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Abstract 

Author: Therése Fransson 

Title: Four Shades of Brown – adoptees experiences of Swedishness boundaries, race 

and whiteness 

This study is about the group of transnational adoptees, which means adoptions that 

includes a transfer of children to families who racially and culturally different from 

them. The Swedish research regarding to this group of adoptees is relatively limited. 

Especially in relation to the phenomenon like race, whiteness and racism. There is a 

need for more knowledge about what it means to be Swedish and non-white, something 

that the group adoptees has experience of. 

 The purpose of this study is to examine if, and in that case how, it is 

possible to discern a pattern of Swedishness boundaries using the adoptees experience, 

and to find out how notions of race interacts with these experiences. The study is based 

on a qualitative approach and the empirical material consists of interviews with four 

adoptees. To understand my empirical data I have chosen to work with several different 

theoretical perspectives to illustrate the phenomenon as can be seen as border guards of 

Swedishness concerning to the adoptees. These phenomenon’s are: race and whiteness, 

and racialization and (everyday) racism. I am also inspired by the American research 

field of critical race and whiteness studies, but from a Swedish context.  

The results show that the main limit for Swedishness goes at the adoptees 

non-white bodies. It is also by their non-white bodies as they get their belonging in 

Sweden questioned and can be considered as almost Swedes. It is also their non-

Swedish appearance that allows them to be exposed to racialization and racism in 

everyday life. Thus, it is possible to argue, on the basis of the adoptees stories, that race 

as construction exists and that we must speak of it to be able to understand how it, as 

adopted (Swedish), is to live in a non-white body in Sweden today. 

 

Keywords: Transnational adoptees, race, whiteness, Swedishness, critical race and 

whiteness studies 
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1. Inledning 

Sluta låtsas som om ras inte existerar som konstruktion. Sluta låtsas som om du 

inte ser färg. När du säger till mig att du ser mig som vilken svensk som helst, 

talar du om för mig att du visst ser min färg, men inte vill låtsas om det och att 

svenskheten är villkorad. (Stulen identitet, Instagram, 151111)  

Året är 2016 och vi måste tala om ras. Landet är Sverige och vi måste tala om 

betydelsen av färgen på vår hud. För ras som konstruktion existerar, liksom att 

hudfärgen spelar roll. Vi måste även tala om att svenskheten är intimt förknippad med 

vithet. Det finns en grupp i samhället som är vittne till detta, då de genom sin blotta 

uppenbarelse kan få sin tillhörighet i Sverige ifrågasatt.  En grupp som sätter fokus på 

allt det där som vi egentligen inte vill prata om. En grupp som kan fungera som bevis 

för att det är skillnad på vilken svensk som helst och vilken vit svensk som helst. Att 

rasism existerar, och de som drabbas är de som är icke-vita oavsett hur svenska de än är. 

Gruppen är de adopterade
1
.   

Således har jag valt att utgå ifrån gruppen adopterade just för att de 

belyser problematiken med att vara svensk och icke-vit. Min intention med uppsatsen är 

att fokus ska hamna på vilka gränser för svenskhet som existerar i det samtida Sverige, 

och som gör att de adopterade kan ses som nästan svenskar. Således använder jag 

gruppen adopterade för att med hjälp av deras erfarenheter ta reda på hur svenskheten 

ser ut och vilken roll ras, hudfärg, och vithet spelar i dagens Sverige. Vi måste tala om 

allt det där, för hur ska vi annars förklara varför adopterade får sin tillhörighet i Sverige 

ifrågasatt genom att få frågan ”var kommer du ifrån, egentligen?” eller får höra att hen 

är en ”kinesjävel” i rasten på skolan eller blir kallad för n-ordet, eller blir 

misstänkliggjord av butiksbiträden som smyger efter dem i affärer. (Listan kan göras 

längre.) Hur ska vi annars förklara varför någon blir särbehandlad på grund av att hen 

har en annan färg på huden än den svenska (läs vita)? Då det enda som, egentligen, 

skiljer mig och samtliga adopterade, från en ”vanlig” (läs vit) svensk, är just (utseendet) 

hudfärgen. Därför måste vi tala om allt det där. För att de adopterades berättelser 

existerar. Vi existerar.  

                                                 
1
 När jag skriver adopterade syftar jag i denna uppsats uteslutande på internationellt adopterade. Jag 

har valt att endast skriva ut adopterade för att underlätta läsningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, det går 

att urskilja ett mönster för svenskhetens gränser med hjälp av adopterades erfarenheter 

och berättelser. Jag vill även ta reda på hur föreställningar/konstruktioner om/av ras 

samspelar med svenskhetens gränser gällande adopterades erfarenheter. För att kunna 

göra detta ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har de adopterade av att vara svensk i en icke-vit kropp? 

 Vilka föreställningar kring svenskhet finns det som gör att de adopterade kan 

betraktas som svenskar respektive som nästan svenskar? 

 Hur samspelar föreställningar kring ras med svenskhet och vilka konsekvenser 

får det för de adopterade i det vardagliga livet?   

 Vilka erfarenheter har de adopterade av särbehandling och av att få sin 

tillhörighet i Sverige ifrågasatt i det vardagliga livet? 

 

2. Tidigare forskning 

Min studie kommer alltså att handla om svenskhet i relation till adopterade i Sverige 

och således kommer fokus att vara på den befintliga svenska forskningen inom ämnet. 

Ett forskningsområde som är förhållandevis begränsat. Det finns inte många studier 

inom den svenska forskningen gällande adopterade kopplat till ras och diskriminering 

utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Inledningsvis kommer jag mycket 

kortfattat att redovisa ett urval av den internationella forskningen gällande adoption.  

2.1 Internationell adoptionsforskning 

Ett flertal migrationsforskare har kommit fram till att det råder en stark benägenhet att 

inte betrakta adoption som en historiskt förankrad del av den globala världsordningen i 

de västerländska mottagarländerna. De betecknar därför internationell adoption som den 

tysta migrationen (Lovelock, 2000; Selman, 2002). I den amerikanska forskningen 

benämns adoptioner som innefattar en förflyttning av barn till familjer som rasligt och 

kulturellt skiljer sig ifrån dem som transrasiala adoptioner (transracial adoption eller 

TRA). I moderna västerländska samhällen, innebär det i praktiken att det till stor del 

handlar om en förflyttning av etniska minoriteters barn till vita adoptivfamiljer (Barn, 



  
 

3 

2013).  Det existerar en allmänt utbredd uppfattning inom adoptionsforskningen som 

menar att internationell adoption är en familjeangelägenhet som tillhör den privata 

sfären och således inte har någonting att göra vare sig med tidigare eller nutida 

kolonimalism och imperialism, eller med andra historiska och samtida tvångs- och 

barnmigrationer (Shiu, 2001; Hübinette, 2005). Amerikanska forskare menar att det 

finns en uttrycklig ovilja att diskutera och behandla internationellt adopterade inom 

västerländsk etnicitets- och diasporaforskning (Lee, 2003; Miller-Loessi & Kilic, 2001). 

Den postkoloniala feministiska forskningen öppnar upp för att betrakta internationell 

adoption som en kolonial och reproduktiv exploatering och drar paralleller till både 

slavhandel och trafficking (Shiu, 2001; Hübinette, 2005).  

Den amerikanska adoptionsforskningen har visat generellt positiva resultat 

gällande internationella adoptioner när det kommer till psykisk hälsa och social 

anpassning. Dock har det framkommit i forskningsrapporterna att internationellt 

adopterade visat ambivalens kring sin rasliga och etniska identitet, och att de har 

svårigheter att bemöta rasism och diskriminering (Mohanty & Newhill, 2006; Lee, 

2003). Detta kan ha sin grund i den begränsade forskning, kring vuxna adopterade i 

relation till frågor om ras och diskriminering, som har existerat. En forskning som på 

senare år har blivit allt vanligare, då vuxna adopterade har inträtt i den akademiska 

världen. Således har fokus hamnat på de adopterades egna berättelser av annorlundahet 

och utanförskap. Berättelser där sociala, politiska och kulturella konsekvenser av 

internationell adoption behandlas (Bergquist, 2000; Eng, 2003; Park Nelson, 2007).  

2.2 Adoption med förhinder 

Jag vill inleda redogörelsen av den svenska forskningen med Hübinette och Tigervall 

(2008a) och deras studie i boken Adoption med förhinder, där de försöker fylla den 

kunskapslucka som existerar. Enligt Hübinette och Tigervall har det inte heller inom 

den svenska adoptionsforskningen funnits något intresse av att behandla frågor som 

berör diskriminering på en samhällelig nivå. Forskningen har generellt haft sitt fokus på 

uppväxten och familjen framför vuxenlivet och samhället, samt på adoptionsaspekten 

framför rasaspekten. De studier som har gjorts har främst undersökt utlandsadopterades 

anknytning till adoptivfamiljen och barndomen. Dock har det även inom den svenska 

adoptionsforskningen börjat växa fram ett intresse från de adopterade själva att 

behandla ämnen såsom ras, diskriminering och rasism kopplat till adopterade. Ändå 

saknas det fortfarande till stora delar kvalitativ forskning om vuxna adopterade, liksom 
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studier av adoptivfamiljer i relation till frågor som behandlar migration och etnicitet, 

och integration och diskriminering (Hübinette & Tigervall, 2008a: 26 ff.). Hübinette 

och Tigervalls undersökning visar på vikten av att tala om adoption och diskriminering 

då intervjuberättelserna i deras studie tyder på att adopterade möter diskriminering 

relaterat till att de utseendemässigt inte ser svenska ut, trots att adoptionen ger dem 

tillhörighet till svenska familjer och sociala nätverk, samt en juridisk och officiell 

svensk förankring (Ibid. 2008a: 281). En annan förklaring till den begränsade 

forskningen kring hur det är att vara adopterad kopplat till diskriminering kan vara att 

internationella adoptioner endast har förekommit i Sverige sedan 1960-talet. Således är 

det först på 2000-talet som de adopterade utgör en större grupp av unga och vuxna i 

Sverige, och det har därför blivit mer aktuellt att undersöka innebörden av att vara ung 

vuxen och adopterad (SOU 2003:49, vol. 1).  

Med denna uppsats vill jag ge ett bidrag till detta framväxande forskningsfält 

inom den svenska adoptionsforskningen, i och med att jag vill undersöka adopterade i 

relation till ras, hudfärg och svenskhetens gränser. Uppsatsen är även ett bidrag till det 

som jag ovan identifierade som en kunskapslucka inom den internationella forskningen 

på ämnet. Jag vill även bidra till den kunskapslucka som även finns inom den svenska 

adoptionsforskningen, vilken jag återkommer till nedan. Jag anser inte att det behövs 

ännu en uppsats som handlar om adopterades anknytningsproblem eller psykiska ohälsa. 

Jag vill, liksom flera andra, nyansera den gängse bilden av adopterade och sätta fokus 

på adopterade i allmänhet och det svenska samhället i synnerhet. Med min uppsats vill 

jag även öka kunskapen gällande adopterade i relation till svenskhet, ras och 

diskriminering och hur dessa fenomen tar sig uttryck i just Sverige.  

2.3 Svenskhetens gränser 

I den statliga utredningen Bortom Vi och Dom (2005) har Katarina Mattsson identifierat 

fem principer som tycks definiera svenskhet och dess gränser. Dessa fem principer är: 

att vara född i Sverige, att ha svenskt medborgarskap, svensk kultur och svenskt språk, 

släktband med andra svenskar och ett svenskt utseende (Mattsson, 2005: 149). De 

individer som inte besitter alla fem kriterier kan således inte räkna med att bli erkända 

som svenskar av sin omgivning. De principer som är mest relevanta gällande adopterade 

är den första och sista, att inte vara född i Sverige och att inte ha ett svenskt utseende. 

Enligt Mattson likställs att se svensk ut med att ”vara vit” (Ibid. 2005: 149). Att ”vara 

vit” går att koppla till begreppet vithetsnorm, som är en norm som medför att det ses 
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som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Ett samhälle (som t ex det 

svenska) som präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, 

ekonomiska och politiska privilegier. Ordet vithet kan användas för att belysa att även 

vita människor har en hudfärg och en etnisk tillhörighet då det annars är vanligt att ord 

som hudfärg och etnicitet används när det talas om personer som är icke-vita (Björklund 

& Johansson, 2013).  

Vidare delar Mattsson in konstruktionen av ”svenskar” i tre kategorier. Dessa är: 

”obestridliga svenskar”, ”tillfälliga svenskar” och ”otänkbara svenskar”. Då dessa 

kategoriseringar är relationella är det möjligt att ibland uteslutas, andra gånger 

innefattas i den svenska nationella berättelsen. Mattsson menar att det är de obestridliga 

svenskarna som har störst utrymme att definiera i (eller utanför) vilken kategori (de) 

andra bör placeras. Adopterade tillhör den mest utpräglade gruppen av ”tillfälliga 

svenskar” då de i nästan alla situationer verkar fungera som ett orosmoment som väcker 

behov av att skapa ordning. Som ”tillfälliga svenskar” intar de adopterade en position 

som avkrävs förklaring för att godkännas ”som svensk” vid varje enskilt tillfälle, skriver 

Lundström (Lundström, 2011: 87 ff.). Vad är det som gör detta, att de adopterade kan 

ses som nästan svenskar och både hamna innanför och utanför svenskhetens gränser? 

