppväxt ändå skulle ha visst beteende nedärvt 

”genetiskt” är enligt Banton en rasistisk tanke. Nära hälften av de tillfrågade 

svarade också att de känner att bilden av dem själva påverkats av rasismen de mött. 

Det finner visst stöd i den tidigare forskningen som visat på psykisk ohälsa bland 

adopterade. 

4.2 Respondenterna 

Rebecca, 28 år, uppvuxen i en av Skånes större städer. Född 1990 i Bogota, 

Colombia. Adopterad till Sverige innan ett års ålder. Anmälde själv intresse till att 

delta i studien och intervjun ägde rum i Malmö i april 2019. Uppvuxen i en familj 

bestående av en mamma, en pappa och en äldre bror som också är adopterad från 

Colombia. Föräldrarna är fortfarande gifta  

 

Anna, 27 år, uppvuxen i Helsingborg. Född 1991 i Seoul, Sydkorea. Även Anna 

är adopterad till Sverige innan ett års ålder. Jag kom i kontakt med Anna genom en 

bekant till en bekant. Intervjun ägde rum i Helsingborg i april 2019. Anna är 

uppvuxen i en familj med en mamma, en pappa och en storebror som är båda 

föräldrarnas biologiska barn. Föräldrarna är fortfarande gifta.  

 

Niklas, 34 år, uppvuxen i Stockholm. Född 1984 i Medellín, Colombia. 

Adopterad till Sverige innan ett års ålder. Anmälde själv intresse att delta i Studien. 

Intervjun ägde rum i Malmö i april 2019. Även han uppvuxen i en familj bestående 
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av en mamma, en pappa och en äldre bror, som också är adopterad från Colombia. 

Föräldrarna är fortfarande gifta 

 

 

Mikael, 25 år, uppvuxen i ett samhälle mellan Göteborg och Borås. Född 1994 

i Seoul, Sydkorea. och blev också han adopterad till Sverige innan ett års ålder. 

Intervjun ägde rum i Halmstad i april 2019. Jag kom även i kontakt med Mikael 

genom en bekant till en bekant. Mikael är uppvuxen i en familj med en mamma, en 

pappa och en storebror som är adopterad från Colombia. Föräldrarna är fortfarande 

gifta.  

 

4.3 Intervjuerna 

4.3.1 Att vara adopterad.  

Som jag tidigare skrivit är syftet med studien, att se ifall adopterade från Sydkorea 

och Colombia möts av rasism i samhället, och om så är fallet, på vilket sätt. Det 

faktum att de är adopterade verkar ha haft olika mycket betydelse för 

respondenterna. Gemensamt för alla är att de under sina barndomar, inte har tänkt 

mycket på det men alltid varit medvetna om att de ”ser annorlunda ut”. I vuxen 

ålder har visst intresse vuxit fram bland flera dem, och i det fallet då respondenten 

själv har fått barn har intresse kring utseende och förutsättningar ökat. Det verkar 

också finnas ett intresse att tala om de här frågorna. 

 

”När jag fick höra om den här undersökningen tänkte jag det verkade 

intressant. Det är intressant om adopterade möter rasism eftersom man på något 

sätt är fast mellan två världar. Jag har förståelse för de som känner någon form av 

utsatthet och det är viktigt att ha en dialog om det här. Jag tycker att 

samhällsklimatet i Sverige är bra, jag känner inte att det finns någon utbredd 

rasism, inte som jag har mött i alla fall.” (Rebecca)  
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”Jag tänkte att om jag på något sätt, utifrån mina egna erfarenheter, kan bidra 

med något, så vore det kul. Det är ett intressant ämne men inte något som tar upp 

särskilt mycket av mina tankar. Jag tror att Sverige är ett bra land för adopterade. 

