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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att studera de faktorer och mekanismer som låg till grund för 
adopterades val till att utbilda sig akademiskt eller inte, samt att belysa den självbild som de 
adopterade har. Vi undersöker dessa faktorer med hjälp av Pierre Bourdieus kapitalteori för 
att få kunskap om vilka socioekonomiska förhållanden våra respondenter kommer ifrån samt 
utifrån Erving Goffmans stigmatiseringsteori för att belysa adoptionens inverkan på 
individen. I förhållande till dessa två teorier och för att få svar på vår frågeställning 
genomförde vi tematisk öppna intervjuer med sex respondenter adopterade från Colombia. 
Genom våra teorier har vi kunnat analysera samt koda det empiriska materialet och 
undersökningen har synliggjort vilka faktorer som kan ligga till grund för de adopterades val 
att utbilda sig akademiskt eller ej. Tidigare forskning visar att adopterade individer innehar en 
bättre socioekonomisk bakgrund än den genomsnittliga svenska familjen men att de i lägre 
grad väljer att utbilda sig akademiskt i jämförelse med svenskfödda personer med samma 
socioekonomiska bakgrund. Resultatet visade att utanförskapet som adopterad påverkat 
individerna i olika avseenden. I de fall där den adopterade individen inte valt att utbilda sig 
akademiskt har den bidragande faktorn varit utanförskapet, det vill säga stigmat.  
 
Nyckelord: Adoption, utbildning, socioekonomisk bakgrund, stigma, samt självbild. 
 
Abstract 

The aim of this paper was to study the factors and mechanisms that influcene the choice of 
higher education and to highlight the self-image of the adopted individuals. We studied these 
factors by the help of Pierre Bourdies capital theory. His theory obtains the knowledge about 
the socioeconomic conditions of our respondents. We also used Erving Goffman's stigma 
theory to illuminate the adoption and its impact on the individual. These two theories helps us 
to create the questions to our thematic open interviews. We interwied six respondents adopted 
from Colombia. With the help of these two theories, we have been able to analyze and encode 
the empirical evidence. The study has revealed the factors that impact the choices to get an 
academic education. Previous research shows that adopted individuals possesses a better 
socio-economic background than the average Swedish family, however these individuals 
chooses not to educate themselves academically compared to Swedish-born individuals with 
the same socio-economic background. The result demonstrates that the exclusion of an 
adopted individual had a big influence in various aspects. In the case when the adopted 
individual did not choose a higher education, stigma became the contributing factor of that 
choice.  

 
Keywords: Adoption, socioeconomic conditions, self-image, education, stigma 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Invandring är ett känt fenomen i Sverige och adoption är en form av invandring i en mer 
reglerad form. Adoption som invandring är något som vi själva inte reflekterat över förrän vi 
skulle göra den här uppsatsen. Därmed blev vi intresserade av gruppen adopterade och hur de 
ser på sig själva som adopterade individer. Vi ville dessutom finna en koppling mellan 
akademisk utbildning och adopterade, denna idé fick vi efter att vi uppmärksammat en artikel 
som hävdar att adopterade individer under 1970-talet i mindre utsträckning har en akademisk 



 

utbildning i jämförelse med andra svenskfödda individer. I studien vill vi försöka ta reda på 
om kopplingen mellan adopterad och låg utbildning fortfarande finns idag och i så fall vilka 
faktorer som ligger bakom valet att inte utbilda sig akademiskt. Vi har med hjälp av våra 
respondenters berättelser försökt komma fram till varför tre av dem inte valt en akademisk 
utbildning medan de andra tre gjort det. Resultatet vi kom fram till genom vår analys av 
respondenternas berättelser var att de adopterade individer som inte valt att utbilda sig 
påverkades mer eller mindre av sitt utanförskap som adopterad.   
 



 

Förord 
 
Båda författarna Asmmaa Kanbour och Jenny Eriksson har ett gemensamt ansvar för 
innehållet av denna uppsats. Vi har under hela studiens gång arbeta sida vid sida och träffats i 
skolan både under vardagar samt helger för att nå det tidschema som vi haft. Vi har haft 
livliga diskussioner och intressanta samtalsämnen vilket har lett till att vi inte bara varit ett 
arbetslag utan också tagit lärdom av varandra och en fin vänskap vuxit fram.  
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1 Inledning           
Idag lever vi i ett samhälle där migration är ett vardagligt fenomen. Det kan vara alltifrån 

invandring, utvandring och internationell adoption. Internationell adoption är en mer reglerad 

form av migration, där det förekommer specifika regler och konventioner som måste följas. 

Sverige är ett av de land som har tagit emot flest adopterade barn och därmed ligger Sverige 

på andra plats efter USA när det gäller internationell adoption (Lindblad). Enligt myndigheten 

för internationellt adopterade (MIA) så fanns det mellan åren 1969-2009 cirka 50 000 

internationellt adopterade i Sverige (www.mia.eu).    