2.4 Adopterad – att vara ”tillfällig svensk”  

Adopterade kan alltså inte räkna med att förbehållslöst bli tagna för svenskar, enligt 

Mattssons svenskhetskriterier. Dels för att de inte är födda i Sverige, dels för att de har 

ett icke-vitt utseende. Det intressanta är dock, enligt min mening, att många adopterade 

kommer till Sverige redan när de är några månader gamla och alltså i princip har vuxit 

upp i Sverige, i svenska (vita) familjer och uppfostrats med deras traditioner och 

värderingar. Med andra ord, har de vuxit upp som vilken vit svensk som helst. Således 

är det utseendet som blir det avgörande för de adopterade, att de kan hamna i kategorin 

”tillfälliga svenskar”. Att utseendet spelar roll för adopterade går att konstatera genom 

att läsa berättelser (Martinell Barfoed, 2008; Hübinette & Tigervall, 2008a; Lundström, 

2011; Motsieloa, 2003) av adopterade. I samtliga berättelser återges att de har 

erfarenheter av särbehandling och av att få sin tillhörighet till Sverige ifrågasatt.  Enligt 

forskaren Judith Lind är det just betydelsen av att ha ett utseende som inte allmänt 

betraktas som svenskt som är det återkommande temat i samtal med adopterade. Alltså 

handlar det om den adopterades utseende när hen får höra att hen nästan är svensk 

(MIA, 2015).  
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En annan forskare som har undersökt svenskhetens gränser är Catrin Lundström 

och framför allt de informella gränsdragningarna (som jag kommer att återkomma till 

längre fram i uppsatsen) som omgärdar svenskheten (2011). I studien ingår bland annat 

intervjuer med sju adopterade från Centralamerika. Och det var just i samtalen med de 

adopterade som utseendets betydelse blev det uppenbart mest centrala elementet och 

skiljelinjen i förhållande till hur svenskheten förstods och formulerades. De adopterade 

befinner sig i ett nationellt gränsland, eftersom de bryter kedjan av föreställningar om 

arv, ursprung och släktskap. Såhär uttrycker sig en av deltagarna i studien om 

adopterade: ”Hon både räknas och inte räknas som ’invandrare’ och ’svensk’.” 

(Lundström, 2011: 89) Ett citat som belyser det komplexa med att vara adopterad, att 

vara ”lite mittemellan” eller ”både svensk och inte svensk” (Ibid. 2011).  

2.5 Adopterad – att vara svensk och icke-vit? 

Forskning visar hur adopterade just rör sig på gränsen mellan vita identifikationer och 

konstruktionen av icke-vita rasifierade kroppar. Ett tillstånd som Hübinette liknar vid ett 

flytande subjekt (Hübinette, 2005) i gränslandet mellan absoluta gränsdragningar, här 

mellan ”svenskar” och ”invandrare” (Lundström, 2011). Vidare menar Hübinette, att de 

adopterades erfarenheter av att identifiera sig som kulturellt svenska men rasifieras som 

icke-svenska går att benämna i termer av transrasiala positioner (Hübinette, 2005; 

Hübinette, 2006; Hübinette, 2011). Även Lundströms forskning visar hur de adopterade 

kvinnorna i hennes studie identifierade sig med en svensk tillhörighet som de kunde 

nekas tillträde till. Trots att de adopterade kvinnorna betecknade sig själva som 

kulturellt svenska, uppfattade de sig inte tillåtas passera den rasifierade barriär som 

ringar in svenskheten, eftersom den nationella tillhörigheten i fysisk bemärkelse (den 

vita kroppen) inte kunde visas upp. Istället tillskrivs de adopterade kvinnorna utländska 

hemvister. Utifrån kvinnornas egna identifikationer visar de på så vis upp ”fel” 

symboliska rasmarkörer i förhållande till de (vita) rasifierade gränsdragningar som 

omgärdar svenskheten, en klyfta som Hübinette benämner som ”transrasiala 

identifikationer” (Lundström, 2011: 107ff.)  Enligt Hübinette identifierar de adopterade 

sig med vita (svenskar) vilket inte stämmer överens med deras yttre då de bebor en icke-

vit kropp (Hübinette, 2005; Hübinette, 2006; Hübinette, 2011)
2
. Det är just detta som 

                                                 
2
 Hübinette jämför de adopterades transrasiala identifikation med transsexuella, då båda grupperna har 

det gemensamt att de identifierar sig ”fel” enligt samhällets normer och alltid måste leva med känslan 
av att ha fötts med ”fel” kropp även om det detta inte alltid sker på ett medvetet plan för de adopterade 
(Hübinette, 2005). 
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blir motsägelsefullt för de adopterade, detta att de oftast upplever sig själva som(vita) 

svenskar men att de inte ses som ovillkorliga svenskar. Något som är en huvudsaklig 

följd av deras icke-svenska utseende. Med andra ord blir rätten till svenskhet avhängig 

andras godkännande (MIA, 2015).  

Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att vara svensk och icke-vit, då det är 

just de adopterades icke-vita utseenden som är avgörande för hur de betraktas. Det är 

även detta som jag vill undersöka i denna uppsats, hur det kan ta sig i uttryck i det 

vardagliga livet för de adopterade att vara svenskar samtidigt som de har ett icke-vitt 

utseende.  

2.6 Vi måste tala om ras 

En gemensam nämnare i de adopterades berättelser är att de i många fall ser sig själva 

som (vita) svenskar. Ett flertal har utvecklat en vit självbild, en vit kroppsuppfattning 

och en vit blick. Hübinette och Tigervall menar att oviljan att se på sig själv som icke-

vit och tala om ras avspeglar ett samhälle som enligt färgblindhetsideologins agenda 

strävar efter att tänka bort rasliga skillnader (Hübinette & Tigervall, 2008b). Det kan 

även förklara varför en del adopterade inte uppfattar den diskriminering de utsätts för 

som rasism, då adopterade tänker som sina föräldrar eller andra i sin vita omgivning. En 

förklaring till varför det är så viktigt för adopterade att ses som ovillkorligt svenska kan 

vara att de vill åtnjuta de fördelar och samma överordnade position som vita svenskar 

besitter. Vidare finns det forskning som visar att icke-vita adopterade löper en markant 

större risk för arbetslöshet, psykisk ohälsa och social utslagning trots en överlag mer 

priviligierad bakgrund än motsvarande genomsnitt av infödda svenskar. Utifrån den 

forskningen går det att utläsa att det endast är rasaspekten som skiljer de adopterade från 

majoritetsbefolkningen vilket gör att deras upplevelser av diskriminering, såsom den 

avspeglas i statistiken, blir det kanske tydligaste beviset på att ras har betydelse i dagens 

Sverige (Hübinette m.fl. 2012: 11 ff.)  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Istället för att utgå ifrån självständiga sociologiska teorier kommer jag i min analys att 

utgå ifrån olika teoretiska perspektiv, för att förstå de fenomen som jag inledningsvis 

redogjorde för. Jag kommer att ha min utgångspunkt i postkolonial och feministisk teori 
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(se 3.1), framför allt för att belysa de informella gränsdragningar som gör att 

adopterade både kan hamna innan- och utanför den svenska gemenskapen. 

Inledningsvis kommer jag således att redogöra för gränserna för tillhörighet till den 

svenska nationen. Vidare kommer jag särskilt att belysa fyra specifika fenomen som kan 

ses som gränsvakter för svenskheten gällande de adopterade. Den första och absolut 

tydligaste gränsen för svenskhet är den som utgörs av ras, då det går att påvisa (se 

Tidigare forskning) att det endast är rasaspekten som skiljer de adopterade ifrån den 

svenska (vita) befolkningen. Detta leder vidare in på det andra fenomenet, den 

normerande vitheten, som de adopterade ständigt måste förhålla sig till samt och som är 

centralt för hur de adopterade kategoriseras av andra. Vidare kan denna särskiljning ta 

sig i uttryck genom rasifiering och (vardags)rasism, vilka är de sista fenomenen jag 

kommer att belysa. I avsnittet om ras och vithet (3.1.1) kommer jag bland annat att utgå 

ifrån det amerikanska forskningsfältet critical race and whiteness studies (kritiska ras- 

och vithetsstudier), dock utifrån en svensk kontext, då det är det svenska samhället som 

denna uppsats tar avstamp i. Kritiska ras- och vithetsstudier utgör inte något separat och 

sammanhållet forskningsområde inom den svenska forskar- och högskolevärlden ännu, 

vilket Hübinette m.fl. menar är föga förvånande så länge det allmänna tabubeläggandet 

av frågor som rör ras och vithet i Sverige existerar (Hübinette m.fl. 2012: 11 ff.).  

3.1 Tillhörighetens gränser  

Postkolonial och feministisk teori utgår ifrån att ett formellt medborgarskap inte 

garanterar inkludering i en nationell gemenskap, då denna karaktäriseras av informella 

gränsdragningar. Dock bör inte dessa gränsdragningar ses som statiska utan snarare som 

flexibla och kontextbundna. Det krävs av gränser att de kan upprättas och dras om 

beroende på situationen. När det gäller ursprung och tillhörighet i relation till 

adopterade är gränsdragningar som kan knytas till diskurser om biologi (ras), kultur och 

etnicitet centrala. Genom att framställa vissa ursprung (det vita svenska) som mer 

önskvärda än andra (alla icke-vita) kan tillhörigheten regleras informellt även om en 

person formellt sett är behörig att vara en del av gemenskapen. Således kan de 

informella gränsdragningarna antingen inkludera en person i, eller exkludera personen 

ur, nationen (Andersson, 2008: 60 ff., Andersson, 2010).  
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Enligt den feministiska teoretiken Sara Ahmed
3
 görs i produktionen av 

nationen en ständig distinktion mellan de som anses ”höra hemma” och de som inte 

anses göra det. Ahmed använder sig av främlingen som metafor för att begreppsliggöra 

dem som på förhand är sedda som ”icke hemmahörande” i nationen. Hon menar att 

främlingen fungerar som en figur för det okända, för det som inte uppfattas ”höra 

hemma” i den nationella gemenskapen. Samtidigt som främlingen tillrättalägger 

gränserna för nationell tillhörighet. Det är i förhållande till främlingen som de nationella 

gränserna får betydelse, enligt Ahmed. Således utgör nationens Andra (de icke-vita) ett 

nödvändigt inslag i berättelsen om vi-et. Som Lundström beskriver det, ett ”vi” behöver 

ett ”dom” (Ahmed, 2011; Lundström, 2011; Lundström, 2014).  

Jag vill även lägga till ett kort men viktigt påpekande kring de informella 

gränserna som Mattsson (2005) tar upp, att ’de(n) andra’ inte bör ses som en statisk 

position. De som vid en viss tidpunkt inkluderas i ett nationellt ”vi” är inte garanterade 

att alltid göra detta (Mattsson, 2005; Mattsson, 2010). Det är sådana gränsdragningar 

som gör att adopterade både kan ses som svenskar och icke-svenskar av andra eller få 

sin tillhörighet till Sverige ifrågasatt.  

3.1.1 Ras och vithet 

Jag har valt att ta med kritiska ras- och vithetsstudier för att de explicit belyser ras och 

vithet. Två begrepp som är centrala för min studie om adopterade, då det just är de 

adopterades utseende som kan skilja dem från (vita) svenskar. Det är inom det 

huvudsakligen amerikanska forskningsfältet som forskare gör gällande att rasbegreppet 

fortfarande har relevans i de postkoloniala och mångkulturella västerländska 

samhällena, och att ras har samma betydelse som exempelvis klass, kön, nationalitet och 

sexualitet. Med ras menas ett antagande om att människor har olika essentiella 

egenskaper baserade på olika kroppstyper, vilka kopplas till ett visst geografiskt 

ursprung och en viss territoriell tillskrivning (Hübinette & Tigervall, 2008a: 17ff.). 

Vidare har forskningsfältet sitt ursprung i USA och växte fram i slutet av 1980-talet, 

och framför allt vid 1990-talets början. Från början var det två forskningsfält – critical 

race theory och whiteness studies, som idag tillsammans benämns som critical race and 

whiteness studies (Hübinette m.fl. 2012). Genom att tala om ras och vithet vill forskare, 

liksom jag, synliggöra ett normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser, där 

vithet skapas som den privilegierade och överordnade positionen. Utifrån ett sådant 

                                                 
3
 Sara Ahmed är en del av det amerikanska forskningsfältet critical race and whiteness studies. 
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normssystem kan adopterade diskrimineras genom att de innehar just icke-vita kroppar. 

Adopterade, liksom en betydande del av den svenska befolkningen, diskrimineras och 

skiljs ut systematiskt från det som räknas som svenskt just på grund av sina föregivet 

”icke-svenska” anletsdrag, hud- och hårfärger. Således är ras ett sätt att dela in 

människor på utifrån visuella och fysiska markörer som går tillbaka till kolonialismens 

och det ”vetenskapliga” rastänkandets tid, och som kopplar vissa kroppar till vissa 

regioner och kontinenter, och ibland även förser dem med vissa egenskaper och 

läggningar. Vidare är rasbegreppet kontextbundet enligt detta perspektiv, vem som 

räknas som vit respektive icke-vit och vilka icke-vita grupper som existerar är beroende 

av både plats och tid (Ibid. 2012: 15ff.). Sammanfattningsvis är ras inte något som 

människor är eller har, utan något som människor tillskrivs och tillskriver andra och sig 

själva genom att sortera individer och grupper utifrån olika utseenden. Samtidigt som de 

faktiska kropparna (såsom de adopterades) existerar som markörer för tillskrivningarna. 

Det går alltså inte att dela in människor i olika raser, då det inte finns någon biologisk 

grund för det. Det finns bara en mänsklig art, vilket dagens naturvetenskapliga forskare 

är helt eniga om (Hübinette & Tigervall, 2008a: 18). Således kommer jag att använda 

begreppet ras för att visa hur de adopterades (icke-vita) kroppar särskiljs och tillskrivs 

diverse egenskaper i en vardaglig kontext beroende på kropparnas ursprung.  

Det faktum att vita betraktas som svenskar medan icke-vita ses som icke-

svenskar pekar mot att svenskheten är nära sammankopplad med vithet. Dock är även 

den svenska vithetens gränser föränderliga och förhandlingsbara, vilket kan 

exemplifieras med att grupper som tidigare har rasifierats (finländare) idag alltmer 

inkluderas i svenskheten genom sina vita kroppar. Den svenska vitheten är således den 

universella normen som alla i Sverige måste förhålla sig till. Således blir det allra 

viktigaste, av alla vita privilegier i ett svenskt nutidssammanhang, att få ingå i och 

tillhöra svenskheten med allt vad det innebär av materiella, psykologiska, sociala och 

kulturella och politiska fördelar och möjligheter att kunna leva ett bra liv (Hübinette 

m.fl. 2012: 27 ff.).  

Även Ahmed har i sin forskning fokus på kroppsliga markörer. Enligt 

henne är vitheten något som världen ständigt orienterar sig mot. Vidare menar hon att 

vitheten blir värdslig genom att vissa kroppars ankomst uppmärksammas mer än andras. 