Det finns möjligheter att få det bra. (Anna) 

 

”Jag tänkte inte något särskilt om den här undersökningen. Naturligtvis är det 

ett ämne som intresserar mig. Eftersom mitt barns mamma är ”etniskt svensk” så 

har tankarna om vad barnet/barnen kommer ställa för frågor när de blir äldre. Jag 

upplever Sverige som ett bra land för adopterade. Men det är klart, det finns 

baksidor av alla mynt”(Niklas) 

 

Jag tänkte inget särskilt om den här undersökningen. Jag har inte tänkt så 

mycket på det här. Att andra tänker mycket på det har jag förstått från både min 

bror och från andra vänner som är adopterade, men jag har inte haft så stort 

intresse, inte nu i vuxen ålder heller. Men det är intressant att prata om rasism som 

begrepp. Det är något som hörs i sociala medier, från båda håll. Både ”det här kan 

inte räknas som rasism” och ”det här är rasism”. Det blir väldigt uppdelat. Jag 

har bara bott i Sverige så jag vet inget om hur det är att var adopterad i ett annat 

land. (Mikael) 

 

Analys: som jag tidigare nämnde, så är det tydligt att adoption inte har varit 

något de gått och tänkt på särskilt mycket, men att det finns ett intresse att tala om 

adoption och rasism. Alla respondenterna känner också till andra adopterade som 

har varit utsatta för rasism, men inte själva blivit drabbade. Det var slående hur fort 

respondenterna började tala om sina åsikter kring ämnet. 

 

4.3.2 Skolgången  

 

Skolgången innebär ofta att barn för första gången kommer i kontakt med 

många människor som de inte känt sen tidigare. Barn från flera olika delar av en 

stad, eller i alla fall från ett större område än det egna kvarteret, samlas. Det innebär 

att barn och ungdomar tillbringar större delen av sin vakna tid med människor 

utanför det egna hemmet. Respondenterna svarade i intervjun på frågor om hur 

deras skolgång var, om de mötte någon form av rasism, om vuxna tog det på allvar 

och om utseendet på något sätt påverkades deras umgängeskrets. Här finns en 

markant skillnad från enkätundersökningen.  
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 ”Det fanns ett par andra barn med utländsk bakgrund. Sen var det jag och min 

äldre bror. I grundskolan var det också bara barn som bodde i närheten. Jag kan 

inte minnas att jag någonsin utsattes för något jag skulle kalla för rasism…på 

gymnasiet blev det en större skola, men inte heller där kände jag av några problem.  

Jag har ju väldigt ljust skinn och skiljer mig inte jättemycket i utseende från 

andra, men min bror är mörkare och han var betydligt mer utsatt än vad jag var. 

Men vi har alltid pratat hemma, fått höra att vi är värdefulla och sånt. Att jag hade 

en äldre bror kan kanske också spelat roll, ingen ville vara elak mot mig för de 

visste vem han var… men jo, någon gång kanske någon sa något, men ingenting 

jag kan minnas idag. Jag har alltid varit stark i mig själv, inte låtit någon ta ner 

mig. Det har både runnit av mig, och jag har haft svar på tal. Det är nog lite upp 

till var och en ibland, om man låter någon vara elak mot dig. Jag har alltid haft lätt 

att umgås med alla, och människor med invandrarbakgrund har oftare varit de som 

sagt ”ah du är ju från Colombia, du kan väl si eller så.” Men det är ingenting jag 

har lidit av.”  (Rebecca) 

 

I min skola var det jag, och ett par tjejer till som också var adopterade från 

Sydkorea. Sen var det eventuellt någon mer, men vi stack ut, det gjorde vi absolut. 

Men jag har alltid känt mig svensk. Ingen har kunnat trycka ner mig genom att vara 

verbalt elak. Jag kan inte säga att jag minns att det hände, klart nån sa ”tjing-tjong-

kines” men det var liksom på ett oskyldigt sätt. Barn håller ju på så.  Jag var lite 

av en ledartyp i skolan, så jag såg till att få folk med mig, på så sätt var det väl jag 

som styrde lite. Men när jag blivit äldre har jag förstått att de två andra tjejerna 

från Sydkorea inte alls hade samma upplevelse av skoltiden. De upplevde att de var 

betydligt mer utsatta. Vad det beror på vet jag inte, jag lät helt enkelt inte någon 

vara elak mot mig, jag har alltid fått med mig hemifrån att inte acceptera det. 