 

Professor Mikael Börjesson nämner i sin avhandling inom utbildningssociologi att adopterade 

kan vara en svårplacerad grupp i och med att de i de flesta fall har minst en förälder som är 

svenskfödd men att de själva är utlandsfödda (Börjesson 1998:12?). En rapport från statistiska 

centralbyrån visar att adopterade individer födda på 1970-talet har en lägre utbildningsnivå 

och därmed lägre inkomst än svenskfödda i samma ålder (www.scb.se). Generellt sett har 

adopterade barn en bättre socioekonomisk tillvaro med föräldrar som har högre ekonomiskt 

kapital än den svenska genomsnittsfamiljen (Hjern m.fl.2002:443-448). Enligt 

utbildningssociologiska teorier tenderar individer som kommer från bättre socioekonomiska 

förhållanden välja att utbilda sig i större utsträckning än de som inte kommer från samma 

förhållanden (Broady 1998). 

 

Vi undersöker därför i den här studien hur individer som är internationellt adopterade i 

Sverige påverkas av den här typen av reglerad migration. Studien undersöker de ekonomiska 

och kulturella förutsättningarna och hur individerna har tagit vara på dem. Dessutom 

undersöker vi hur eventuella stigman har påverkat individen. Med stigma menar vi faktorer 

för bland annat motgångar, utanförskap och självbild. 

 

Vi har gjort en avgränsning till adopterade från Colombia eftersom en av oss är adopterad 

därifrån. Det blev därmed lättare för oss att komma i kontakt med individer som också är 

adopterade från Colombia. Något vi varit tvungna att ha i åtanke under studiens gång var det 

faktum att materialet inte skulle påverkas av egna erfarenheter och teorier. Vi har hela tiden 

varit noggranna med att inte påverkas av egna värderingar under studiens gång. 

 

 



2 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som påverkar adopterade 

individer i valet till högre studier. Undersökningen ämnar ta reda på varför adopterade väljer 

att gå vidare med akademisk utbildning eller ej. Störst fokus ligger på att visa vilka likheter 

och olikheter som finns hos de adopterade som väljer att studera på högskola/universitet och 

hos de som inte gör det. Fokus kommer också ligga på att visa hur den egna självbilden 

påverkats av adoptionen och dess inverkan på valet till högre studier. Detta har lett oss fram 

till följande frågeställning för studien.  

 

● Vilka faktorer har legat till grund för valet att gå vidare till, eller välja bort, högre 

utbildning hos adopterade? 

● Har de adopterade individernas självbild haft en betydande påverkan till valet av 

akademisk utbildning?  

2 Bakgrund 
Internationell adoption började användas i högre grad under perioden efter andra världskriget. 

Detta var då ett resultat av den akuta situation som rådde under efterkrigstiden. Men när allt 

börjat stabilisera sig i Europa kom Koreakriget och också konflikten i Vietnam och då blev 

adoption en lösning till de barn som drabbats i krigen. Under 1970- och 80-talet blev det en 

stor ökning av adoptioner och det var också då fler länder kom in i bilden, bland annat 

Latinamerika. Adoption var numera inte endast ett resultat av krigstiden. I industriländer var 

det vanligt förekommande att skaffa barn senare och det uppstod då svårigheter att bilda 

familj. Då blev adoption en lösning. Personer adopterade för att bilda familj på annan sorts 

organiserad väg. Detta var nu ett vanligt förekommande mer ordnat sätt att bilda familj i 

samhället (Lindgren, 2010).   

  

2.1 Adoption i Sverige 
Från och med 1917 fram till 1960-talet har det enligt barnpsykiatrikern Michael Bohman 

genomförts ca 90 000 nationella adoptioner i Sverige. Det räknades då att en procent av alla 

barn var adopterade. Mot 1960-talet minskade nationella adoptioner då människor hade bättre 

sociala villkor, abort var tillåtet och det fanns bättre tillgång till preventivmedel (Lindblad, 

2004:10-11). På samma gång blev det mer förekommande med internationell adoption och det 

dominerade under 1970-talet. Adoption var mest omfattande från mitten av 1970-talet till 
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mitten av 1980-talet. Under den tiden gjordes det upp till 2000 adoptioner per år medan 

antalet internationella adoptioner minskade under1990-talet till mellan 800-1200 adoptioner 

per år. 

 

Sverige var ett av det största mottagarländer när det gäller internationell adoption (Lindblad, 

2004:11). Under 1980-talet fanns det mellan 170 000 -180 000 individer som adopterades 

över hela världen och av dessa adopterades 14 500 till Sverige. Därmed blir Sverige efter 

USA den näst största nationen i absoluta tal att ta emot adopterade. Detta leder till att Sverige 

besitter en stor erfarenhet och kunnighet om just internationell adoption. Lindblad menar att 

det innebär att Sverige har ett särskilt stort ansvar att följa upp adopterades utveckling 

(Lindblad, 2004:12). Enligt myndigheten för internationellt adopterade MIA fanns det mellan 

åren 1969-2009 cirka 50 000 internationellt adopterade i Sverige (www.mia.eu).   