Den massiva vitheten, ”the sea of whiteness”, blir synliggjord först när icke-vita 

kroppar gör entré. Ahmed hävdar även att vissa rum är orienterade mot vithet, att vita 
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kroppar helt enkelt passar in bättre där (Ahmed, 2011: 125 ff.). Jag menar, inspirerad av 

Anna Adeniji, att det går att beskriva svenskheten i sig i termer av sådana rum (Adeniji, 

2010: 83 ff.). Om man tänker sig att svenskheten är ett sådant vitt rum, resulterar det i 

att en person som inte ser svensk ut (en adopterad), behöver förklara varifrån hen 

”egentligen” kommer. Att vara icke-vit i ett sammanhang som är dominerat av vitheten 

generar erfarenheter av att bli stoppad i det flöde av normalitet som annars omger det 

vardagliga livet. Sådana kroppar stoppas, och i stoppandet läggs det märke till vissa 

saker, såsom vem är du, varför är du här, vad gör du. Sådana stopp är tecken på att 

vitheten är så förknippad med det allmänmänskliga (Ahmed, 2011: 125 ff.).  

För Mattssons (2005) forskning har kritiska vithetsstudier varit en central 

del då ett sådant perspektiv belyser frågor som berör hur rasism och diskriminering 

formas kring en normerande vithet, det vill säga idén om att vita människor utgör en 

specifik grupp med särskilda, ofta eftertraktade, egenskaper. Genom att utgå ifrån 

kritiska vithetsstudier betonas att rasism är något som formas kring maktrelationer där 

vithet som norm förutsätts och skapas i relation till det ”icke-vita”.  Det är utifrån denna 

normerande vithet jag ämnar utgå ifrån gällande den rasifiering och (vardags)rasism 

adopterade kan ha erfarenheter av genom att de har en annan hudfärg än den svenska 

(vita).  

3.1.2 Rasifiering och (vardags)rasism 

De processer i vilka gränser dras och upprätthålls mellan ’vi’ och ’de(n) andra’ med 

utgångspunkt i konstruktioner av nationell, etnisk, kulturell eller rasmässig skillnad 

benämns inom postkolonial teori som rasifiering (Andersson, 2008: 60 ff., Andersson, 

2010). Enligt Hübinette och Tigervall (2008a) är begreppet relevant i forskning kring 

adopterade eftersom insorterandet i och hierarkiserande mellan olika raser drabbar 

adopterade på samma vis som det drabbar invandrare. Således går det att med hjälp av 

begreppet rasifiering belysa den process som gör att adopterade kan utsättas för 

diskriminering. ”Begreppet härrör från amerikansk och brittisk etnicitetsforskning, och 

syftar på den process som tillskriver individer och grupper olika egenskaper och 

beteenden utifrån utseendemässiga särdrag, och som kategoriserar och rangordnar olika 

raser utifrån historiskt förankrade föreställningar.” (Hübinette & Tigervall, 2008a: 19). 

Inom postkolonial teori anses föreställningarna om olika raser härstamma från den 

västerländska kolonialismen och modernitetens vetenskapliga kunskapsproduktion 

vilken framför allt ägde rum under 1800- och 1900-talen. Vidare menar Hübinette och 
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Tigervall att det inte är kroppen i sig som orsakar att vissa individer och grupper 

diskrimineras, utan den rasifieringsprocess som hela tiden pågår när människor 

interagerar med varandra i vardagen. Viktigt att poängtera är att rasifiering kan leda till 

att människor, exempelvis adopterade, uppmärksammas och behandlas utifrån sitt 

kroppsliga utseende, utan att det behöver göras på ett explicit och aggressivt sätt (Ibid. 

2008a: 19 ff.). Enligt Molina är begreppet rasifiering användbart för att förstå nutida 

former av diskriminering i Sverige (Molina, 2005: 95 ff.).  

Jag vill även nämna hur jag, inspirerad av Lundströms avhandling (2011), 

empiriskt kommer att använda mig av rasifieringsbegreppet. Lundström, som i sin tur 

inspirerades av Molina, menar att fokus ligger på de sociala praktiker, handlingar, 

normer och tillskrivningar som gör föreställningar om ras till effektiva särskiljande 

mekanismer. Vidare är en utgångspunkt för Molinas resonemang att rasifiering som 

teoretiskt perspektiv kan tillämpas på olika nivåer. Dels för att belysa samhälleliga 

strukturer, dels som analytiskt verktyg för att förstå hur människor och grupper 

kategoriserar, förkroppsligar och återskapar föreställningar om ras i vardagens praktiker 

(Lundström, 2011: 24). Det är främst den senare nivån som jag kommer att undersöka i 

denna uppsats. Med andra ord kommer mitt fokus vara på hur ras görs, den process som 

benämns för rasifiering. 

Vidare vill jag kort belysa begreppet vardagsrasism, då det kan ses som ett 

komplement till rasifieringsbegreppet ovan. Begreppet vardagsrasism kan nämligen 

vara fruktbart som analysverktyg, då det på ett konstruktivt sätt synliggör och 

begripliggör den form av rasism, som personer med rasifierade kroppstecken erfar i just 

vardagliga situationer. Det var socialantropologen Philomena Essed som introducerade 

begreppet vardagsrasism för att synliggöra hur människor blir föremål för rasism i 

vardagliga situationer. Uttrycken för vardagsrasism är ofta av subtil karaktär och 

omfattar gester, tal, tonläge, kroppsspråk och reaktioner. Således inbegriper begreppet 

erfarenheter av rasism som uttrycks i annan form än genom explicita och aggressiva 

påhopp. Karaktäristiskt för vardagsrasism är just anklagelser om överkänslighet eller 

inbillning av dem som upplever den (Motsieloa, 2003; Essed, 2005). Avslutningsvis vill 

jag även ta upp det problematiska med begreppet vardagsrasism, då rasism aldrig kan 

bli vardag för de som utsätts. Enligt Motsieloa används begreppet alltför oreflekterat 

och därmed finns det risk att ordet urvattnas (Motsieloa, 2003). Det som 

(vardags)rasism egentligen betecknar är i själva verket tillämpad rasism (Gustafsen, 
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2009). Det är denna beteckning av begreppet som jag kommer att använda i min analys, 

för att på så vis synliggöra den (vardags)rasism som adopterade utsätts för.  

 

4. Metod  

I detta kapitel redogör jag för den teknik som jag har använt mig av i uppsatsen och en 

motivering till varför jag ansåg att den lämpade sig bäst för min undersökning. Därefter 

följer en beskrivning av hur jag har gått tillväga för att genomföra undersökningen. I 

kapitlet återfinns även en reflektion över de etiska principer som jag har varit tvungen 

att förhålla mig till under uppsatsens gång samt reflektioner över min roll som forskare. 

Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för hur jag valde att bearbeta mitt 

intervjumaterial. 

4.1 Metodval 

Då jag från början hade klart för mig vad jag ville uppnå med denna undersökning var 

metodvalet givet. För att ta reda på adopterades egna erfarenheter av svenskhet och 

diskriminering existerar endast ett sätt och det är att fråga de adopterade själva. Således 

föll valet på en kvalitativ ansats för min uppsats. Enligt Bryman används en 

tolkningsinriktad ståndpunkt inom kvalitativ forskning. En sådan ståndpunkt medför att 

tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala verkligheten som baserar sig på hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011: 340 ff.). Detta ansåg 

jag vara en central del för mitt syfte med uppsatsen, då jag var intresserad av 

intervjupersonernas – de adopterades – egna erfarenheter och jag ville utgå ifrån dem. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa teknik jag har använt mig av i denna uppsats är alltså intervjuer. För att 

ta reda på andra människors erfarenheter och upplevelser är tekniken intervju ett 

relevant sätt att samla in kunskap på. ”Om frågeställningen /…/ gäller att förstå eller att 

hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (Trost, 2010: 32) Det var utifrån 

dessa två tankegångar som jag ansåg att intervjuer är den bäst lämpade tekniken, då jag 

ville undersöka om, och i så fall hur, det går att urskilja ett mönster för svenskhetens 

gränser med hjälp av adopterades egna erfarenheter och berättelser. Jag ville även ta 

reda på om det går att tala om ras och rasism gällande adopterades erfarenheter. 
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Kvalitativa intervjuer karakteriseras bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 

och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Ibid. 2010: 25). 

Vidare har tekniken sin grund i samtalet mellan forskaren och intervjupersonen. På så 

sätt blir alla intervjuer unika. Att använda sig av intervjuer kan även vara lämpligt om 

forskaren vill undersöka ett fåtal intervjupersoners upplevelser av en specifik händelse 

eller ett specifikt fenomen. Det centrala är att forskaren vill försöka förstå de på förhand 

bestämda teman ur intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014: 41 

ff.) Även detta stämmer överens med mitt syfte med uppsatsen då det var just de 

adopterades egna berättelser kring vissa specifika teman jag ville utgå ifrån i denna 

uppsats.  

Vidare anser Bryman (2011) att de två viktigaste formerna av kvalitativa 

intervjuer är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Den 

ostrukturerade intervjun tenderar att till sin natur likna ett vanligt samtal. Medan den 

semistrukturerade intervjun är mer uppstyrd. Jag valde att använda mig av den 

intervjuform som Bryman benämner semistrukturerad, då jag var ute efter processens 

flexibilitet samtidigt som jag ansåg att viss styrning skulle underlätta uppsatsens syfte 

(Bryman, 2011: 412 ff.). I den semistrukturerade intervjun har forskaren en lista över 

teman som ska behandlas under intervjun, en så kallad intervjuguide (se bilaga A). 

Dock ges intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. I den 

semistrukturerade intervjun är frågorna förhållandevis allmänt formulerade och 

forskaren har även möjlighet att ställa följdfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar 

(Ibid. 2011: 206). Detta ansåg jag vara viktigt för mig i intervjusituationerna, att jag 

genom att ställa fler frågor kunde fördjupa mig i intervjupersonernas berättelser och 

försöka förstå deras verklighet. Jag strävade även efter den flexibilitet som Bryman 

menar att den kvalitativa intervjun utgörs av. Således försökte jag följa den riktning som 

intervjupersonens svar gick i och jag har även anpassat undersökningens fokus efter de 

centrala frågor som dök upp under intervjuerna (Ibid. 2011: 413).  

4.3 Urval  

Jag har intervjuat fyra personer som är adopterade och således har erfarenhet av hur det 

är att inneha en kropp som är icke-vit i det svenska (vita) samhället idag. Då jag från 

början hade en definierad grupp, de adopterade, valde jag att använda mig av ett så 

kallat målinriktat urval. Enligt Bryman är en sådan urvalsmetod strategisk på så vis att 

forskaren gör sitt urval utifrån en förhoppning om att intervjua personer som är 
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relevanta för hens forskningsfrågor (Bryman, 2011: 434). Jag började söka i min 

absoluta närhet efter intervjupersoner, och kom i kontakt med två personer som var 

villiga att ställa upp på en intervju. Samtidigt fortsatte jag mitt sökande efter 

intervjupersoner genom att lägga ut en intervjuförfrågan (se bilaga B) i två olika 

facebookgrupper - Adopterad i Sverige och Adopterad från Colombia. Ett sådant 

förfarande benämner Trost som ett bekvämlighetsurval, då man tar vad man finner 

genom olika förfaringssätt (Trost, 2010: 140).  

Jag fick många svar på de två förfrågningarna. Dock var det bara en person som 

befann sig i mitt närområde som anmälde sitt intresse för intervjun. Efter rådgivning 

med min handledare bestämde jag mig för att försöka hitta minst fyra personer att 

intervjua öga mot öga och sedan eventuellt genomföra två intervjuer via Skype. Det 

resulterade i att jag aktivt sökte upp den fjärde och sista intervjuperson då hon var en av 

de som gästpostat i gruppen Adopterad i Sverige på facebook och instagram. Vidare var 

de kriterier jag i förväg hade ställt upp för att en person skulle vara relevant för en 

intervju att hen är adopterad, är ung vuxen eller vuxen samt bör vara bekväm med att 

prata om ämnen som svenskhet, ras, vithet, vithetsnormen, hudfärg, rasism och 

diskriminering. Då jag skrev ut begreppen i min intervjuförfrågan var min intention att 

på så vis dra till mig adopterade som ville prata om ämnena och samtidigt sålla bort de 

som inte kände sig bekväma att prata om det. Avslutningsvis hade jag inget krav på 

könsfördelningen gällande de adopterade, då valmöjligheterna var begränsade. Det hade 

varit intressant att belysa genusaspekten mer explicit, dock fanns det inget utrymme för 

det i denna uppsats. 

4.4 Genomförande 

Jag har alltså totalt intervjuat fyra adopterade. Vi hade kontakt via mail och sms, och 

bestämde genom dem var vi skulle träffas och när intervjun skulle äga rum. Trost 

skriver att intervjun ska äga rum på en lugn plats utan åhörare, och den intervjuade ska 

känna sig trygg i miljön (Trost, 2010: 65). Inför den första intervjun föreslog jag att vi 

skulle ses i ett av grupprummen på universitetsbiblioteket. Jag tänkte att ett bibiliotek 

kan upplevas som en neutral plats i ett sådant här sammanhang och dessutom går det att 

sitta och prata ostört där. Således genomfördes den första intervjun i ett grupprum på 

Linnéuniversitetets bibliotek. De följande två intervjuerna genomfördes i mitt hem på 

mitt initiativ. Den sista intervjun ägde även den rum i mitt hem, men på initiativ av 

intervjupersonen.  
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Före intervjuerna utarbetade jag en så kallad intervjuguide. En sådan används ofta 

vid kvalitativa intervjuer, och kan exempelvis endast utgöras av en lista över de teman 

som ska beröras under intervjun (Bryman, 2011: 419). Då jag har valt att använda mig 

av en semistrukturerad intervju, delade jag in min intervjuguide i olika teman med 

tillhörande frågor. Under den första intervjun följdes intervjuguiden mest noggrant, i de 

resterande intervjuerna upplevde jag en större flexibilitet. Innan varje intervju frågade 

jag om tillåtelse att spela in intervjun, vilket samtliga intervjupersoner godkände. Det är 

en stor fördel att man efter intervjun kan lyssna på den flera gånger, vilket även 

underlättar vid analysarbetet av intervjuerna. Dock tar det mycket tid att transkribera de 

inspelade intervjuerna. Enligt Bryman måste man räkna med att en intervju på en timme 

tar ungefär fem eller sex timmar att transkribera (Ibid. 2011: 429).  Samtliga mina 

intervjuer blev längre än en och en halv timme, vilket gjorde att jag la ner mycket tid på 

transkriberingarna. Dock valde jag att inte transkribera samtliga intervjuer i sin helhet, 

då delar av intervjuerna inte var relevant för det jag ville undersöka. Det ska även 

nämnas att intervjupersonerna är anonyma. Vidare valde jag att endast informera om det 

mest nödvändiga före intervjun, såsom undersökningens syfte och användning. Detta 

för att undvika att styra intervjupersonerna i någon riktning före intervjun, då intervjun 

ska vara så lite styrd som det bara är möjligt (Trost, 2010: 125). 