Eftersom jag var lite ledare i min skola så umgicks jag med vilka jag ville. Men 

visst, min umgängeskrets ändrades till och från under skolgången, men det berodde 

aldrig på hur jag såg ut, utan att man gled isär helt enkelt. (Anna) 

 

Jag växte upp i norra Stockholm, i ett villaområde. Skolan var mycket mer 

homogen än det är idag. Min bror utsattes för många påhopp och det var ganska 

illa. Han är några år äldre än mig och när jag skulle börja i det högstadium han 

hade gått på, så sa han att det inte var en bra skola, det var alldeles för mycket 

rasism. Men jag hade tur, det drabbade inte mig. Klart jag fick höra någon gång 

att jag är mörkhyad, men det kan jag inte räkna som rasism. Hade jag inte haft 

mörkt skinn så hade det kanske varit något fel på min väska, skor eller något annat. 

(Niklas) 

 

 

Eftersom jag växte upp i ett ganska litet samhälle så visste alla vem jag var, 

vem min bror är och vilka mina föräldrar. Det gjorde nog att jag kom undan lite 

lättare. Alla visste att jag var adopterad och det var liksom ingen stor grej. När 
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man är liten umgås ju alla med alla. Speciellt i ett mindre samhälle. Men när jag 

började gymnasiet gick jag i Göteborg. Att vara asiat är nog inte så farligt, det 

fanns andra som hade det betydligt värre. Jag umgicks mest med folk i klassen. Vi 

hade liknande intressen och kom varandra nära. (Mikael) 

 

Analys: som vi kan se så är det ingen som upplever att de varit utsatta för rasism. 

Gliringar och kommentarer refereras till som ”barnsliga dumheter”. Ett mycket 

intressant resultat är att två av respondenterna har haft äldre syskon som varit 

betydligt mer utsatta. Rebecca som själv säger att hon inte skiljer sig så mycket från 

andra kunde förklara det genom sin hudfärg. Men Niklas säger att han inte riktigt 

vet vad det beror på, eftersom både han och hans bror har mörkt skinn. I Niklas 

brors fall verkar hudfärgen ha varit avgörande för att han ska ha blivit utsatt för 

diskriminerande behandling. Och det stämmer in på den klassiska teorin om rasism, 

samt Banton teori, att människor är i förutbestämd hierarki, baserat på hudfärg, där 

broderns mörka hudfärg var till hans nackdel. Samtidigt kände sig inte Niklas utsatt. 

Även Annas två kompisar kände sig betydligt mer utsatta än vad Anna själv kände 

sig. Det talar för att det kan vara tillfälligheter som avgör. I enkätundersökningen 

uppger betydligt fler att de varit utsatta, och som tidigare kan det antas att skillnaden 

antingen är en tillfällighet eller ett resultat av mer öppna frågor. 

 

4.3.3 Arbete och akademiska studier.  

Tidigare forskning visar att adopterade har haft svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Respondenterna delar däremot inte den här uppfattningen.  

 

”Jag känner inte alls att mitt ursprung har haft någon inverkan, jag har jobbat 

inom flera olika branscher men aldrig känt något speciellt. (Rebecca) 

 

”På mitt jobb som jag har nu så har jag flera gånger erfarit att flera av mina 

asiatiska kollegor, som är uppvuxna i Asien, möter rasism. Men jag tror att våra 

kunder märker hur jag rör mig, uppför mig och hur jag pratar. De ser mig nog som 

svensk på det sättet. Men nej, i arbetslivet har jag inte märkt något alls (Anna) 

 

”Jag skickar inte med bild i mitt CV, så ibland när jag har kommit på 

arbetsintervjuer har jag fått lite förvånade blickar. Det räknas väl inte riktigt som 



 

 27 

rasism, jag hade inte heller förväntat mig en så mörk kille som mig själv när jag 

hör mitt svenskklingande namn. (Niklas) 

 

”Jag arbetar på en bilverkstad, det är klart det är lite grabbig stämning, men 

aldrig något jag har kopplat ihop med rasism. Jag har nog haft lite tur, för det finns 

säker de som haft det tuffare” (Mikael) 

 

Analys: Här var alla respondenter väldigt överens om att det inte förekommit 

något mot dem, Det skiljer sig mycket mot vad som framkommit i 

enkätundersökningen där nära en tredjedel av deltagarna känner att de rasism när 

de sökt ett jobb. Varför den här skillnaden är så stor vet jag inte, men det är möjligt 

att det är en tillfällighet vilka jag har intervjuat, eller att svaren hade blivit 

annorlunda om det funnits fler alternativ i enkätundersökningen. I den här delen 

finns det inte något från respondenterna som tyder på att det upplevt rasism i 

arbetslivet över huvud taget..  