2.1.1 Regler för adoption i Sverige 

För att få adoptera måste adoptivföräldrarna (adoptanterna) ansöka om internationell adoption 

i den hemkommun som de bor i. Det finns olika organisationer i respektive land som sköter 

adoptionsprocessen. Myndigheten för internationella adoptioner (www.mia.eu) är den 

tillsynsmyndighet som finns här i Sverige. MIA har gett den svenska ideella organisationen 

Adoptionscentrum auktorisation när det gäller internationella adoptioner i Sverige. Olika 

länder har också olika regler som adoptanterna måste leva upp till för att få adoptera från just 

deras land. Det kan vara allt ifrån ålder till ekonomiskt kapital (www.adoptionscentrum.se).  

 

2.2 Adoption från Colombia 
Adoptioner från Colombia har pågått från början på 1970-talet (www.mia.eu). 

Adoptionscentrum har varit verksamt i Colombia sedan 1972 (www.adoptionscentrum.se). 

Från 1970-talet till 2013 har ca 5 500 barn adopterats från Colombia till Sverige. Från och 

med 1999 har Colombia börjat utöva 1993 års Haagkonvention och landet har endast 

adoptionsavtal med de länder som tillämpar Haagkonventionen (www.mia.eu). Det finns tre 

verksamma organisationer som gör adoptioner från Colombia, Adoptionscentrum, 

Adoptionsföreningen La Casa och Familjeföreningen för internationell adoption, där 

Adoptionscentrum är den med störst antal adoptioner (www.mia.eu). Den sociala myndighet 

som organisationen samverkar med på plats i Colombia är ICBF "Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar" och andra licensierade privata barnhem (www.mia.eu).  



4 
 

2.2.1  Regler för adoption från Colombia 

För att adoptera från Colombia krävs olika regler från respektive organisation. 

Adoptionsföreningen La Casa (som är en av organisationerna som auktoriserar vissa barnhem 

i Colombia) har striktare regler för internationell adoption vad det gäller hälsotillstånd och 

utbildningsnivå än vad ICBF och de privata barnhemmen har (www.mia.eu). Enligt ICBF:s 

riktlinjer ska adoptanterna vara under 39 år när handlingarna godkänns i Colombia och de har 

då ett medgivande på barn 0-36 månader. Är man äldre så får man adoptera äldre barn. 

Oavsett ålder ska man varit gifta i minst två år eller samboende i minst tre år. Alla kostnader 

gällande adoptionen bekostas av adoptanterna, det vill säga alla juridiska kostnader både i 

Sverige och Colombia, inresor och utresor samt vad det gäller sjukvård och försäkringar för 

barnet. Adoptanterna får ett bidrag av den svenska staten som idag ligger på 40 000. En 

adoption från Colombia kostar ca 193 000 (2013) (www.adoptionscentrum.se). 

3  Tidigare forskning 
I detta avsnitt tar vi fram tidigare forskning ur fyra olika perspektiv, Adoption och utbildning 

för att visa hur det tidigare forskats på adopterades utbildningsnivå. Adopterades hälsa 

eftersom vi anser att det är en viktig aspekt som bör tas upp i vår undersökning, synliga och 

osynliga adoptioner som vävs in i en av våra teoretiska utgångspunkter samt att vi presenterar 

den socioekonomiska bakgrunden hos adoptivföräldrarna eftersom det är en grundläggande 

stomme i vårt andra teoretiska perspektiv. 

  

3.1 Adoption och utbildning 
Det har gjorts många forskningsstudier om adoptivbarn och en av de undersökningar som är 

grunden till vårt arbete är den statistik som tillkännagavs på statistiska centralbyrån i slutet av 

februari (2014). I studien har man följt en grupp om 11 513 män och kvinnor som är 

adopterade på 1970-talet och man jämför inkomst med personer i samma ålder som är 

svenskfödda och uppvuxna med sina biologiska föräldrar. Antalet svenskfödda som är med i 

undersökningen var 218 747 st. I studien visas det att det finns en tydlig skillnad på både 

utbildningsnivå och inkomst. De svenskfödda männen hade en genomsnittlig inkomst på 354 

000 medan de utlandsfödda personerna hade en genomsnittlig inkomst på 291 000 kr. 

Andelen med högskoleutbildning var 21 procent hos de adopterade och 30 procent hos de 

svenskfödda. Hos kvinnorna var respektive resultat 36 procent hos de adopterade och 49 

procent hos de svenskfödda kvinnorna. Den genomsnittliga årsinkomsten hos kvinnorna var 
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246 000 för de adopterade och 269 000 hos de svenskfödda. Genomgående i hela 

undersökningen visade det sig att skillnaderna var störst hos männen än hos kvinnorna 

(statistiska centralbyrån). 

 

I en del av SOU: 2003:49 ”Sammanställning av forskning avseende adoptivbarn och deras liv 

efter adoptionen” skriver Marianne Cederblad som var professor vid Lunds universitet att 

skandinaviska studier visar att adopterade barn i Norden klarar undervisningen i skolan som 

genomsnittet men att spridningen inom gruppen var stor. De svårigheter som tas upp inom 

gruppen var skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter, och därför behövde de 

adopterade mer specialundervisning än genomsnittet. Cederblad tar också upp att adopterade i 

genomsnitt tenderar att ha lägre utbildningsnivå (ca 1 ½ - 2 år) än vad de biologiska icke 

adopterade barnen och de egna föräldrarnas utbildning (Cederblad, 2003:12). 