4.5 Tillförlitlighet 

I kvalitativa studier är det problematiskt att använda sig av begreppen reliabilitet och 

validitet som det används traditionellt sett. Trost menar att syftet med en kvalitativ 

studie inte är detsamma som för en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie strävar 

forskaren inte efter att få samma resultat om och om igen. Istället är förändringar just 

vad man är intresserad av vid kvalitativa intervjuer. Trost använder termen trovärdighet 

när det gäller kvalitativa studier. Vidare menar Trost att just trovärdigheten är ett av de 

största problemen med kvalitativa intervjuer. Som forskare måste man därför kunna visa 

för läsarna att de studier och analyser man gjort är trovärdiga (Trost, 2010: 131 ff.). 

Således måste jag kunna redogöra på ett övertygande vis att det material jag har samlat 

in har skett på ett seriöst sätt och att det är relevant för min centrala frågeställning. I det 

föregående kapitlet 4.4 har jag således försökt redogöra för tillvägagångssättet så noga 

som möjligt. Ett annat sätt att påvisa trovärdighet är, enligt Trost, att reflektioner kring 

de etiska aspekterna bör redovisas i samband med datainsamlingen (Ibid. 2010: 134). 

Således kommer jag att redogöra för mina reflektioner kring detta i nästa kapitel (4.6). 
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Trost tar även upp begreppet objektivitet i intervjuer som problematiskt, då han menar 

att ingen kan vara helt objektiv. Dock ska intervjuarens åsikter inte ha någon betydelse 

under intervjun (Ibid. 2010: 134). Det var något som jag var noga med, att inte på något 

vis försöka tvinga på mina åsikter på de jag intervjuade.  

4.6 Etiska reflektioner och min roll som forskare 

Det är av största vikt, särskilt vid kvalitativa intervjuer, att reflektera över de etiska 

aspekterna av intervjusamtalen, över min roll som forskare och vad det innebär för dem 

som jag intervjuar. Det är svårt att undgå den maktobalans som existerar mellan 

forskare och intervjuperson, dock har jag varit medveten om denna situation vilket har 

gjort att jag har försökt att agera självkritiskt gällande hur jag tillskriver subjekt och 

objekt i uppsatsen. Vidare upplevde jag att det faktum att jag själv är adopterad hade en 

positiv betydelse i intervjusamtalen. I och med att jag som forskare och 

intervjupersonerna delar erfarenheten av att vara adopterad kunde vi dels gå direkt in på 

samtalsämnena utan att först behöva beskriva vad en adoption innebär rent konkret, och 

dels fanns det en möjlighet till identifikation för intervjupersonerna oavsett om jag 

kände dem från innan eller inte. Sammantaget menar jag att min roll som både forskare 

och adopterad gav mig tillgång till fältet på ett helt annat sätt än om jag hade varit icke-

adopterad och ”vit svensk”.  Det ligger i linje med vad Dalen skriver om att som 

forskare ha samma position som sina informanter. Hon har tillsammans med en kollega 

forskat om internationellt adopterade barn och intervjuat adoptivföräldrar. Kollegan var 

själv adoptivmamma, vilket de även berättade innan intervjuerna. Enligt Dalen, verkade 

det ha en lugnande effekt på många av informanterna. ”Vi visste att vi hade en del 

gemensamma erfarenheter som ledde till att informanterna blev mer öppna och 

medelsamma i intervjusituationen.” (Dalen, 2015: 16) Dalen påpekar dock att den 

gemensamma livssituationen inte endast behöver vara av godo, då den även kan 

förblinda och färga forskarens syn, vilket är viktigt, som forskare, att tänka på (Ibid. 

2015: 17). 

Vidare har Vetenskapsrådet (2002) utarbetat riktlinjer för den forskning som 

bedrivs och som alla forskare bör följa. Bland annat ska all forskning utgå ifrån 

individskyddskravet som är den givna utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Fyra krav, som även jag har förhållit mig till under 

insamlandet av material till denna uppsats. För det första informerade jag 
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intervjupersonerna före samtliga intervjuer om syftet med uppsatsen samt inhämtade 

deras samtycke till att medverka i intervjuerna. När intervjuerna hade genomförts 

behandlade jag det material som jag fick fram med respekt och såg till att de intervjuade 

behöll sin integritet. Således har jag inte skrivit ut några personliga uppgifter som gör 

att det går att spåra vilka intervjupersonerna är. Jag klargjorde även att tystnadsplikt 

råder. Slutligen, har jag i och med det sista kravet på nyttjande, endast använt de 

adopterades berättelser för att kunna besvara mina inledande frågeställningar i denna 

uppsats.  

4.7 Bearbetning av intervjumaterialet 

Sociologen Diana Mulinari uttrycker sig såhär gällande att använda sig av kvalitativa 

tekniker som genererar i personliga berättelser: ”Det är ett sällsamt privilegium att få 

lyssna på andra människors berättelser och få tillgång till deras erfarenheter och 

kunskap. Men det är också ett stort ansvar och en utmaning.” (Mulinari, 1999: 40) Detta 

är något jag har tagit med mig i min bearbetning av materialet för att inte svika det 

ansvar jag har gentemot intervjupersonerna. Jag har försökt att belysa så många aspekter 

av intervjupersonernas berättelser som möjligt och knyta dem till mina teoretiska 

utgångspunkter för att på så vis få en djupare förståelse för berättelserna. Det hjälpte 

mig även att se det unika i de enskilda berättelserna, samtidigt som jag har kunnat 

betrakta berättelserna ur ett större perspektiv och se dem som möjliga uttryck för de 

ämnen jag inledningsvis ville undersöka. Vidare menar Trost att man bör ”snygga” till 

citat som man använder från intervjuerna i den löpande texten, givetvis utan att 

förvränga dem. Istället ska man ange att citaten är omgjorda från talspråk till skriftspråk 

(Trost, 2010: 129). Det är något jag tagit fasta på i min analys, då jag har gjort om alla 

citat till skriftspråk.  

I analysarbetet av mitt material som bestod av en mängd text 

(transkriberingarna), valde jag att utgå ifrån några olika teman för att på så vis få en 

översikt av materialet. Jag hade Brymans benämning tematisk analys i åtanke under 

arbetets gång, dock har jag inte alls använt mig av en sådan strikt tematisering som han 

beskriver (Bryman, 2011: 528 ff.). Efter en grov tematisering kunde jag bland annat se 

skillnader och likheter mellan intervjupersonernas erfarenheter kring samma fenomen. 

Dock var detta ett klurigt arbete då de olika fenomen som jag var intresserad av att 

undersöka inte är isolerade ifrån varandra, utan snarare kan ses som en 

sammanhängande kedja som det är svårt att bryta ut delar ifrån. Det gjorde att jag fick 



  
 

19 

testa mig fram i tematiseringen av analysen för att göra den begriplig och inte förlora 

den röda tråden i arbetet. 

 

5. Redovisning och analys av det empiriska materialet 

I detta kapitel kommer jag att redovisa det empiriska materialet samtidigt som jag 

kommer att redogöra för analysen. I analysen kommer jag att försöka binda ihop 

relevant teori med empiri, och jag kommer dessutom att förstärka mina resonemang 

med hjälp av den tidigare forskning som återfinns i kapitel 2. Jag vill även framhålla att 

detta är min tolkning av de adopterades berättelser. Jag har dock strävat efter att ge varje 

intervjuperson en så rättvis bild som möjligt både av dem själva och vad de har sagt i 

intervjuerna.  

5.1 Intervjupersonerna 

Jag har valt att göra intervjupersonerna anonyma genom att använda mig av fiktiva 

namn och inte skriva ut någon personlig information om dem då syftet med uppsatsen 

inte kräver detta. Jag kommer att kalla dem för David, Marie, Jenny och Josefin. 

David är 36 år och bor i villa i ett relativt litet samhälle med sin familj som 

består av fru och barn. Han arbetar på ett logistikföretag. David är adopterad från 

Colombia och kom till Sverige när han var fem veckor. Han beskriver sitt utseende som 

latinamerikanskt, lite gangsterliknande, farlig look och mörka ögon.  

Marie är 37 år och bor centralt i en mellanstor stad med sin man och deras 

gemensamma barn. Hon arbetar som läkare. Marie är född i Indien och kom till Sverige 

när hon var fyra månader. Marie beskriver sitt utseende såhär: ”Jag är medellång, rätt 

kurvig, långa armar och ben. Jag har brun hy och mörkt hår.” 

Jenny är 35 år och bor i en bostadsrätt med sin familj som består av man 

och barn. Hon arbetar i butiken på en av stadens bilfirmor. Jenny är adopterad från Sri 

Lanka och kom till Sverige när hon var åtta månader. Såhär beskriver hon sitt eget 

utseende: ”Kort hår, svart, brun hy, bruna ögon. /…/ Mörk hy får man nog säga, eller 

jag vet inte, jag tror man säger det, det är ju inte mörksvart utan mer mörkbrunt. Jämför 

dig och mig, så är vi olika liksom. Och kort.” 
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Josefin är 18 år och bor med sina föräldrar och bror i hus på landet. Hon 

går sista året på gymnasiet, samtidigt som hon arbetar som telefonförsäljare vid sidan av 

studierna. Josefin är adopterad från Vietnam, och kom till Sverige när hon var två 

månader. Josefin menar att hon har det typiska asiatiska utseendet. Hon refererar till sin 

lite gulare hy och svarta hår, dock anser hon inte att hon har de typiska asiatiska ögonen 

”jag har ögonlock, du vet det där med att folk inte har ögonlock ibland, men det har jag. 

Sen är jag väldigt lång för att vara asiat”.  

5.2 De adopterades paradox 

Inledningsvis vill jag belysa det som är unikt för just gruppen adopterade. Det unika 

med att växa upp i en svensk familj, med en svensk uppfostran och att identifiera sig 

själv som svensk, men att inneha en icke-vit kropp. Det motsägelsefulla med att vara 

svensk, att känna sig som svensk, men att inte ses som svensk. Det unika med att det 

endast är färgen på den tunna huden, ögonens form eller vinkling eller det svarta håret 

som skiljer de adopterade från att inta samma position i det svenska (vita) ”vi:et” som 

en (vit) svensk. Det motsägelsefulla med att se sig själv ”som vilken svensk som helst” 

för att använda Josefins ord, men att ändå aldrig riktigt få höra till gruppen svenskar på 

samma villkor som vilken vit svensk som helst. Det är det som jag kallar för de 

adopterades paradox. En paradox som har sin grund i de adopterades hudfärg. En färg 

som de måste förhålla sig till, vare sig de vill det eller inte, eller vare sig de tänker på 

det eller inte. 

Jag kan bli så less på det, att man aldrig kan komma undan. De här tre 

millimetrarna, det här tunna pigmentet, det går ju inte att komma undan det. Det 

finns där alltid. (Marie) 

Det är även detta som är dilemmat för de adopterade och den största utmaningen för 

dem att hantera. Nedan uttrycker Jenny hur det som adopterad är att ha en icke-vit 

kropp, men att se sig själv som vit: 

I vissa situationer kan jag verkligen komma på mig själv att jag tänker inte på att 

jag är mörk. För att sen komma på att jag är ju det. Visst, är det märkligt. Som att 

välja bh, om den inte ska synas, då måste jag givetvis ha svart, jag kan inte ta vit, 

för det syns ju verkligen. (Jenny) 
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5.2.1 Hudfärgens betydelse 

Att hudfärgen eller utseendet har betydelse var det tema som samtliga intervjupersoner 

återkom till hela tiden. Oavsett om det gällde specifika situationer där utseendets 

betydelse var påtagligt eller om det gällde erfarenheter där utseendets betydelse endast 

gick att skönja. Som David, han var väldigt medveten om att han har ett annat utseende, 

men ändå hade han svårt att ge konkreta exempel på då det faktiskt har eller har haft 

betydelse. Dock berättade han om en intressant situation i sitt arbete som jag menar 

belyser utseendets betydelse på ett väldigt konkret sätt. David hade ett uppdrag i 

Sundsvall, då han skulle köra ut en dator åt en äldre man på landsbygden. Då det var 

svårt att hitta mannens hus, pratade David med honom på telefon för att bli lotsad den 

sista vägen. Såhär berättar David om när han kom fram och blev synlig för den äldre 

mannen: 

Han bara stod och tittade och sa men du pratar ju svenska. Jag bara, ja, du har ju 

pratat med mig i tjugo minuter. Då känner jag… Då börjar man skratta lite åt det, 

men jag känner ändå (paus).  

David utvecklade aldrig sitt resonemang kring sin upplevelse av den situationen. 

Möjligt att det blev för känsligt för honom, eller att han inte ville tänka på innebörden 

av det han sa fullt ut. Men det spelar egentligen mindre roll för det jag vill belysa. Enligt 

mig visar den här situationen på ett tydligt och konkret sätt att utseendet har en 

signifikant betydelse för de adopterade. I det här fallet, blev den äldre mannen 

överraskad över Davids uppenbarelse då han säkerligen, som många andra, föreställde 

sig David som vit svensk. Då det för flertalet är synonymt med att prata flytande 

svenska och att ha ett vitt utseende.  

Oavsett om det uttalades eller inte, märktes det tydligt att utseendet var 

något som följde med genom samtliga berättelser och intervjupersonernas liv, som en 

röd tråd. Således går det att konstatera att hudfärgen, i allra högsta grad, har betydelse 

för de adopterade. Det finns även tidigare forskning gällande adopterade som ger belägg 

för att utseendet spelar roll (Hübinette & Tigervall, 2008a; Lundström, 2011; Motsieloa, 

2003). Jag ser även utseendets betydelse som ett resultat av att de adopterade har behövt 

förhålla sig till sitt (annorlunda) utseende genom hela livet redan från tidig ålder. Något 

som andra (vita) svenskar inte behöver förhålla sig till på samma sätt, då de tillhör den 

normerande vitheten.  
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5.2.2 Att upptäcka sin annanhet 

Den del av adoptionsberättelsen som alla adopterade delar, är att de inte är födda i 

Sverige och således har ett annat ursprung. Dock skiljde sig berättelserna åt gällande hur 

stor betydelse detta har och har haft för intervjupersonerna. Även hur negativt eller 

positivt det är eller har varit att ha ett annorlunda (icke-vitt) utseende. Det centrala här 

är att det gemensamma för de adopterade är att de har erfarenheter av hur det är att vara 

icke-vit i det svenska (vita) samtida samhället, vilket Marie och Jenny ger exempel på 

nedan.  