 

4.3.4 Socialt 

Med socialt räknas bland annat att ut och fika med vänner, gå på nattklubb, 

shopping och föreningsverksamheter. Även möten med polis och väktare  

 

”Jag har inte upplevt något alls, har hållit på med idrott men aldrig känt att mitt 

utseende spelat någon roll. Jag tror kanske att det är lite annorlunda för killar, 

speciellt ute, men nej jag har varit förskonad. (Rebecca) 

 

Jag minns ett tillfälle, jag hade lämnat min pappa på Kastrups flygplats. i tullen 

på vägen hem kollade de mitt pass, de frågade var jag hade varit och jag sa som 

det var. De frågade sen var jag skulle och jag sa hem, tullmannen frågade då vart 

hem var, och sa sen, du ser ju inte särskilt svensk ut. Det var det värsta jag varit 

med om, jag talar till och med skånska. Men det är också enda gången. Andra 

gånger har folk sagt till min pappa, att han skaffat sig en snygg ung fru. Det är väl 

för att de antar att han träffat en asiatisk kvinna utomlands. (Anna) 

 

”När jag är ute och går med min fru så kan jag få en del blickar, ibland har jag 

tolkat det som att folk undrar vad hon gör med mig eller vice versa. Men om det är 

rasism vet jag inte. Jag har dansat och hållit på med boxning. Det har inte varit 

några problem alls. Ibland kanske man hört något när man varit på nattklubb men 

ingenting jag kan minnas. Däremot minns jag att en vän och jag delade på oss i en 

klädaffär för att se vem vakten följde efter. Han följde efter mig, men det var en 
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gång, jag kan inte säga om det var på grund av min hudfärg eller en tillfällighet. 

(Niklas) 

 

Tursamt nog har jag sluppit bemötas av rasism. Jag spelade lite fotboll och sånt 

när jag var yngre, sen scouterna, där var det mer gemenskap. Så nej, inte heller 

när jag har varit ute och festat med vänner. Det beror kanske lite på vem man är, 

jag vet många som blivit verbalt påhoppade, men aldrig själv blivit drabbad. 

(Mikael) 

 

Analys. Anna har fått höra att hon inte ser särskilt svensk ut, och 

tulltjänstemannens beteende kan verkligen tolkas som att Anna på grund av sitt 

utseende skulle vara hierarkiskt längre samt att tullen som organisation inte lyckats 

att motverka rasism. Även i de fall då hon fått höra att hennes pappa skulle ”hämtat 

sig en ung kvinna” kan tolkas som att hon tack vare sitt utseende skulle ha ett 

förutbestämt beteendemönster som inte hade antagits om hon haft ett annat 

utseende. I det fallet där Niklas och hans vän kan det tolkas som att vakten, baserat 

på Niklas hudfärg följde efter just honom. Han antogs där ha ett förutbestämt 

beteendemönster, och vakten misslyckades att tillhandahålla professionell och 

lämplig service på grund av hudfärg.   
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5 Diskussion och analys 

Övergripande analys. I resultatet är det tydligt att svaren skiljer sig mycket 

mellan de som har svarat på enkätundersökningen och på de som har blivit 

intervjuade, men det finns även vissa likheter. Varför det är så är svårt att svara på. 

Som jag tidigare har nämnt så ser jag två tydliga möjligheter. Den första är att det 

är en ren tillfällighet att just de fyra personer jag har valt att intervjua inte har haft 

lika dåliga erfarenheter som många i den kvantitativa undersökningen. Det är ett 

rimligt antagande men att alla fyra var mycket positiva tyder också på något annat. 