  
Börjessons studie visar att det på Södertörns högskola finns en hög andel adopterade 

studenter. Av alla studenter som går en högre utbildning i hela landet utgör de adopterade 1,6 

procent. På Södertörns högskola representerar den adopterade gruppen en andel om 3,1 

procent, vilket i ett nationellt perspektiv kan sägas vara en hög andel. Ett annat lärosäte som 

också har hög andel av adopterade är Malmö högskola med 1,9 procent (Börjesson 2004:8). 

 

3.2 Adopterades hälsa 
I studien SOU: 2003:49 skriver Cederblad om adopterades psykiska hälsa. Det visar att 

adopterade personer tenderar vara en mer sårbar grupp. Utredningen visar att adoptivbarn har 

fler svårigheter än andra barn och att en av orsakerna till påverkan är i vilken ålder barnet 

adopterats i. Ju äldre barnet är vid adoptionen desto större risk löper det att ha fler svårigheter 

längre fram i den vuxna tillvaron. Utredningen visar också att adopterade barn är 

överrepresenterade inom barn och ungdomspsykiatrin. 

Dock är det viktigt att poängtera att det i epidemiologiska studier visat sig att majoriteten av 

de adopterade mår bra. De förefaller att utveckla en god psykisk hälsa och god självkänsla 

men i gruppen av mest psykiskt belastade är de starkt överrepresenterade (Cederblad 

2003:11). 
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3.3 Synliga och osynliga adoptioner 
Tidigare forskning om adopterade kan delas in i två grupper ”synliga” och ”osynliga”. Malin 

Irhammar som är professor i psykologi skriver i sin avhandling ”Att forska om sitt ursprung” 

(1997) att de synliga och osynliga adoptionerna legat till grund för att forska om: 

● identitetsskapande 

● förhållningssätt till den biologiska familjen och sitt ursprung 

● förhållningssätt till adoptivföräldrarna  

● förhållningssätt från adoptivföräldrarna till barnet om huruvida de pratar om dess 

ursprung eller inte.  

Irhammar har fokus på vilken betydelse detta har för den adopterades identitetsskapande 

(Irhammar 1997:31-32). 

  
Frank Lindblad som är barn- och ungdomspsykiater och docent vid Karolinska Institutet i 

Stockholm menar att de osynliga och synliga adoptionerna kan förklaras med att det syns på 

barnet att dem är adopterade eller inte i det mottagarland som de kommit till. Lindblad anser 

att detta är intressant eftersom det kan ha en inverkan på föräldrarnas beslut att berätta för 

adoptivbarnet att de är adopterade eller inte. Detta gäller således osynlig adoption. Lindblad 

menar att om barnets skillnader i utseendet i jämförelse till mottagarlandet är små kan det 

väcka tankar hos adoptivföräldrarna att hålla adoptionen hemlig (Lindblad 2004:14). 

  
I de studier som gjorts om ”osynliga” och ”synliga” adoptioner ligger fokus på hur individer 

som är synligt adopterade etablerar sig i samhället i vuxen ålder. Det finns antaganden om hur 

individerna påverkas av den rasism och främlingsfientlighet som finns i dagens samhälle. De 

individer som tillhör gruppen synlig adoption, och är uppväxta i en familj som ser ut som 

majoritetsbefolkningen i mottagarlandet, kan påverkas som vuxna när de ska etablera sig utan 

familjen. Vissa forskare hävdar att individerna kommer vara väldigt sårbara och andra 

forskare påstår att barnen hittar olika anpassningsstrategier (Irhammar 1998:32). Något som 

däremot visas i undersökningar är att inställningen till barnets ursprung hos föräldrarna har 

stor påverkan av barnets egen uppfattning av etnisk tillhörighet (Irhammar 1998:33). 

  

3.4 Socioekonomisk bakgrund hos adoptanterna 
En forskningsstudie om adoptionsföräldrar till internationellt adopterade barn visar det att 

adoptivföräldrar tenderar att komma från en bättre socioekonomisk bakgrund med högre 

utbildning och bättre ekonomi. Undersökningen visar att 68 procent av adoptivföräldrar har 
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en hög socioekonomisk status som kan jämföras med 45 procent hos en vanlig svensk familj. 

De som adopterar går också igenom olika utredningar och det ger anledning att tro att 

adoptivföräldrarna idag har lägre problematik med sociala och psykiska problem än den 

genomsnittliga föräldern (Hjern m.f.l. 2002:443-448).   

  
Enligt Lindblad sker det en selektion bland de föräldrar som adopterar. Han menar att som 

tidigare nämnt att de lever under avsevärt mycket bättre socioekonomiska förhållanden än 

genomsnittsföräldrar. Dessutom har dem mycket lägre skilsmässofrekvens (Lindblad, 

2004:73). 