Där jag växte upp fanns det bara svenskar eller människor med svenskt utseende 

som bodde där. Så alla hade ju koll på den där lilla mörka ungen, eller det fanns 

en till [ett mörkt barn till]. (Marie) 

I många barngrupper och sånt man har varit med i, så har man alltid fått höra, dig 

kommer man ihåg, det är du med mörkt hår. Det är nog det. När man har märkt 

att man stuckit ut. (Jenny) 

När jag frågade de adopterade om de kunde komma ihåg när de för första gången 

upptäckte att de såg annorlunda ut svarade samtliga att de insåg det i sex-sju-årsåldern 

och att det var i kontakten med andra (vita) människor som denna upptäckt gjordes. I 

och med att andra påpekade att de var icke-vita. Således var det inte så att de en dag såg 

sig själva i spegeln och fick en aha-upplevelse och tänkte att jag inte ser ut som mamma 

och pappa, eller min bästa vän Anna eller Olle, eller andra (vita) i min omgivning. 

Josefin uttyckte sin erfarenhet av sin upptäckt såhär: 

/…/ Det var väl runt sexårsåldern tror jag, när folk började påpeka det. Jag tänkte 

inte på det själv. Jag tror det var först när klasskompisar eller lekkompisar, 

påpekade att du är inte lik dina föräldrar. /…/ Då blev det mer uppenbart att det 

var någonting, inte som var fel, men det var någonting som inte var, vad ska man 

säga, som inte var stereotypiskt, eller man kan ju inte säga att det var onormalt, 

men det är inte den typiska uppväxten om man säger så, det var väl så jag insåg 

att jag var lite annorlunda.  

Jag tolkar det som att när Josefin säger att hon inte har haft den typiska uppväxten att 

hon syftar på att hon är adopterad, har ett annat utseende och följaktligen inte är lik sina 

föräldrar. Den typiska uppväxten för henne är den när man är född i Sverige och växer 

upp med sina biologiska föräldrar. Dock var det här inte något som hon själv kom till 
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insikt om utan det var först när andra påpekade detta för henne som hennes 

(annorlunda) utseende fick betydelse. Det är även något som går att koppla ihop med de 

adopterades paradox. Att de adopterades känsla av tillhörighet ifrågasätts av just andra.  

Något som Josefins och övriga intervjupersoners berättelser har 

gemensamt med andra adoptionsberättelser, är att de växte upp i väldigt vita miljöer. 

Det vittnar även den tidigare forskningen om då det enligt den är typiskt för just 

gruppen adopterade att växa upp och befinna sig i nästan uteslutande vita sammanhang 

(Hübinette & Tigervall, 2008a; Lundström, 2011; Motsieloa, 2003). Något som jag 

anser, efter att ha lyssnat till de adopterades berättelser, har präglat deras erfarenheter. 

Dels för att det under deras uppväxt blev extra tydligt att de rent visuellt stack ut, i och 

med deras icke-vita kroppar, i en övrig vit omvärld. Dels för att de identifierade sig med 

sin närmaste omgivning vilket gjorde att de såg på sig själva som vita och utvecklade en 

”vit blick”. Särskilt under skoltiden, var de ofta ensamma eller en av få med annat 

ursprung och ett icke-vitt utseende.  

När vi två började skolan, när vi började ettan, då var vi två de första mörka 

barnen på hela skolan. (Marie) 

När jag var liten kommer jag ihåg när jag var runt lågstadieåldern, då blev jag 

oftast väldigt mobbad för jag har ett asiatiskt utseende. Men det var ju för att 

ingen annan hade det och jag bodde i en liten håla och ingen hade koll på att det 

finns olika människor i hela världen. (Josefin) 

Det var även under skoltiden som deras icke-vita utseende verkade ha haft störst 

betydelse för de adopterade. Det kan säkerligen förklaras på många sätt. Ett kan vara att 

den tidiga skoltiden kan vara en känslig period i ett barns liv och då det absolut 

viktigaste är att passa in i (barn)gruppen och vara som alla andra. Något som nästan 

samtliga av de adopterade upplevde att de aldrig lyckades göra i och med deras icke-vita 

kroppar. Inte för att de själva inte ville, utan för att de kände att de inte tilläts att göra 

det för andra. Davids erfarenhet från sin uppväxt var att han och hans (två adopterade) 

bröder ofta kom på tal då det hade hänt något negativt. Min tolkning är att David 

kopplar ihop det med deras icke-vita utseende, att de stack ut, att de var tre mörka 

pojkar i en övrig vit massa och således blev de en enkel ”måltavla” när något negativt 

hände.   



  
 

24 

Jag kan känna när vi var små, då var det alltid [Davids efternamn], tre adopterade 

barn, då kunde det kännas att man ofta fick skit för någonting. Alltså att de drog 

alla över ett streck, oss mörka barn. Pappa har skyddat oss massa gånger. (David) 

Exemplet ovan går även att förstå med hjälp av Adenijis (2010) förståelse av Ahmeds 

orientering mot vithet. Att de stopp som adopterade har erfarenhet av är baserade på 

deras icke-vita kroppar i en övrig vit (om)värld. 

I övrigt uttryckte samtliga adopterade att de hade en ”vanlig” uppväxt som 

vilken annan (vit) svensk som helst och ansåg att deras uppväxt inte skiljde sig från 

andra (vita) svenskars uppväxt. Sammanfattningsvis går det att spåra i alla mina 

intervjupersoners berättelser och erfarenheter att för dem handlar det om att ha ett skal 

eller ett yttre, som sticker ut i det vita svenska samhället. Ett skal som de inte kan ta av 

sig eller värja sig ifrån och som de måste lära sig att förhålla sig till på ett eller annat 

sätt. Det behöver inte finnas någon värdering i att skalet har betydelse. Bara att det har 

betydelse. Och att det inte är de adopterade själva som kan styra om eller när skalet får 

betydelse. I följande kapitel kommer jag att byta ut ordet skal mot ras, för att på så vis 

belysa att det går att tala om ras gällande adopterade. Att kroppen som rasmarkör 

verkligen har betydelse i de adopterades vardagsliv. 

5.3 Tillhörighetens gränser  

Jag ser mig som en svensk medborgare. Jag ser mig som svensk överhuvudtaget. 

/…/ Jag ser mig som svensk för att jag är uppväxt i Sverige, jag har svenskt 

medborgarskap och jag kan nationalsången [skratt]. (Josefin) 

Jag har redan konstaterat att det centrala och gemensamma för samtliga adopterade som 

jag intervjuade var att de ser sig själva som svenskar, som tillhörandes den svenska 

nationen. Dock är det inte det som är det väsentliga gällande de adopterades tillhörighet 

i Sverige, då det inte är det som avgör om de ses som svenskar av andra eller inte. Det 

är nämligen inte de adopterade själva som innehar makten att bestämma om de tillhör 

den svenska gemenskapen, oavsett hur bra de, exempelvis, kan nationalsången. Och det 

är just det som är paradoxen för de adopterade att de känner sig som vilken svensk som 

helst, men att de får sin tillhörighet i Sverige ifrågasatt.   

Att de kände sig som svenskar var dock inte något som var uppenbart hela 

tiden för de adopterade. Jag upplevde att några av dem hade ett förhållandevis 

ambivalent förhållningssätt till just tillhörigheten. I vissa situationer var några av dem 
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tvärsäkra på sin position som svensk, sedan uppdagades det i andra situationer att de 

inte såg sig själva som helt svenska ändå
4
. Denna ambivalens kan förstås utifrån 

tillhörighet på så vis att de adopterade ideligen får sin tillhörighet till Sverige ifrågasatt 

och därmed blir osäkra på den. Det blir, med andra ord, ett resultat av de adopterades 

paradox som jag beskrev inledningsvis. Marie uttryckte aldrig någon osäkerhet kring sin 

tillhörighet i Sverige däremot var hon väldigt medveten om hur andra uppfattar henne.  

Jag tycker att jag är jättesvensk. Jag har verkligen förlikat mig med det. Eller 

rättare sagt, jag har aldrig haft en tanke om att jag inte skulle vara svensk. Jag är 

svensk punkt. Men det är återigen det här, jag är det. Sen 99 % av resten av 

Sveriges befolkning tycker ju inte det. Men jag tycker det. (Marie) 

David och Josefin uttryckte att de ansåg att språket var en av de viktigaste markörerna 

för svensk tillhörighet. Att de pratar flytande svenska var avgörande både för hur de såg 

på sig själva och även hur andra såg på dem. Språket (att ha svenska som modersmål) 

tillsammans med att vara ”kulturellt svensk” ingår även i Mattsons (2005) fem principer 

för svenskhet.  

Jag: Att då är du svensk för att du pratar svenska? 

David: Ja, så är det. När jag ska hämta en dator hos en kund, då ringer jag och 

pratar, jaha, du är från Småland, från [Davids nuvarande bostadsort]. Sen 

kommer man dit och de bara tittar på en, de får ju en chock, för att de får en helt 

annan bild. 

Det här exemplet ger indikationer på två fenomen. Dels ser sig David som svensk, bland 

annat för att han pratar flytande svenska. Dels kan han genom sitt utseende bli hänvisad 

till att tillhöra något annat än Sverige. Det ger även en bild av hur komplexa 

situationerna är, som de adopterade, har erfarenhet av.  

En gränsvakt för svenskhet går, som jag redan nämnt, vid de adopterades 

kroppar, då de särskiljs ifrån de vita kropparna och därmed inte blir betraktade som 

obestridliga svenskar, för att använda Mattssons (2005) termer, utan som nästan 

svenskar. Det var även denna gräns för exkludering som tydligast gick att uppfatta i 

mina intervjupersoners berättelser. Då de adopterade har en hudfärg och ett utseende 

som inte allmänt betraktas som svenskt utan som signalerar ett annat ursprung, ett 

                                                 
4
 Om denna ambivalens beror på frågor av mer existentiell karaktär gällande deras ursprung är svårt att 

avgöra, då det inte var något som jag gick djupare in på då uppsatsen syfte inte inbegriper sådana 
erfarenheter av att vara adopterad. 
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utomeuropeiskt födelseland. Således riskerar de adopterade att exkluderas från den 

svenska tillhörigheten, i och med att de rasligt skiljer sig ifrån vita svenskar. Det 

centrala här är att förstå hur ras görs. Det är inget som finns inom de adopterade som 

något essentialistiskt eller mystiskt. Utan det är när andra (i huvudsak vita) påpekar den 

rasliga skillnaden som den adopterade blir rasifierad och utpekad som annorlunda, icke 

svensk. Såhär uttrycker sig David när vi pratar om hur andra uppfattar honom och det 

här gäller i hans arbete:  

/…/ egentligen var jag än är, de ser mig nog inte som svensk när jag kommer in.  

Detta ligger i linje med den tidigare forskning som finns på området (Lundström 2011; 

Hübinette & Tigervall, 2008a) som ger indikationer på att de adopterade blir (be)dömda 

utifrån den vithetsnorm som existerar i dagens samhälle. Således är en av de mest 

centrala av de informella gränsdragningarna för svensk nationell tillhörighet, vithetens 

betydelse. Vitheten har på så vis en hegemonisk ställning i det svenska 

nationsskapandet som inkluderar vissa och exkluderar andra (adopterade). Den 

exklusiva vitheten beskrev Josefin med en lite annorlunda iakttagelse, i vår diskussion 

kring rasism och rasifiering: 

Man har ju lärt sig att skällsorden [syftar bland annat på n-ordet] är de som är 

annat än vita. /…/ Ja, historiskt sett har det blivit så att alla är fel som inte är vita. 

/…/ Det finns inget skällsord som man säger till någon som är vit. Det finns ju 

för alla, jävla kines för de som är asiater, jävla [n-ordet] för de som är mörka. Det 

är jättefel, men det finns ingenting, inte skällsord för de som är vita, då säger man 

inte jävla viting (skratt). Det säger man inte. Det blir inget skällsord. Det är ingen 

som tar illa upp av det. Det är ingen som blir kränkt.  

Citatet ovan är ett utmärkt exempel på den starka vithetsnorm som råder i dagens 

samhälle och hur alla (de) andra som är icke-vita rasifieras. Således utgår vithetsnormen 

från att det normala är att vara vit och allt annat, det icke-vita, ses som något avvikande. 

Det centrala är den makthierarki som ligger i vithetsnormen, där vithet ses som den 

överordnade positionen och det icke-vita som den underordnade position, samt att det 

kan få reella konsekvenser för de som avviker. Att säga ”jävla viting” till någon blir 

således inte ett skällsord då det är det vita som är den överordnade positionen, som är 

det allmängiltiga och som det svenska samhället utgår ifrån.  
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5.3.1 ”Var kommer du ifrån, egentligen?” 

Den fråga som ställer tillhörigheten på sin yttersta spets är: ”Var kommer du ifrån 

egentligen?”.  En fråga som samtliga intervjupersoner menade att de hade fått 

oräkneliga gånger och som de ibland kunde bli oerhört trötta på. I följande avsnitt ska 

jag försöka sätta in den frågan i ett teoretiskt sammanhang med hjälp av belysande 

exempel från mina intervjupersoner. Genom att fråga var någon kommer ifrån 

egentligen, positioneras hen utanför en föreställd (svensk) gemenskap, och hänvisas till 

något annat. Således handlar frågan i allra högsta grad om gränsdragningar för det 

svenska. Att positionera vissa kroppar (icke-vita) utanför den svenska (vita) 

gemenskapen. Vidare handlar det om föreställningar om den svenska nationen och dess 

invånare, samt om ”de andra”. En grupp som de adopterade riskerar att hänvisas till, 

främst genom att inneha icke-vita kroppar. Ett sådant resonemang går att förstå utifrån 

Ahmeds metafor om främlingen (Ahmed, 2011; Lundström, 2011; Lundström, 2014). 