Det andra alternativet är att de som svarat på enkätundersökningen tagit enstaka 

tillfällen som ett ”ja” medan respondenterna i intervjun i en längre utläggning först 

sa ”ja” för att sen gå över till ” det har hänt någon enstaka gång, men inget jag har 

tänkt på, det kan nog inte räknas som rasism” eller liknande. I en intervju blir 

samtalet mer flytande och svaren blir mindre binära. Det blir inte ett lika tydligt 

resultat men blir en aning mer nyanserat. Alla de tillfrågade hade någon gång fått 

höra något om just sitt utseende men ingen av de fyra tog det som rasism. Det är 

möjligt att deltagarna i enkätundersökningen därför svarat annorlunda. Nära hälften 

av de tillfrågade i enkätundersökningen ansåg att de mött rasism på jobbmarknaden, 

och tidigare forskning om arbetslöshet bland adopterade är betydligt lägre, vilket 

kan vara ett tecken på att undersökningen inte är helt representativ. En stor andel sa 

också att deras bild av sig själva hade påverkats av hur de har bemötts på grund av 

sitt utseende. Även om det inte fick svara på hur deras självbild förändrades så kan 

det antas att det inte påverkade dem på ett positivt sätt och det får stöd i den tidigare 

forskningen, där fler adopterade än icke adopterade finns bland de som begått 

självmord eller lagts in på sluten vård för droger, alkoholism eller psykisk ohälsa. 

Ett svar som varit genomgående i alla intervjuerna är ”det kan nog inte riktigt räknas 

som rasism”. I enkäterna fanns inte det svarsalternativet.  

Resultatanalys. Genom det teoretiska ramverk som utgörs av Garners teorier 

om rasism kan jag konstatera att flera av respondenterna i intervjun de facto har 

varit utsatta för vad som enligt The McPherson Report absolut kan klassas som 

rasism, genom att de tack vare sin hudfärg inte har fått en professionell och lämplig 



 

 30 

service. Annas fall med tulltjänstemannen är tydligt exempel. Hennes hud, ögon 

och hårfärg var högst troligt avgörande för att hon särbehandlats. Med tanke på att 

Anna är uppvuxen i Skåne och har skånsk dialekt utan någon som helst brytning, 

och ett svenskt körkort, så talar mycket för att hon blev särbehandlad på grund av 

sin ras. Att tullverket som institution inte lyckats förebygga ett sådant bemötande 

är enligt den här teorin även det ett fall av institutionaliserad rasism. Även Niklas 

fall med vakten i affären var ett tydligt exempel på att Niklas antogs ha ett 

beteendemönster som hans kompis med nordiskt utseende inte hade. Ett 

förutbestämt och nedärvt beteendemönster. Banton säger att rasismen bygger på att 

sociala relationer påverkas av de fysiska förutsättningarna. Niklas fysiska 

förutsättningar påverkade vakten så att denne valde att följa efter Niklas och inte 

vännen, som ingår i vaktens egna ”grupp”. Även Özkirimli menar att etnisk 

grupptillhörighet har betydelse för hur en person blir bemött som individ och i fallen 

där Anna har antagits vara en ung fru eller flickvän till sin egen pappa, har hennes 

etniska tillhörighet verkligen spelat en betydande roll. I de fall där andra har valt att 

ta avstånd från den adopterade så finns även möjligheten att den adopterade döms 

på grund av sin ras, även om frågan är utformad på så sätt att det inte går att utesluta 

andra anledningar. En betydande del av deltagarna i enkätundersökningen sade sig 

känt förväntningar på sig att bete sig på ett visst sätt på grund av sitt utseende. 

Rebecca nämnde att hennes vänner antog att hon vara på ett sätt för att hon är från 

Colombia. Det stämmer också in på den klassiska- och Bantons’ definition, 

föreställningen om en inneboende biologisk skillnad och att dessa skulle leda till 

oföränderliga mönster. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det går att fastställa att adopterade från 

Colombia och Sydkorea möts av rasism i vardagen. Rasismen kan visa sig både på 

arbetsmarknaden och i det privata. Det går däremot inte att säga exakt hur 

omfattande det är eftersom resultaten från den kvantitativa och den kvalitativa delen 

var motsägelsefulla, och det beror också på hur den utsatta själv uppfattar det. Den 

här undersökningen stödjer tidigare forskning i den mån att den visar att det 

förekommer, men då jag inte har fokuserat på hur det påverkar individerna kan 

resultatet inte säga något om det är den enda orsaken till psykisk ohälsa bland 

adopterade. Bland de intervjuade respondenterna finns det inte något som tyder på 
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att institutionaliserad rasism är något som har gjort stor skada på deltagarna, men 

det visar på att det finns problem.  
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6.1 Bilaga 1 Informerat Samtycke 