  
Lindblad med flera har genomfört ett flertal studier där de har jämfört en grupp adopterade 

med en grupp jämnåriga som vuxit upp under samma ekonomiska och sociala förhållande. 

Detta gjordes med anledning av att adoptivfamiljer i genomsnitt tenderar att ha bättre 

socioekonomiska förhållanden än befolkningen i stort (Lindblad, 2004:95ff). Därmed kan 

man enligt Lindblad förvänta sig att adopterade i större utsträckning lever i en miljö som 

uppmuntrar till högre studier. Dock visade denna studie att flera av de adopterade barnen 

slutade studera efter grundskolan. Enligt Lindblad var risken att inneha endast en 

grundskoleutbildning är 1,4 gånger större som adopterad än jämförelsegruppen. Gällande 

akademisk utbildning var chansen att utbilda sig akademiskt 0,6 i jämförelse med de 

jämnåriga i studien som kom från liknande sociala förhållanden. Sammanfattningsvis menar 

Lindblad att adoptivbarn inte når den förväntade utbildningsnivå med tanke på de 

förutsättningar adoptivfamiljerna ger. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs undersökningens teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer att bilda 

underlag för analysen av uppsatsens resultat. Uppsatsen har hämtat inspiration från Bourdieus 

kapitalteori, främst Bourdieus tankar om betydelsen av det kulturella kapitalet samt Goffmans 

stigmatiseringsteori. Dessa två teorier är helt skilda och behandlar helt olika fenomen. 

Bourdieu lägger fokus på utbildning och dess inverkan. Valet att rikta vår teoretiska ram mot 

hans teori är av den enkla anledningen att den behandlar just utbildning och vilken påverkan 

den har på individer och deras sociala status. 
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4.1 Goffmans teori om stigma 
Erving Goffmans stigmatiseringsteori anser vi är relevant eftersom att adoption i många 

anseenden kan kännetecknas av stigma. Denna teori kommer att i huvudsak ämna på att visa 

de faktorer som orsakar att vissa av våra respondenter väljer att inte studera vidare. 

  
Teorin om stigma är skriven av Goffman och dess signum är att förklara hur individer som 

fysiskt, psykiskt, socialt eller på annat sätt avviker från det ”normala” och kan eller kommer 

att få en undantagsstämpel av samhället och människorna i omgivningen. Goffman beskriver i 

sin bok hur dessa människor bemöts av samhällets stereotypa krav och förväntningar, och hur 

detta i många fall kan leda till att individer hamnar i utanförskap. Inledningsvis återberättar 

Goffman hur begreppet stigma uppkom och menar att grekerna använde sig av begreppet 

stigma för att kunna beskriva kroppsliga tecken som avvek från normaliteten och som därmed 

gjorde dessa individer ovanliga (Goffman 1972: 11ff). Dessutom gjorde man även specifika 

tecken på människor för att på så sätt visa att dessa individer är mindre värda och för att 

resterande människorna i ett samhälle skulle kunna undvika dem. Dem individer som var 

utsatta för denna sorts av selektion var oftast slavar, brottslingar eller förrädare. Dessa blev 

brännmärkta på synliga kroppsdelar. 

4.1.1 Begreppet Stigma 

Goffman hävdar att det i varje samhälle finns mönster som avgör vilka medel som används 

för att dela in olika människor i kategorier. I dessa kategorier avgörs även vilka egenheter 

som uppfattas vara normala och naturliga för medlemmarna i respektive kategori. Han menar 

dessutom att det finns specifika sociala spelregler som möjliggör för individer att på ett 

naturligt sätt acceptera individer som man väntar sig möta, medan det blir mycket lättare att 

kategorisera en individ som anses vara en främling. När en främling dyker upp i vår närvaro 

är första åsynen tillräcklig för att kategorisera personen och fastställa vissa egenskaper. 

Goffman benämner detta som människans sociala identitet och menar att individer utgår från 

dessa första intryck. Goffman hävdar vidare att stigma uppkommer och är beroende av att alla 

individer i ett samhälle grundar sina antaganden på varandra genom förväntningar. Dessa 

förväntningar anspelar sig på hur saker och ting bör vara (Goffman 2007: 12ff). Ett exempel 

på en sådan förväntning kan vara när ett butiksbiträde beter sig på ett olämpligt sätt. 

Exempelvis att hen är otrevlig mot sina kunder. Detta kan tolka som att personen ifråga är 

oprofessionell och inte gör sitt jobb som hen ska. Vår första förväntning som kunder raseras 
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och vi kanske inte tänker på att denna person just fått ett dåligt besked eller dylikt. Goffman 

menar här att det är just genom förväntningar som vi människor bedömer varandra som 

normala eller avvikande. Detta beroende på de krav som vi ställer på varandra och vad vi 

anser vara normativt. Det är det här som Goffman hävdar, skapar stigma när individer stöter 

på något som känns främmande, annorlunda. Det som är normalt i detta fall är det som anses 

vara de som på ett negativt sätt inte avviket från betraktarens normregler. 