Då det handlar om vilka som på förhand ses som ”icke hemmahörande” i Sverige, vilka 

således är alla icke-vita. De icke-vita klumpas ihop till en grupp utgörandes av 

främlingar som inte uppfattas höra hemma i den nationella gemenskapen. Det är utifrån 

en sådan logik som adopterade kan bli tagna för att vara ”invandrare” genom att deras 

kroppar vittnar om en annan hemvist än den (vita) svenska. Kroppen blir på så vis 

tecknet för vem som tillhör den svenska nationen eller inte. Hur grupperna ”adopterade” 

och ”invandrare” förhåller sig till varandra kommer jag att återkomma till i avsnitt 5.4.1. 

Utifrån de adopterades berättelser har den tydligaste gränsen för tillhörighet till den 

svenska nationen således med utseende att göra. Enligt Jenny är det precis den frågan 

som gör att hon påminns om att hon har ett icke svenskt utseende, att hon är icke-vit. 

Det uttrycker hon såhär:  

Eftersom jag inte tänker så mycket att jag är adopterad och sånt i det vardagliga, 

blir man väldigt påmind om det. Att man har ett utseende som inte stämmer in. 

Annars blir jag inte så påmind om det, men då tänker jag på det. Att man ändå 

har det [ett annorlunda utseende]. (Jenny) 

Samtidigt är det just den frågan som begränsar möjligheten för de adopterade att hävda 

en svensk tillhörighet. Oavsett hur de adopterade uppfattar sig själva, kan de tilldelas en 

plats utanför den nationella tillhörigheten, genom sina icke-vita kroppar. Samtidigt som 

det är genom deras kroppar som den vita svenska tillhörigheten blir tydlig. Således 

torde frågan ”var kommer du ifrån egentligen?” vara det yttersta beviset på att 
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svenskheten är villkorad för de adopterade. Såhär uttrycker sig övriga intervjupersoner 

om att få den frågan: 

Det kan jag tänka på när de frågar mig, vad vill de veta, vill de veta om jag är 

från Sydamerika, Colombia, Cali eller vill de veta att jag är från Sverige, 

Småland, [Davids uppväxtort], [Davids nuvarande bostadsort]? (David) 

Ja, den frågan har man ju fått hur mycket som helst (skratt). Det kanske du också 

känner igen? (Josefin) 

Ja, senast idag. Jag får den frågan typ 10-15 gånger i veckan. Men det är också 

för att jag träffar mycket folk. (Marie)  

Genom att få frågan var kommer du ifrån egentligen avkrävs de adopterade inte bara en 

förklaring till att de är här, utan de avkrävs även en historia. En historia som de allra 

flesta anser sig ha självklar rätt till att få ta del av. Det var något som samtliga mina 

intervjupersoner gjorde gällande. Att deras historia som, de menar, är privat sågs som 

allmän egendom. Josefin berättar om sitt första besök hos skolsköterskan, som ett 

exempel på detta. 

Och så gick jag dit, och hon [skolsköterskan] ville gräva utan att jag ville prata 

om det. Hon kom med jättenedvärderande [frågor], som har du träffat dina riktiga 

föräldrar, är du och din bror riktiga syskon /…/ 

Det här är ett tydligt exempel på då andra ser de adopterades privata berättelser som 

något som de har rätt att fråga om både i tid och otid. Då jag uppfattar att Josefin menar 

att skolsköterskans frågor inte alls hade betydelse för besöket. Och jag hävdar att inte 

vilken vit svensk som helst har erfarenhet av detta. Men egentligen handlar det inte om 

med vilka intentioner frågan eller frågorna ställs, utan att de ställs. Och att de 

adopterade inte kan välja bort frågorna. Det är frågan var kommer du ifrån egentligen 

som skiljer en adopterad från vilken vit svensk som helst och som gör att hen aldrig 

kommer att bli betraktad som lika svensk som vilken vit svensk som helst. Då det verkar 

finnas ett osynligt likhetstecken mellan vilken svensk som helst och vilken vit svensk 

som helst.  

5.4 Svenskhetens flytande gränser  

Hittills har jag kunnat konstatera, utifrån de adopterades berättelser, att gränserna för 

svenskhet är komplexa och att adopterade både kan inkluderas och exkluderas i den 
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svenska nationella berättelsen. Detta går att härleda till den kategorisering som 

Mattsson (2005) gör av konstruktionen av ”svenskar”. Enligt den kategoriseringen 

tillhör adopterade den mest utpräglade gruppen av ”tillfälliga svenskar”, vilket har att 

göra med att de ständigt behöver förklara varför de är här för att sedan godkännas som 

svenskar. De som avkräver de adopterade förklaringar är främst de obestridliga 

svenskarna (vita svenskarna) och det är även de som har störst utrymme att definiera i 

(eller utanför) vilken kategori (de) andra (de adopterade) bör placeras (Mattson, 2005). 

Det intressanta är att adopterade både kan inkluderas samt exkluderas ur den svenska 

nationens gemenskap. Det belyser även den instabilitet som svenskhetens gränser utgörs 

av. I detta avsnitt ska jag redogöra för de olika positioner som adopterade kan befinna 

sig i beroende på situation, kontext och tid. 

5.4.1 ”Jag är adopterad” 

En provisorisk ordning gällande de adopterades position som ”tillfällig svensk” verkar 

finnas i svaret ”jag är adopterad”, menar Lundström (2011), vilket är något som även 

jag kan styrka utifrån de berättelser jag fick höra av de adopterade. Samtliga adopterade 

menade att i och med förklaringen att de är adopterade betraktades de därefter som 

svenskar. Dock kunde de adopterade även ses som” invandrare” innan de hade hunnit 

förklara att de är adopterade. Ett tillstånd som Hübinette benämner som flytande subjekt 

(2005), då adopterade rör sig mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Såhär säger Marie 

när vi pratar om vikten av att ses som adopterad (svensk) av andra: 

Same, same, liksom, flyktingbarn från Afghanistan eller från Indien, det är 

liksom inte vi, det är de andra. Detta är vi, och det är de där borta. Ibland känner 

man för att påpeka att man är adopterad, och då tänker jag (suck) varför gör man 

det då? Det är inte för att jag tycker att jag är värd mer än någon annan, utan det 

är för att… (paus) Men det är klart att man vill (att andra ska veta att jag är 

adopterad) för jag vet ju vad folk tycker om de andra som inte är det.  

Samtidigt kan David ge exempel på situationer när tillståndet som flytande subjekt ger 

honom position som ”svensk” istället för ”invandrare”. Och det är just när det pratas om 

de andra, ”invandrarna”, som adopterade kan anses tillhöra ”svenskarna”.  

Många kan prata skit om invandrare till mig och det, framför allt de senaste åren, 

har jag tänkt på det. Jag har en bra vän, han är duktig sverigedemokrat och han är 

jättemycket emot invandring. /…/ Då kan jag uppleva att folk ser mig som 

svensk, som ljus, de ser inte det [Davids hudfärg]. (David) 
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Just sådana situationer kan kännas problematiska för adopterade. Som i Davids fall, i 

och med att han inte identifierar sig en ”riktig ”svensk, upplever han en sådan situation 

som ”jobbig” för att använda Davids egna ord. Här blir det återigen utseendet som 

aktualiseras i och med att det begränsar David från att identifiera sig som helsvensk. 

Därmed, utifrån min tolkning, far han illa av när andra pratar negativt om invandring 

med honom då han till viss del delar erfarenheter med gruppen ”invandrare” just på 

grund av sitt utseende.   

Jag har ett annat utseende. Jag kommer aldrig bli den här vita svensken, som är 

svensksvensk. (David) 

Sen har man ju hört att adopterade är inte samma sak [som ”invandrare”]. [I 

diskussion med David om att Sverigedemokraterna ser adopterade som svenskar]  

Många säger att jag pratar bra svenska, och då säger jag att jag är adopterad. Att 

jag bara var fem veckor när jag kom hit. Ja, men då är du ju svensk [säger dem 

då]. (David) 

Citaten ovan av David är tre tydliga exempel på svenskhetens flytande gränser. Då det i 

det första citatet går att utläsa att Davids utseende hindrar honom från att bli en del av 

den svenska (läs vita) tillhörigheten fullt ut. I nästa citat exemplifieras när de 

”obestridliga svenskarna” inkluderar David, som adopterade, i den svenska (vita) 

gemenskapen. Därmed särskiljs de adopterade även från gruppen ”invandrare” genom 

att inta positionen som svenskar. Följande citat är även det exempel på då ”jag är 

adopterad” fungerar som ett tillfälligt passerkort som ”svensk”. Således är det exempel 

på då positionen som ”adopterad” är överordnad de adopterades ursprung.  

Ett annat återkommande exempel i de adopterades berättelser var när de 

var utomlands. Det var enligt samtliga intervjupersoner typexempel på när de får sin 

svenskhet ifrågasatt. När de är utomlands dras gränsen återigen vid de adopterades icke-

vita kroppar, vilket signalerar ett icke-svenskt utseende, alltså kategoriseras de som icke 

tillhörande den svenska nationen.   

Jo, det har varit om jag har varit utomlands, då har det varit ’Where are you 

from?’, då har det varit så om jag säger ’Sweden’, då tänker de på det där typiskt 

blonda, då är det många som blir förvånade. Då måste man förklara lite, att man 

är adopterad från Vietnam, men jag är uppvuxen i Sverige liksom… (Josefin) 
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/…/ så försöker man svara, man säger att man är ifrån Sverige, och de bara ’nej, 

det är du inte’, och jag bara ’jo, men jag är det’, och de bara ’nej det är du inte’. 

Sen säger man ’okej, nej, men jag är ifrån Indien. Ja, då börjar de fråga om 

Indien. Men jag vet ingenting om Indien, jag har ingen koppling till det. Då blir 

de irriterade för att man inte vet nåt om det. Då försöker man förklara det här 

med adoption, och det kan de överhuvudtaget inte ta åt sig, för det är ju 

jättekonstigt. /…/ Man vill liksom krypa ur skinnet ibland. (Marie) 

Att vara adopterad kan i detta fall vara en förklaring till att få sin tillhörighet till 

svenskheten bekräftad även utomlands. Att adopterad ses som synonym med svensk var 

något som flera av intervjupersonerna höll med om, samt är det en speciell erfarenhet 

som ”alla” adopterade delar, enligt tidigare forskning (Lundström, 2011).  

5.4.2 Transrasiala svenskar 

Trots att de adopterade har svenska föräldrar, svenska namn och svensk kulturell 

uppfostran existerar det ändå ”något mer” som gör att ”man ändå inte är svensk” enligt 

adopterade, vilket ger indikationer på att det finns ”något” annat som avgör svenskheten 

(Lundström, 2011; Motsieloa, 2003).  Något som gör att de adopterade kan ses som 

nästan svenskar. Något som har med hudfärg och ras att göra. Detta något gick tydligt 

att spåra i mina intervjupersoners berättelser. Såhär uttyckte David sig om sin position 

som svensk: 

Men om man säger den bilden som många har av svenska människor. Dit 

kommer jag aldrig komma. Jag har kommit en bit på vägen, tack vare språket.  

Således menar jag att det inte alltid är tillräckligt att kunna det svenska språket för att 

erhålla en svensk tillhöriget. Det ligger även i linje med Mattssons fem principer för 

svenskhet. Då adopterade inte uppfyller alla fem principer kan de inte räkna med att bli 

erkända som svenskar av andra. För de adopterade blir således den viktigaste principen, 

den som handlar om utseende. Då de i vissa situationer får erfara att (det icke-vita) 

utseendet spelar större roll än om de exempelvis kan prata flytande svenska. Sådana 

erfarenheter går att hänvisa till det Hübinette benämner som transrasiala positioner 

(Hübinette, 2005; Hübinette, 2006; Hübinette, 2011). Lundström benämner de 

adopterades erfarenheter som ”transrasiala svenskar”, då kriterier som språkkunskaper, 

namn eller kultur beskrivs som otillräckliga för att i samtliga situationer betraktas som 

svensk (Lundström, 2011: 108ff.). Således är rasaspekten viktigare för den svenska 

tillhörigheten än språkaspekten. Det var något som Marie var ytterst medveten om. Det 
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märktes i vår diskussion kring språket som markör för svenskhet, då hon drog en 

parallell till sin vän som kom till Sverige från Uruguay för ungefär tio år sedan. Enligt 

Marie har vännen inte erfarenhet av alls lika många problem som Marie, då vännen har 

ett europeiskt, ”ljust utseende”, fast hon ”bryter jättemycket” på svenska. Således, 

menar jag, att Marie har identifierat något mer, det som har med hudfärg att göra, vilket 

hon även uttryckte såhär:  

Folk säger att vi tycker inte om de [”invandrare”] här för att de har konstig 

kultur, men det är inte bara det. Det sitter inte bara i det, det sitter väldigt mycket 

i det här [Marie pekar på sin hud, hon syftar på hudfärgen]. Ja, så är det. Och så 

kommer det kanske alltid att vara. (Marie) 

Även Hübinette och Tigervall (2008a) har identifierat detta fenomen, att en icke-vit 

kropp slår ut allt annat. Det förklarar Hübinette ”som något slags perceptuell blockering 

styrd av ett begär efter skillnadsskapande och gränsupprätthållande, enligt logiken att 

icke-vita inte kan tala flytande svenska och heller inte kan bära en helvästerländsk och 

helkristen namnuppsättning.” (Hübinette & Tigervall, 2008a: 82). 

5.5 Fyra nyanser av brunt  

Här finns det nog ändå, tror jag, för när man pratar med sina andra kompisar, det 

finns någon slags skillnad i hudton hur mycket skit man får. /…/ Ju svartare man 

är, desto värre är det. (Marie) 

Jag har redan konstaterat att ras i allra högsta grad har betydelseför de adopterade då det 

är just deras icke-vita kroppar som ideligen görs signifikanta i vardagen. Ras kan även 

ses som den skarpaste gränsdragning för adopterade att bli betraktade som icke-

svenskar. Därmed existerar även fenomenen som rasism och rasifiering eftersom de har 

sin grund i rasbegreppet. De är även ett uttryck för den normerande vitheten som 

återfinns i dagens samhälle. Då det är just vithetsnormen som gör att adopterade kan 

rasifieras eller utsättas för (vardags)rasism utifrån sin rasliga annorlundahet. Inte sällan 

innehåller adoptionsberättelser exempel på sådana erfarenheter. Att ha erfarenhet av 

rasifiering och (vardags)rasism var något som även var gemensamt för de fyra 

adopterade som jag intervjuade.  

