
Sveriges 50 ooo utlandsadopterade 6r en unik
grupp att bide studera och lyssna pi i relation till
frigor om rasism och svenskhet. De adopterade
5r nlmligen den enda synliga minoriteten i det
svenska samhdllet som i praktiken till fullo lever
med och bland majoritetsbefolkningen.

etta dr naturligtvis sji lvklart an
konstatera eftersom de just dr
adopterade av majoritetssvenskar,
men samtidigt dr det s5llan dena
faktum uppmdrksammas. I Sverige

ses adoption nAmligen frAmst som en repro-
duktionsmetod, det vill sdga som ett sdn aft fi
barn och bilda familj, och inte som en del av
invandringen till Sverige, och ddrmed ses de
adopterade inte som invandrade eller som en
egen specifik minoritet. De adopterade 5r
dock i huvudsak fodda i icke-vdsterldndska
linder och har invandrat t i l l  Sverige, och de
delar ddrmed utseende med minga andra
med utlSndsk bakgrund.

Sverige dr det land i virlden som adopterat
flest barn frin andra ldnder i relation ti l l
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den infcidda befolkningen. Detta gor att de
adopterade utgdr en betydande del av
befolkningen som dr fcidda utanfcir vdstvdrlden
- totalt uppemot 7 procent. De adopterade
utgor exempelvis r5% av alla som 5r fcidda
i Sydamerika och Karibien, knappt zo% av
alla som 5r fridda i Nordost- och Sydostasien,
och <jver zoYo av alla som 5r fodda i Sydasien.
Gruppen dominerar till och med vissa invand-
rargrupper sisom de som 5r fcjdda i Sydkorea,
Sri Lanka och Colombia. Adopterade kan
betraktas som frirsta generationens invandrare
som integreras i det svenska samhdllet pi ett
mycket specifikt sdtt, ndmligen genom att vlxa
upp som svenska familjemedlemmar. Statistiskt
sett tillhor minga av adoptivfamiljerna
dessutom samhlllets civre sociala skikt utifrin
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utbildnings- och inkomstnivi. Men innebdr allt
detta dven att de adopterade ses som svenskar
i samhdllet utanfrir den egna familjen?

r nril EGEil roRsnilmc har jag undersokt
adopterades upplevelser av att behandlas
annorlunda utifrin denna frigestAllning och
mot bakgrund av att adopterade 5r den utan
jlmfcirelse mest "integrerade" icke-vita
minoriteten i landet. De adopterade utgcir
helt enkelt den mest ideala gruppen att
underscika fcir att forsti det svenska samhdllets
f<irhillningssdtt till diskriminering utifrin
utseendemdssig olikhet. Det som gjorde an
jag b<irjade intressera mig f<ir frigan ftirutom
attjag sjdlv dr adopterad, var den forskning
baserad pi omfattande registerstudier som
b<irjade publiceras for ungefdr tio Ar sedan
och som sedan dess har konstaterat aft menga
vuxna adopterade mir och klarar sig sdmre
iin bide majoritetsbefolkningen och icke-
adopterade invandrare. I jdmfcirelse med
invandrare uppvisar adopterade ti l l  exempel
en svirare psykosocial problematik, t i l l
exempel i form av fcirekomst av missbruk,
psykisk sjukdom, h<iga sjdlvmordstal och
destruktivt bdteende, samtidigt som bAda
grupperna tenderar att hamna pi en l igre
socioekonomisk nivi jdmfort med majoritets-
befolkningen utifrin exempelvis arbetslcishet,
ligl<inejobb och bidragsberoende. I nom
forskarvirlden l iksom i samhdllet i stort har
minga fcirvinats <iver dessa fors kn i ngsresultat,
och kanske sdrskilt pi grund av an de flesta
adopterade just har vdxt upp i resursstarka
familjer och i viilblirgade omriden.

DEf, ronsrtlrc som jag bedrivit om adopterades
erfarenheter av rasism och huruvida dessa
inkluderas i svenskheten. ir dels baserad pi n

, ,

GITAT fNAN
INTERVJUER
MED ADOPTERAIIE

"Jaghar varit med om mycket, men jagvet inte om det tir
rasism. Som pd morgonbussen, och dd har jagbara box
i omrdden diir detbor svenskar, jaghar inte aIIs bott
i invandrarttita omrdden. Sd dker man med bussen, men
ingen sdtter sigbredvid en, de stdrhellre upp! Och dd" undrar
man, jaha, fir jasluktar inte illa, och jag ser inte jiitteful ut.
Eller som niir man gdrhem frdnkrogen och det gdr ndgon

framfor en, och de blir riidda."