 

Vidare påpekar Goffman redan i ett initialt skede att det är viktigt att benämna att stigma är en 

djupt misskrediterade egenskap. Det handlar därmed inte om specifika egenskaper hos 

individer utan relationer (Goffman, 1972:13). Därmed anser han att stigma består av en 

speciell relation mellan attribut och ett mönster (stereotypa förvätningar). 

  
Stigma definieras enligt Goffman som en oönskad egenskap som en individ besitter och som 

skiljer hen från den övriga gruppen personen befinner sig i. Goffman menar även att det finns 

en diskrepans hos en stigmatiserad individ mellan den faktiska och den virtuella identiteten. 

Den virtuella identiteten är den karaktär som individer tillskriver en stigmatiserad individ via 

våra första intryck (Goffman, 1972:12). Fortsättningsvis och enligt vår tolkning av Goffman, 

utsätts den stigmatiserade personen ständigt för hanteringen av hur denne ska dispositonera 

sig inför samhället ”normala” krav. Individer med ett stigma kommer i större utsträckning 

försöka dölja sitt stigma genom exempelvis försöka på bästa möjliga sätt anpassa sig efter det 

”typiska” samhället (Goffman, 1972:120). 

4.1.2 Misskrediterade egenskaper 

Ett begrepp som Goffman använder sig av är begreppet misskrediterade egenskaper. Han gör 

en distinktion och menar att detta begrepp beskrivs utifrån tre artskilda typer av stigma. Den 

första typen väljer han att kalla för kroppsliga missbildningar av något slag. Den andra är 

fläckar på den personliga karaktären, till exempel ett brottsligt förflutet. Individer som besitter 

dessa egenskaper har lättare att hamna och sluta sig till grupper i samhället med egenskaper 

utifrån vederbörandes förflutna. Det kan handla om exempelvis mental ohälsa eller psykiska 

rubbningar. Det tredje är stambetingande egenskaper som ras, nation och religion, det vill 

säga stigman som kan förmedlas från generation till generation och drabba samtliga 

medlemmar i en familj mycket hårt (Goffman, 1972:14). Dessa egenskaper som nämnts kan 

också delas in i två kategorier. Osynligt och synligt stigma. Ett osynligt stigma, precis som sitt 

namn kan i många fall döljas medan det avsevärt är svårare att dölja ett synligt stigma. 
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Goffman pratar om misskrediterade situationer och hävdar att individer som bär på ett synligt 

stigma, måste handskas med det samt hitta sätt att leva utifrån det. Det är dessa situationer 

som han refererar till som misskrediterade (Goffman, 2007:50, 51). Vidare menar Goffman 

att den påtagliga skillnaden mellan det synliga och osynliga stigmat är när individer som 

försöker dölja sitt stigma ökar risken att bli avslöjade. Det är detta som Goffman väljer att 

kalla för misskreditabla. Den misskreditabla individen som väljer att dölja sitt stigma genom 

att vidta olika åtgärder (som exempelvis att ljuga) lyckas enligt Goffman att skapa en flytande 

samvaro i sociala sammanhang. 

4.1.3 Hantering av stigma 

Goffman påstår att den individ som utsätts för stigma av samhället oftast har en svårare 

idenittetststandard att leva upp till (Goffman, 1972:113-114). Goffman menar även att den 

stigmatiserade per automatik inte kan låta bli att dela in sitt eget folk i olika kategorier. Han 

påpekar hur den stigmatiserade individen genom sin kategorisering delar in deras egna stigma 

i mer eller mindre påfallande. Goffman hävdar att den stigamitiserade individen även kan 

söka tröst hos den ”egna” gruppen. Han benämner dessa personer som de egna och de visa. 

Det som skiljer åt de egna och de visa enligt Goffman är att de egna (som sitt namn) är de 

individer som besitter på samma stigma där alla kan känna sig normala. De egna kan skapa 

grupper där stigmat blir det gemensamma för att stötta varandra (Goffman, 2007: 28-39). 

  
Alla dessa typer av stigma som nämns ovan har enligt Goffman ett och samma sociologiska 

särdrag, vilket är att individen besitter ett speciellt attribut, en egenskap som inte kan undgå 

uppmärksamheten. Goffman menar att de andra individerna som ser detta vänder sig bort mot 

den individen. Denna person innehar ett stigma då hen avviker på ett icke önskvärt sätt från 

våra förväntningar. Goffman kallar resterande individer för de normala, det vill säga de som 

stigmatiserar andra. Han påstår att de normala tror att individer som har ett stigma inte är fullt 

mänskliga (Goffman,1972:14ff). Utifrån detta menar han vidtas diskriminerande åtgärder som 

på ett effektivt sätt (men ofta oavsiktligt) i hög grad reducerar vederbörandes livsmöjligheter. 

  

4.2 Bourdieus teori om habitus och kapitalformer 
Den andra teoretiska utgångspunkten är Pierre Bourdieus teorier om kapitalformer. Vi 

kommer dock främst att rikta in oss på begreppet kulturellt kapital. Detta eftersom vi anser att 
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det finns en viss relevans mellan individers havande av det kulturella kapitalet och 

exempelvis (och det vi undersöker i denna studie) utbildningsnivå.  