I det här avsnittet kommer jag att redovisa exempel på den rasifiering eller 

den (vardags)rasism som adopterade utsätts för. Jag kommer att skilja på begreppen för 

att på ett enkelt vis åskådliggöra de olika fenomenen. I verkligheten är det inte lika 
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enkelt att skilja begreppen åt, särskilt med tanke på att folk i allmänhet nog inte är 

bekanta med just begreppet rasifiering. Således var det bara två av mina 

intervjupersoner som uttyckte genom ord att de faktiskt varit utsatta för rasifiering eller 

rasism. Med det skrivet, menar jag såklart inte, att de två andra adopterade inte har 

utsatts för det, men att de beskriver sina erfarenheter med andra ord. Det kan vara 

kopplat till den vita självbild, vita kroppsuppfattning och den vita blick som många 

adopterade utvecklar, enligt Hübinette och Tigervall (2008a). En av intervjupersonerna 

uttyckte det ”jag är som vilken svensk som helst”. Om en adopterad har den bilden av 

sig själv kan det vara svårt att uppfatta om hen utsätts för rasism eller rasifiering. Det 

var framför allt detta som gjorde att jag kunde prata med de adopterade i över två 

timmar, utan att ordet ”rasism” eller ”diskriminering” uttalades högt. Liknande resultat 

framkom i Motsieloas studie ”Det måste vara någonting annat” (2003). I den menar 

Motsieloa att de ungdomar som intervjuades hade svårt att beskriva situationer som de 

hade utsatts för som diskriminering eller rasism just för att (vardags)rasismen är 

svårfångad och det kan vara svårt för de adopterade att avgöra om det faktiskt har med 

rasifiering att göra, oavsett om den vill se det eller inte. Josefin ger ett tydligt exempel 

på sådant som folk i allmänhet kan uttrycka och hävda att det inte har något med 

diskriminering att göra, trots att, som jag ser det, är rasifiering i allra högsta grad som de 

uttrycker, vilket jag även återkommer till i nästa avsnitt.  

/…/ Många är rasistiska utan att veta om det, till exempel det där med att du är 

asiat, du kan det där bara för att du är asiat, det är ju egentligen väldigt rasistiskt 

att säga egentligen. Men det ses som en normal grej att kunna säga så. (Josefin) 

Till diskussionen ska tilläggas att Josefin är inne på ett viktigt spår som handlar om hur 

gemene man definierar rasism. Det är en central del av denna diskussion då 

vardagsförståelsen av rasism fortfarande verkar vara väldigt intimt förknippad med 

stereotypa bilder av våldsamma nazister, andra världskriget och Förintelsen. Det 

framkom även då jag frågade mina intervjupersoner vad de tänkte på när jag sa ordet 

rasism. Några gav indikationer på att rasism sågs som något diffust, något som gav 

olustkänslor, något som var väldigt negativt. Någon förknippade det med nazism och 

Förintelsen. Utifrån en sådan referensram går det att förstå att adopterade säger att de 

aldrig utsatts för rasism.  
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5.5.1 Rasifiering i vardagen 

I det här avsnittet använder jag mig av begreppet rasifiering för att förstå den del av de 

adopterades berättelser som handlar om andras föreställningar om egenskaper som de 

skulle besitta utifrån att de har en viss hudfärg. Då rasifiering just handlar om de 

vardagliga sociala processer som ständigt pågår i interaktionen mellan människor. Det 

kan handla om stereotypa egenskaper som andra människor tillskriver de adopterade 

utifrån fördomar om de adopterades bakgrund eller ursprung. I förlängningen kan 

sådana rasifierade föreställningar leda till (vardags)rasism, vilket jag återkommer till i 

nästa avsnitt.  

De adopterade som jag intervjuade kunde ge exempel på både typiska och 

mindre typiska situationer som belyser rasifieringsprocessen. Exempel på en mindre 

tydlig situation är när David berättade om när en kund på hans tidigare arbete frågade 

var David kom ifrån, och David svarade att han är född i Colombia. Då började kunden 

direkt skämta om kokain. Även om det var ett förhållandevis subtilt uttryck av 

rasifiering, handlar det ändå om kundens föreställning av colombianer. Då det går att 

spåra en allmänt utbredd bild av Colombia eller colombianer som har med droger att 

göra. Vidare gav Marie ett mer tydligt exempel, även det från arbetslivet, på hur 

rasifiering kan ta sig i uttryck i vardagen för adopterade: 

/…/ Nu blir jag mer arg. Nu blir jag förbannad när någon säger någonting. Då har 

jag några kollegor som säger det är ditt indiska temperament, och jag bara för 

helvete, det är väl inget indiskt temperament. Jo, jag känner en annan från Indien, 

och det är alla kryddor dom har, alltså [skratt]. Då få jag inte ens bli arg, för då är 

det för att du från Indien det är därför du blir arg nu. Och inte för att vi har 

behandlat dig illa, utan det är för att du är en annan sort, och ni beter er så 

skriker, gapar och kastar grejer, och det gör jag inte. /…/ Man har inte rätt till 

sina reaktioner ens.  

Utifrån ovanstående citat går det att utläsa att Maries kollegor reducerar Marie till 

hennes ursprung. Att hon skulle besitta särskilda egenskaper för att hon är född i Indien. 

Att Maries reaktion på något vis går att koppla till den stereotypa bild av Indien 

kollegerna verkar ha som har med kryddor och temperament att göra. Således upplevde 

Marie att hon inte ens hade rätt att få bli arg då hon upplevde att hon blivit utsatt för 

diskriminering av kollegerna, för då kopplades det direkt ihop med hennes ”indiska 

temperament”. Denna typ av rasifieringsprocess gör det även tydligt att det är ursprung 
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snarare än uppväxt som markerar gränserna för svenskhet. Rasifiering går att tolka som 

ett sätt att dra gränser.  

Vidare kunde jag spåra i de adopterades berättelser hur rasifiering kunde 

ta sig i uttryck under skoltiden. Något som går att se utifrån både en individnivå och en 

strukturell nivå. Då skolan utgörs av en central samhällsinstitution och i officiell mening 

därmed ingår i den antirasistiska bilden av Sverige, blir således rasifiering i skolan 

exempel på hur samma fenomen ter sig på en strukturell nivå i det svenska samhället 

(Lundström 2014; Hübinette & Tigervall, 2008a). Både David och Josefin berättade om 

situationer under deras skolgång då de hade blivit tillskrivna egenskaper av sina lärare 

och andra utifrån deras ursprung, vilket är exempel på rasifiering i skolan på en 

individnivå. David fick höra att han skulle vara bra på orientering eller att springa 500 

meter för att” mörka killar” är bättre på det än svenska (vita). Medan Josefin fick höra 

att hon var väldigt vig och bra på gymnastik för att det är asiater, eller ”du är bra på att 

rita för det är asiater” eller ”du är väldigt bra på matte för det är asiater”. Såhär 

resonerade Josefin själv kring det: 

Bara för att du är asiat, den kommentaren har jag fått hur många gånger som 

helst, och då har man blivit lite så men jag är lika svensk som du [skratt], jag har 

lika bra förutsättningar, du har lika bra förutsättningar som jag.  

Således uttryckte Josefin en medvetenhet kring vad det finns för föreställningar om 

asiater, även om hon inte uttryckte att det handlade om just rasifiering. Enligt Josefin 

existerar det inte några sådana nedärvda egenskaper som har med ursprung att göra. 

Josefin kunde även ge exempel på rasifiering som har med sexualisering eller 

exotisering att göra. Såhär uttrycker hon det: 

/…/ Jag har varit med om det [sexualisering] jättemånga gånger när jag har varit 

ute på krogen, jag har fått meddelanden från helt främlingar, killar, som har sagt 

att jag jättegärna vill ha sex med en som är asiat, alltså jag har fått den grejen 

[sexualisering] hur många gånger som helst, men det är bara för att de har fått sån 

skev syn på grund av att de kollat på för mycket porr. 

Josefins exempel kan, enligt mig, förklaras genom den sexualiserade bilden av unga 

kvinnor från Sydostasien som existerar i dagens samhälle (Motsieloa, 2003; Hübinette 

& Tigervall, 2008). Enligt Motsieloa (2003) är just sexualisering och exotisering två 

fenomen som har ett tydligt samband och som samverkar med rasifiering. 
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5.5.2 Rasism i vardagen 

I det här avsnittet kommer jag alltså ge exempel på sådan rasism som benämns som 

vardagsrasism. Det är med begreppet vardagrasism som jag ämnar komma åt sådan 

rasism som personer med rasifierade kroppstecken, de adopterade, erfar i just vardagliga 

situationer.  

Marie gav några ytterst konkreta exempel på vardagsrasism. Bland annat 

berättade hon om händelser som hon hade varit med om på sin arbetsplats. Hon sade att 

när hon går nere i kulverten på sjukhuset hon arbetar på har det hänt vid mer än ett 

tillfälle att folk ger henne sina sopor.  

Du vet de kommer med äppelskruttar, bajsblöjor i en påse, och de bara ta det här, 

jag bara men jag är på väg till operation, jag kan väl inte ta det där, de bara nej 

förlåt, jag trodde du var städare liksom.  

Marie gav själv en intressant förklaring till situationen ovan. Dels uppmärksammade 

hon andra människors oförskämdhet då de utan eftertanke ger sina sopor till andra 

(icke-vita) människor. Dels att dessa människor samtidigt antar att Marie är städerska 

för att hon är icke-vit. Något som Marie menade på något sätt kunde vara en förståelig 

slutledning då den krassa verkligheten faktiskt fortfarande ser ut så att de flesta som 

städar är människor med utländsk härkomst. Med det menade Marie inte att det på något 

vis går att bortförklara deras beteenden, men att det är en aspekt av verkligheten som 

inte går att bortse ifrån (min tolkning).  

Vidare återger Jenny ett exempel från sin uppväxt som jag identifierar som 

vardagsrasism: 

Det var ganska jobbigt, som sagt när vi har åkt runt i Europa, har jag och [Jennys 

bror som också är adopterad ifrån Sri Lanka] verkligen blivit uttittade. När vi var 

små åkte vi mycket husvagn, folk drog oss i håret, och kollade bara såhär, och du 

vet, jättejobbigt! Jag gick alltid mellan mamma och pappa för att folk skulle låta 

mig vara ifred. Pappa och mamma har sagt det efteråt att jag tyckte att det var 

väldigt jobbigt. Jag har fortfarande problem om någon kommer och tar mig i 

håret. (Jenny) 

Jenny tar själv inte ordet rasism i sin mun gällande ovanstående exempel. Men jag 

menar att detta går att tyda som (vardags)rasism, då det är just utifrån Jennys och 

hennes brors icke-vita kroppar som de blev utsatta för påhopp och riskerade att bli 
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uttittade. David ger ett vanligt exempel på vardagsrasismens uttryckssätt, vilket 

inbegriper att bli misstänkliggjord och förföljd i butiker (Motsieloa, 2003).  Han berättar 

om en händelse i en videobutik på orten där han tidigare bodde.  

Då såg jag tanten följa efter mig, alltså verkligen följa efter mig, och då kände 

jag att fan vad man är dömd. 

David funderar själv på om det var att han såg farlig ut (han har bland annat synliga 

tatueringar som går att koppla till ett ”farligt” utseende), som han uttyckte det, eller om 

det var hans hudfärg som gjorde att kvinnan i videobutiken följde efter honom. Något 

som är svårt att avgöra när det gäller just vardagsrasism, då den ofta uttrycks genom 

subtila handlingar. Jag menar att i och med att David uttryckte ”fan vad man är dömd” 

att han ändå på något plan är medveten om den (vardags)rasism som han utsätts för, 

även om han inte använde den beteckningen för situationen själv. Men det går att utläsa 

att han såg det som något negativt att bli förföljd samt att det hade med hans utseende 

att göra, vilket är grunden i vardagsrasism.    

Diskussionen kring namn kom även upp i tre av intervjuerna som går att 

spåra till (vardags)rasism. David menade att skriver han sitt colombianska namn, ”vem 

vill ha mig på jobb då”. Även Jenny var inne på samma linje, då hon på gymnasiet var 

väldigt nära att byta tillbaka till det namn hon fick när hon föddes. Detta diskuterade 

Jenny med sina föräldrar som då sade: 

/…/  mamma och pappa sa att anledningen till att de bytte namn var för att det 

aldrig skulle bli att mitt namn skulle avslöja att jag var från ett annat land. Att det 

kan spela någon roll. Och då vet jag att jag tänkte, precis som om det spelar roll. 

Men de hade säkert så rätt. Tänk att de fick tänka det. Det är helt sjukt. Förstår 

du? Att då skulle det vara så svenskt liksom [Maries riktiga namn]. Att man 

skulle inte se på något namn, precis som du säger på en jobbintervju eller 

ansökan eller något, att jaja, men att man ska väljas bort då. 

Det ger en bild av (det svenska) namnets betydelse för de adopterade. Då David var fullt 

medveten om vad hans colombianska namn skulle ge för signaler och vilken nackdel det 

skulle vara att ha ett sådant på arbetsmarknaden valde han att endast använda det i 

privata sammanhang. Således var det ett aktivt val som både David och Jenny gjorde, 

att behålla sina svenska namn för att undvika, så som jag tolkar det, att bli utsatta för 

rasism. Just betydelsen av namn är något som går att koppla ihop med befintlig statistik 

som visar att personer med ”utomvästerländska” namn sorteras bort på arbetsmarknaden 
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vid tjänstetillsättningar (Hübinette m.fl. 2012). Dock hade Marie en annan erfarenhet av 

betydelsen av att som adopterad och rasifierad ha ett svenskt namn. Enligt henne var det 

inte självklart att hennes svenska namn skulle ge henne den svenska täckning, som 

David och Jenny var inne på, för att undvika att utsättas för rasism. Som ogift hade 

Marie ett typiskt svenskklingande namn, dock berättade hon:  

Men när jag hette [Maries för och efternamn som ogift], ofta så [sa andra 

människor] kan du bokstavera det. Och så gör man det. Nä, men jag trodde det 

var något konstigt. För de lyssnar inte ens, de ser bara black face. Då tänker de 

att det kommer något konstigt. /…/ Ja, men jag vet vad du gör, du ser mig och då 

tänker du konstig och då blir det så [att någon ber Marie bokstavera hennes 

namn]. 