 

Informerat samtycke   

 

Härmed intygar jag att jag är medveten om att den intervju jag deltar i är en 

del av en undersökning om hur rasism påverkar adopterade individer från 

Sydkorea och Colombia. Jag har själv valt att delta och intygar att jag är över 

18 år. Jag är medveten om att hela intervjun kommer att spelas in och 

användas i undersökningen och att hela eller delar av intervjun kommer att 

återges (transkriberat) i uppsatsen. Jag garanteras att personliga data så som 

mitt namn, namn på familj, skolor jag gått på, eller annan information som kan 

härleda till mig inte kommer att skrivas ut eller kommer att förtäckas med 

annat namn. Den information som kommer fram i intervjun, kommer bara att 

användas i den här undersökningen och kommer inte lämnas ut till tredje part.  

 

Jag är medveten om min rätt att avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

frågor, men efter avslutad intervju ger jag mitt godkännande till Sebastian 

Lank att använda sig av intervjun. Jag är medveten om att intervjun i delar 

eller i sin helhet kommer att publiceras bland andra uppsatser från universitet 

och högskolor. Jag står inte heller i någon form av beroendeställning till 

Sebastian Lank   

 

Genom att ha tagit del av ovanstående information har jag gett mitt samtycke.         

 

    

Datum: __________________  

Ort:       __________________   

https://www.adoptionscentrum.se/sv/Adoption/Adoptionsprocessen/
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Namn: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

6.2 Bilaga 2 Frågeformulär  

Frågeformulär   

 - Vad tänkte du om den här studien när du blev tillfrågad om att vara med? - Vad 

tänker du själv om att vara adopterad i Sverige?   

 

Bakgrund:  

- Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

- Var är du uppvuxen någonstans?  

- Hur ser din familj ut?  

 

Skola:  

- Hur såg skolan där du gick ut? Var det barn med bakgrund från flera delar av 

världen eller var det en mer homogen miljö? 

- Blev du utsatt för rasism i skolan? I så fall, på vilket sätt? 

- Upplever du att vuxna a) behandlade dig annorlunda b) om du blivit utsatt för vad 

du upplevde som rasism, tog dig på allvar? 

- Hur såg din kompiskrets i skolan ut? Fanns det någon speciell anledning till att du 

umgicks med just de vännerna?   

 

Arbete/Högre studier:  

- Vad gör du idag? 

- Upplever du att du mött någon form av rasism i studier efter gymnasiet eller på 

arbetet. 

- Känner du att ditt utseende har haft någon betydelse när du sökt jobb?  

 

Socialt:   
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- Hur ser din umgängeskrets ut idag? 

- Har ditt umgänge påverkats något av ditt yttre (vänner/vänners föräldrar, vänners 

vänner?) 

- Hur har fritidsaktiviteter så som shopping, fika med vänner, nattklubbar, teater, 

sång, dans, idrott eller andra föreningsverksamheter påverkats av att du är 

adopterad? 

- Upplever du att poliser och vakter har bemött dig annorlunda på grund av ditt 

utseende? 

- I jämförelse till andra generationens invandrare eller människor med en 

utomeuropeisk förälder, tror du att din situation i sociala relationer är liknande? 

- Har du mött rasism från ”andra hållet” – dvs människor med utomeuropeisk 

bakgrund?   

- Om du har mött någon form av främlingsfientlighet har det på något sätt påverkat 

din bild av dig själv och din egen kulturella tillhörighet?   

 

Relationer  

- Lever du ensam idag eller tillsammans med pojk/flickvän?  

- Har det varit negativt/positivt för dig att vara adopterad från Sydkorea/Colombia 

när du letat pojk/flickvän? 

- Hade det varit annorlunda om du inte hade varit adopterad? 

- Tror du att det hade varit annorlunda om du hade varit adopterad, men varit född 

till man/kvinna? 

- I jämförelse med andra generationens invandrare, eller med människor med en 

utomeuropeisk förälder, tror du att din situation i relationer är liknande eller 

annorlunda? 