4.2.1 Kapitalformer 

Bourdieu utvecklade teorier om olika typer av kapital för att försöka upplösa skiljelinjen 

mellan det ekonomiska och det icke-ekonomiska. Hans övergripande kapital väljer han att 

kalla för ”symboliskt kapital”, och liknar detta vid en typ av distinktion eller något som 

skapar bättre förutsättningar för vissa specifika grupper i samhället, kontra andra. Symboliskt 

kapital innefattar tre underliggande typer av kapital (Andersson och Kaspersen, 2007:263-

278) 

  
● Ekonomiskt kapital – Pengar och materiella värden skapar ett försprång och goda 

förutsättningar för ett liv i status och avskildhet från de som saknar detta kapital. Med 

detta kommer också en överklass och känsla av identitet. 

● Kulturellt kapital - Han menade att en människa kan tillskrivas olika typer av kapitel 

beroende av vad man har med för erfarenheter i form av utbildning, språkkunskaper, 

beteendekoder samt allmänna kunskaper inom den kulturella sfären. 

● Socialt kapital – Under denna kategori finner vi de kontakter vi har i egenskap av 

familj, vänner och andra sociala nätverk. Som innehavare av detta kapital har 

individen goda förutsättningar att ges chanser denne annars inte skulle få. Exempel på 

detta kan vara jobb via informella kontakter (Andersson och Kaspersen, 2007:263-

278). 

  
Donald Broady har tolkat Pierre Bourdieus kapitalbegrepp som ett utbildningssociologiskt 

verktyg och menar att det kulturella kapitalet förespråkar att en individ är välinformerad. 

Därmed vidareutvecklar han grundbegreppet och använder sig utav ett annat uttryck, 

nämligen ”informationskapital” < Capital informationnel > (Broady,1998:8ff). Detta begrepp 

innebär att individer som anses ha ett högt kulturellt kapital anses även vara väl utrustade med 

information. Han använder sig av elever som exempel och menar att elever som är väl rustade 

med kulturellt kapital har goda utsikter till en mycket mer privilegierad framtid. Detta sker 

med villkoret att det de (och deras föräldrar) besitter en information samt är väl bekanta med 

att värdera det spektrum av möjligheter som exempelvis utbildningsväsendet och den sociala 

världen i övrigt erbjuder. Bourdieu menar dock att vi hela tiden måste bli påminda om vad 

innebörden av ”kulturellt kapital” egentligen är. Han menar att kulturellt kapital inte är något 
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konkret utan snarare abstrakt. Det handlar istället om dispositioner, förmågor, handlings- och 

orienteringsmöjligheter, vilka för det första modifieras och för det andra brukas på nya sätt i 

nya situationer. 

  
Bourdieu lägger stor vikt vid begreppet ”kulturellt kapital” och hans signum blev således att 

tillgång till kultur grundar sig i att man som individ varit försedd med en familj som gett 

möjlighet (med speciell fokus i Frankrike) att gå i bra skolor, det vill säga elitskolor. Han 

ansåg att skolan som utbildningsväsende var en nästintill avgörande faktor för om en individ 

får tillgång till kultur (Broady,1998:9ff). Han beskriver detta med hjälp av formeln: 

ojämlikheten inför skolan är en aspekt av ojämlikheten inför kulturen. Bourdieu betraktade 

därmed skolan som en form av institution som fungerade som en uteslutande 

sorteringsapparat eller ett filter. Han såg utbildningssystemet som en kontinuerlig funktion där 

man förmedlade, skänkte tillgång till och legitimerade kulturen. Därför blev skolan en viktig 

distinktion mellan individer som har ett ”kulturellt kapital” och de som inte har det. På det 

viset fungerande utbildningsväsendet som ett kapital som kunde konverteras till andra kapital. 

En individ som har en utbildning får därmed tillgång till en viss kultur som i sin tur 

konverteras till utbildningskapital, för att i yrkeslivet och den övriga sociala världen ger 

tillgång till kulturen och konverteras till andra former av kapital, till exempel ekonomiskt 

kapital i form av lön och symboliska kapitalarter knutna till olika yrkesområden. 

4.2.2 Habitus 

Habitus är en begreppsterm som används inom sociologi som vidareutvecklats och använts 

främst av Bourdieu. Broady (1998) menar att Habitusbegreppet avser ett system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig på ett specifikt sätt i 

den sociala sfären. Systemet som Bourdieu talar om grundar sig på individers olika sociala 

erfarenheter, kollektiva minnen, samt sätt att röra sig och tänka på, något som socialiserats sig 

in i individen (Broady, 1998:18ff). Habitus formas av det liv som människan hittills levt. 

  
Vidare menar Broady med en mer förenklad beskrivning av habitus att det också kan skildras 

som vanor hen för in i familjer och skolan för att fungera som ett ihärdigt och ofta omedvetet 

handlingsmönster (Broady, 1998:3). Enligt Broady hänger habitusbegreppet samman med 

begreppet kapital då Bourdieu anser att habitus är en av kapitalets existensformer. Broady 

frågar sig om habitus alltid är kapital. Han menar att det nödvändigtvis inte bör vara så 
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eftersom somliga människors habitus värderas högre än andras. Dessutom kan 

värdesättningen på habitus skilja från grupp till grupp (Broady, 1998: 17ff).  