Maries erfarenhet kan ha att göra med det som hon själv uttryckte, desto svartare en 

människa är, i detta fall en adopterad, desto värre är det. Således, enligt Marie själv, 

”hjälper” inte hennes svenska namn henne från att undgå rasism i vardagen, då hennes 

hudfärg sticker ut för mycket från den svenska vita. Utifrån ett sådant resonemang, 

tolkar jag det som, gäller det alltså att ha ”rätt” nyans av brun som hudfärg, eller med 

andra ord ha en hudfärg så långt ifrån svart, för att undgå den (vardags)rasism som 

existerar i det samtida Sverige. 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka svenskhetens gränser utifrån adopterades 

erfarenheter och berättelser. Ett syfte som visade sig vara större och mer komplext än 

vad jag från början hade tänkt mig. Nedan kommer jag att redogöra för de viktigaste 

slutsatserna som jag kom fram till. Jag ville även ta reda på hur föreställningar om ras 

samspelar med svenskhetens gränser gällande adopterades erfarenheter. Något som 

visade sig vara en central del av de adopterades (vardags)liv. Under hela arbetets gång 

med uppsatsen hade jag hudfärg, ras och vithet i bakhuvudet, något som jag hoppas har 

speglat av sig i allt jag har skrivit. Denna uppsats går inte att förstå utan dessa tre 

fenomen. 

Det är alltså de adopterades utseenden och, framför allt, deras icke-vita 

kroppar som utgör den viktigaste gränsvakten för svenskhet. Det var det som de fyra 
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adopterade jag intervjuade ständigt återkom till. Samtliga menade att det var deras 

utseenden som gjorde att de fick sin tillhörighet i Sverige ifrågasatt. Att de sågs som 

nästan svenskar. Således går det att utläsa av deras berättelser att svenskheten 

fortfarande är intimt förknippad med vithet. Att svenskheten är villkorad till att gälla 

vita svenskar. Men de adopterade hade även erfarenhet av att det gick att tänja på denna 

gräns, då de berättade om att faktumet att vara adopterad i många fall var synonymt med 

att vara svensk. Enligt de adopterades erfarenheter går det således att vara svensk och 

icke-vit men först efter att de adopterade har avkrävts en förklaring, och många gånger 

även en historia, till att de befinner sig i Sverige. Det är även detta som är de 

adopterades paradox, att de ser sig själva som vita svenskar, men att de inte vet hur 

andra ser på dem. Således kan det faktum att de är adopterade fungera som ett 

passerkort till svenskheten, till deras rätt att vara här, och därmed till deras rätt att göra 

anspråk på den svenska tillhörigheten. Dock är detta passerkort som svensk inte något 

beständigt. Det är beroende av sammanhang, tid och rum. Och i varje möte med nya 

människor upprepar sig historien och de adopterade måste återigen förklara varför de är 

här. Och historien kommer att upprepa sig så länge föreställningen kring svenskhet 

kräver en viss (vit) hudfärg.  

Det framgick även av mina intervjupersoners berättelser att föreställningar 

om ras är en central del av de adopterades liv. Något som även stämmer överens med 

tidigare forskningsresultat, som menar att det endast är rasaspekten som skiljer de 

adopterade från vita svenskar. Således hävdar jag att de adopterade kan fungera som 

bevis för att ras exiserar och i allra högsta grad har betydelse i de adopterades liv då det 

är utifrån deras icke-vita kroppar som de får sin tillhörighet i Sverige ifrågasatt. Det 

vittnar om ett intimt samspel mellan ras och svenskhet. Det är även utifrån ras och 

vithet som det går att förstå varför de adopterade får frågan ”var kommer du ifrån, 

egentligen”. En fråga som samtliga intervjupersoner hade fått otaliga gånger och som 

utgjorde en del av deras erfarenheter och (vardags)liv. En fråga som de adopterade får 

genom att de innehar en kropp som signalerar ett annat ursprung än det vita svenska, 

och som gör att de därmed riskerar att tillskrivas egenskaper utifrån detta (andra) 

ursprung. Utifrån mina intervjupersoners berättelser som vittnar om att adopterade 

utsätts för rasifiering, går det således att påvisa att ras existerar och är ett högst levande 

fenomen i det svenska samtida samhället. Det var främst i de adopterades (vardags)liv 

som deras rasifierade kroppar uppmärksammades och som de blev utsatta för 

(vardags)rasism. Alltså handlade det främst inte om distinkta rasistiska påhopp, utan om 
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subtila handlingar som går att spåra till rasism och som endast gick att skönja i de 

adopterades berättelser. Därmed är det inte heller utpräglade rasister eller nazister med 

rakade huvuden som utför dessa handlingar, utan just ”vanliga” människor som 

återfinns överallt i samhället. Det är därför det är så viktigt att skriva vad det egentligen 

handlar om. Att det handlar om ras och rasism. Även Molina och de los Reyes betonar 

vikten av att kalla sociala processer och fenomen för sina rätta namn. De menar att 

genom att använda sig av begrepp som ras och rasism synliggörs bland annat 

vardagslivets diskriminering, alltså den diskriminering som utövas av ”vanliga” (läs 

vita) människor genom sina uppfattningar, värderingar och handlingar (de los Reyes 

m.fl. 2006: 295 ff.) och som kan drabba, bland andra, adopterade. Det är även viktigt att 

belysa de här fenomenen i vetenskapliga sammanhang för att visa att den akademiska 

världen inte låter sig förblindas av den rådande färgblindhet som existerar i det svenska 

samhället. Men, framför allt, är det viktigt för att ge de adopterades erfarenheter 

giltighet. Att lyssna på de adopterades berättelser av rasism och tro på deras erfarenheter 

som rasifierade utan att ifrågasätta.  

Den sammantagna bilden jag fick av mina intervjupersoners berättelser är 

att svenskhetens gränser är oerhört komplexa och kontextbundna. Således går det inte 

att skönja ett mönster för svenskhet i den meningen att det går att visa med en mall över 

dessa gränsdragningar, utan ofta går gränserna in i varandra och kan vara väldigt svåra 

att separera. Även det som har med rasism och rasifiering att göra var svårt att ta på. 

Särskilt eftersom de adopterade själva kan ha svårt att prata om det, vilket märktes i 

några av mina intervjuer. I sammanhanget vill jag kort poängtera att jag är fullt 

medveten om att gruppen adopterade är en heterogen grupp. Jag har intervjuat fyra ur 

den aktuella gruppen. Fyra adopterade med egna individuella tankar och erfarenheter 

och som har haft välviljan att dela med sig av dem till mig. Och det är jag dem oerhört 

tacksam för, utan deras medverkan skulle denna uppsats inte existera. Vidare kan jag 

såhär i efterhand se att det nog hade varit en fördel om jag hade gjort en ”djupdykning” 

i något av de fenomen jag undersökte i denna uppsats. Istället för att skrapa på ytan av 

flera fenomen, hade det möjligtvis gagnat mig att avgränsa mig mer. Dock hade det 

varit svårt att välja, då jag tycker att det finns så mycket intressant att undersöka 

gällande gruppen adopterade.  

Jag vill avsluta med två sidospår som jag fick under arbetets gång med den 

här uppsatsen. Det första handlar om de adopterades hudfärg och det uppkom i intervjun 
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med David då han sa: ”Ja, du kan ju lätt smälta in i miljön.” ”Du”, är alltså jag och det 

han syftade på var mitt utseende och min hudfärg och att jag, enligt David, utifrån det 

lätt kunde smälta in i det svenska (vita) samhället. Hudfärgens betydelse var något som 

aktualiserades i samtliga intervjuer, och det verkade även vara viktigt för de adopterade 

att betona vilken nyans av brunt de själva ansåg sig ha då jag bad dem att beskriva sina 

utseenden. Är det således av avgörande betydelse för de adopterade vilken nyans av 

brunt de har på sin hudfärg? Handlar nyansskillnaderna om hur mycket de adopterade 

kan smälta in i samhället? Ju enklare att smälta in, ju enklare att vara adopterad? Det 

andra sidospåret handlar om hur de adopterade hanterar sitt annorlunda utseende och att 

vara icke-vit i ett samhälle som domineras av vithet. Ett tema som jag fann i särskilt två 

av intervjuerna. Både David och Marie menade att de ständigt behöver förhålla sig till 

sitt utseende, vilket har  medfört att de har utvecklat en särskild känslighet för andra 

människors intentioner. I interaktionen med andra människor, menar de, att de väldigt 

fort kan avgöra om det är en person som vill dem gott eller ont. Utifrån det har de 

utvecklat olika hanteringsstrategier för att bemöta dessa människor. Det tycker jag visar 

på något viktigt, att de adopterade även är handlande subjekt och inte endast ”offer” för 

strukturer. Två sidospår, gällande de adopterade, som jag sparar till kommande 

forskningsprojekt.   
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder/uppväxtplats/er, nuvarande sysselsättning/ nuvarande bostadsort 

Har du några syskon? I så fall, är de också adopterade eller är de biologiska barn till 

dina föräldrar? Skillnad mellan dig och ev. biologiska syskon till föräldrarna? 

I vilket land är du född i? (Identifierar du dig med ditt födelseland?) 

När kom du till Sverige? 

Beskriv ditt utseende 

Utseendets betydelse under olika livsskeden 

Har du något första minne från när du märkte att du såg annorlunda ut? 

Kan du berätta om någon/några situation/er där du blir påmind om att ditt utseende 

signalerar annat än svenskhet eller att du är adopterad? 

Har ditt (annorlunda) utseende påverkat dig på något sätt under din uppväxt? Minnen 

från skolan eller annat då ditt utseende har haft betydelse, negativt eller positivt? Kan du 

ge exempel på när du har märkt av att du ser annorlunda ut under  

- Skoltiden (Barndom, ungdom) 

Påverkade ditt utseende dig i skolan? I så fall hur? Hur reagerade 

lärarna/dagisfröknarna/annan personal/andra vuxna på sådana situationer, när det 

hände? Hur såg mellan- och högstadiet, och gymnasiet ut som du gick i? Hur var 

fördelningen mellan svenskar och icke svenskar?  Hade du några speciella 

fritidsintressen under skolåren? Kan du komma ihåg om du behandlades 

annorlunda någon gång då på grund av ditt utseende? I så fall, hur hanterade du 

sådana situationer? Vad hade du för vänner under skoltiden, svenskar (födda i 

Sverige) eller icke svenskar (födda i något annat land)? Hur såg du på dig själv i 

förhållande till dina svenska (vita) vänner? Någon skillnad mellan dig och dom? 

Hade du någon, vän eller annat, som du kunde identifiera dig med under 

uppväxttiden/skoltiden/tonåren?  



  
 

II 

- Universitetsstudier (Vuxenliv) Situation då du har blivit påmind om att du är 

adopterad?  Skillnad som vuxen och adopterad? Flytta hemifrån för första 

gången Situationer som du var med om då, och som inte uppstod när du bodde 

hemma omgiven av din familj? Lämna sin (adoptiv)familj? Stå på egna ben, 

utan andra vita runt omkring som ”skydd” 

- Arbetsliv (Vuxenliv) Situation då du har blivit påmind om att du är adopterad?  

Skillnad som vuxen och adopterad? Flytta hemifrån för första gången 

Situationer som du var med om då, och som inte uppstod när du bodde hemma 

omgiven av din familj? Lämna sin (adoptiv)familj? Stå på egna ben, utan andra 

vita runt omkring som ”skydd” 

Svenskhet  

Är du svensk? Om ja, har det förekommit situationer då du har blivit bemött/behandlad 

annorlunda, som icke svensk, på grund av att du ser annorlunda ut? Ifrågasatts som 

svensk? Ge exempel.  När? Var? Av vem? Hur? Hur upplevde du det? Hur tror du att 

det kom sig att du blev behandlad annorlunda? 

Om nej. Hur kommer det sig att du inte ser dig själv som svensk? Har du varit med om 

situationer då du har ifrågasatts som svensk? När? Var? Av vem? Hur? Hur upplevde du 

det? Hur tror du att det kom sig att du blev behandlad annorlunda? 

Har du fått frågan: ”Var kommer du ifrån egentligen?” någon gång? När? Var? Av 

vem? Hur upplevde du den? Hur kom det sig att du fick den frågan tror du?  Exempel på 

situation/er! 

Hur uppfattar du att din närmaste omgivning ser på dig? Hur uppfattar du att människor 

som du möter för första gången ser på dig? 

Ge exempel på situationer då du passerar som svensk, när du var yngre och var med din 

(adoptiv=vita) familj, under vuxenlivet (Ute efter skillnaden barn-vuxen) 

Ge exempel på situationer då du inte passerar som svensk/situationer då din svenskhet 

blir ifrågasatt, när du var yngre och var med din (adoptiv=vita)familj, under vuxenlivet 

(Ute efter skillnaden barn-vuxen) 

 

 



  
 

III 

Särbehandling 

Har du erfarenhet av särbehandling (negativt bemötande) på grund av ditt utseende 

(hudfärg)? Ge exempel på situationen/erna. När? Var? Hur? Av vem? Hur reagerade du 

då? Har du tänkt ut någon motståndsstrategi i sådana situationer? Tror du att 

särbehandlingen hade med rasism att göra? 

Vad tänker du på om jag säger ordet rasism? 

 

Bilaga B Intervjuförfrågan 

Hej, 

mitt namn är Therése Fransson och jag läser sista terminen i sociologi vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Just nu håller jag på att skriva min kandidatuppsats som 

handlar om erfarenheter av att vara adopterad. Det jag vill fokusera på är hur det, som 

adopterad, är att ha en icke-vit kropp i det svenska(vita) samhället. Jag kommer att utgå 

ifrån begrepp såsom svenskhet, ras, vithet, vithetsnormen, hudfärg, rasism och 

diskriminering. För att kunna göra detta behöver jag således komma i kontakt med 

adopterade som vill prata om dessa saker och som kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Då jag befinner mig i [min bostadsort], är det önskvärt att ni finns här också 

eller inom omnejd. Om ni inte befinner er alldeles för långt i väg, går det säkert att lösa 

på något vis, jag kan vara flexibel. Annars kan det gå att göra intervjun med hjälp av 

teknologin, exempelvis Skype, men att ses i verkligheten är att föredra.  

Om Du är intresserad av att veta mer, eller att ställa upp på en intervju skicka ett 

meddelande här eller till min mail fransson.therese@hotmail.com så berättar jag gärna 

mer! 

Hoppas på gensvar! 

Vänliga hälsningar, Therése. 

 

 