"Jagkdnde migsom svensk, och jagfick tinddktinslan att jag

tillhiir, men samtidigt sd kiinde jag att jag aldrigkommer att

fd den hiir tillh6righeten ndgonsin, den kommer aldrig att bli
min fullt ut. D e t v ar hela tiden den hiir ambiv alenta ktinslan
att tiII en viss gtad fick jag en tillhitrighet, men inte fullt ut.

Jagkan aldrig stiga att det htir blir mitt pd ndgot siitt, och det
tror jag att jag alltid har kiint. Jag iir svensk, men inte fullt ut.
Det iir fortfarande denhiirkiinslan att jag aldigblir det."

"Som adopteradhar man denhtir kiinslan av utanforskap som
sitter i konstant, stt man alltid kiinner srg som ett monster,
som en alien och som ett ufo. Det iir inte bara niir man kiinner
siglite utanfor, utan mankiinner sig lost ivilket sammanhang
som helst... Och man mdste bli sams med sig sjtilv varje dag
att man har det utseende man har. Det iir sd inpriiglat,
detkommer inte att gd 6ver ndgonsin."
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"Det har liinge varit forbjudet att siiga att rosism kan vara en
orsak till sjtilvmord bland adopterade, men det iir ju en
viildigt absurdkiinsla dethiir med attvara socialtvit, eller
banan som de stiger iNordamerika, gulpdutsidan ochvit
inuti. Andra generationens invandrare, de kan ju ocksd
niistan vara bananer, men det kan ju vara en fordel for dem,
och de har iindd denhiir dubbla tillgdngen.Men adopterade,
det iir en absurd ktinsla att vsra socialtvit och allt annat iin
vit pd utsidan!"

, ,

lr intervjuer som jag genomfort och dels
pi sjdlvbiografiskt fiirgade texter skrivna av
adopterade som jag analyserat - till exempel
Astrid Trotzigs debutroman BIod iir tjockare iin
voften frin 1996 och Patrik Lundbergs nya bok
GUI utanpd. Bide i intervjuerna och i texterna
dr det tydligt att de adopterade regelbundet
utsltts frir rasism och diskriminering pi grund
av deras icke-vita kroppar, trots att de genom
adoptionen har getts full social och kulturell
tillh<irighet till svenska familjer och till svenska
sociala ndtverk. De adopterade kan beritta
om en miingd olika exempel pi hur deras
icke-vita utseenden ges betydelse och grir aft
de behandlas annorlunda, sisom i skolan,
i bostadsomridet, i yrkeslivet, i intimsfdren
och pi olika offentliga platser. Det kan handla
om allt ifrin den stdndiga frigan "var kommer
du ifrin?", om att tilltalas pi engelska och om
kommentarer som "vilken bra svenska du
talar", t i l l  rasistiska glipord och trakasserier.
Aven om de adopterade sjdlva identifierar
sig som svenskar, si stcirs deras egna identi-
fikation med Sverige genom att de pi olika
sdtt piminns av omgivningen att de ser
annorlunda ut.

DEssA REsuLrAr KRocKAn med forestlllningen
att de adopterade automatiskt blir svenskar
genom adoptionen. Den hciga frirekomsten av

En bild pA Tobias H0binette innan han flyger till
Sverige.

sj ilvrnord och sj dlvmordsfrirstik hos adopterade
liksom att de loper en fcirhojd risk att rika ut
for arbetslcishet och social deklassering som
vuxna hamnar ocksi i ett annat ljus utifrin de
adopterades erfarenheter av att behandlas
annorlunda, di dessa nedslSende resultat
istdllet kan fcirstis sisom effekter av rasism.
Di inte ens de adopterade behandlas som
svenskar ti l l  fullo trots att de talar svenska
flytande, bdr svenska namn, ingir i svenska
familjesammanhang och ir fullt inbdddade
i svenska sociala nitverk, si tyder defta vidare
pi att svenskhetens grdnser dr mycket sndva
och i slutinden verkar handla om aft ha en
vit kropp eller ej.

Det dr helt enkelt pitagligt svirt och besvSrligt
att vara icke-vit och svensk pi samma ging,
och denna erfarenhet delar de adopterade
naturligtvis med andra icke-vita i samhdllet
sisom invandrare och barn ti l l  invandrare.
Detta gir t i l lbaks ti l l  bide historiska och
samtida forestallningar om vad svenskhet
inneb5r och om vilka kroppar som ses som
"riktiga" och villkorslcist svenska respektive
vil lkorade svenska sidana. De adopterades
upplevelser av aft behandlas annorlunda pi
grund av sina icke-vita utseenden visar
diirmed aft Sverige dr eft land priglat av
rasdiskriminering l iksom att svenskheten
dn si ldnge dr begrdnsad ti l l  de ir vita. I

Svenskhetens Wanser ar mycket
snava och i slutanden verkar handla
om att ha en vit kropp eller ej.
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