Broady menar därmed att habitus kan tillskrivas grupper: klasser, klassfraktioner, 

yrkesgrupper, familjer. Bourdieus grundläggande tanke om habitus är enligt Broady att det 

finns ”klasser” av sociala betingelser samt ”klasser” av erfarenheter som ger upphov till 

”klasser” av habitus (Broady, 1998:17ff). Som tidigare framgått och enligt vår tolkning av 

Bourdieus begrepp habitus och kapital nära knutna till varandra. Enligt Broady har sociologer 

kunnat se detta samband från ett flertal olika håll genom empiriska undersökningar. Bourdieu 

menar enligt Broadys tolkning att sociala betingelser formar och bestämmer en individs 

habitus. Han beskriver detta som en fördelning och kallar det för kapitalarternas fördelning 

och påstår att detta är av grundläggande betydelse. Broady illustrerar detta med hjälp av ett 

exempel där han jämför hur en ”född” intellektuell är uppvuxen i en familj där det kulturella 

kapitalet väger mycket tyngre än det ekonomiska kapitlet med en individ som är barn till en 

industriledare där barnet i detta fall ärver det ekonomiska kapitalet av sin pappa. Broady 

hävdar att skillnader mellan människor olika habitus således kan relateras till deras familjers 

medfödda eller förvärvade kapital (Broady, 1998:17). Studiet av habitus kan dessutom 

förklara människor hantering av sina kapitalinnehav. Broady menar att människors habitus 

styr deras sätt att investera, ackumulera eller konvertera kapital, samt att en viss specifik 

habitus kan under bestämda omständigheter, om ”efterfrågan” föreligger, fungera som kapital. 

  
Enligt Broadys tolkning av Bourdieu kan ett och samma beteende ha olika mening och fylla 

olika funktioner för skilda grupper. Exempelvis att rösta på ett visst parti eller välja en viss 

utbildningslinje. Detta fungerar även omvänt menar Broady då beroende på de aktuella 

sociala omständigheterna kan samma habitus ge upphov till ett brett spektrum av beteenden 

(Broady, 1998: 18f). 

 

4.3  Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Enligt vår tolkning kommer dessa två teoretiska utgångspunkter vara de analytiska verktygen 

för att på bästa möjliga sätt analysera de faktorer som ligger till grund för de adopterades val 

att gå vidare till, eller välja bort, högre utbildning. 

 

Vi använder Bourdieus teori om kapitalformer för att hitta faktorer som indikerar hur de 

ekonomiska och kulturella tillgångarna funnits i de adopterades uppväxt. Bourdieus 

kapitalteori stärker de huvudsakliga argumenten som den tidigare forskningen hävdar om att 
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adopterade besitter en mycket bättre socioekonomisk bakgrund vilket i de flesta fall ger ett 

försprång att gå vidare till högre utbildning.  Stigmatiseringsteorin anser vi kommer vara en av 

de förklarande faktorerna till valet att välja bort utbildning i och med att adoption i många fall 

kännetecknas av stigma då en del av respondenterna uttryckt missnöje med sin egen självbild. 

Dessa respondenter känner att de tydligt avvikit från normen och deras avvikelse har främst 

refererats till deras utseende. Vi anser därmed att stigmateorin blir relevant för vår 

undersökning eftersom den ger oss verktyg att förstå vad vissa av våra respondenter 

genomgår eller har genomgått, samt förstå den upplevda stigmatisering och utanförskap som 

många av respondenterna nämner. Många av våra respondenter har på ett eller annat sätt 

upplevt sig själva vara annorlunda.  

5 Metod  
Vår studie är en kvalitativ studie med deduktiv prägel. Som Boolsen tar upp i Kvalitativa 

analyser så betyder deduktiv ansats när man utgår från befintliga teorier. Det betyder att vi i 

detta fall använder oss av Goffmans teori om stigma och Bourdieus teori om kapitalformer 

som våra analytiska verktyg (Boolsen, 2007:26). Vi har valt att göra en kvalitativ studie för 

att få fram respondenternas livshistorier på bästa möjliga vis. När man forskar om något som 

har med livsvärden att göra är kvalitativt angreppsätt passande, eftersom det berör den 

upplevelsedimension som personen upplevt och inte bara det förhållningssätt personen har till 

ämnet (Dalen, 2011:11). 

  

5.1 Intervjuerna 
Insamlingen av empiri gjordes genom kvalitativa tematiska djupgående intervjuer. Syftet med 

att göra intervjuerna var att få fram den information vi behövde utifrån respondentens 

subjektiva uppfattning om adoptionen och utbildningen. Det var viktigt att få med olika 

upplevelser av situationer, olika känslor som uppkommit, erfarenheter och egna tankar. Allt 

detta stämmer in på när man ska använda intervju som metod. En intervju kan beröra många 

punkter och vi ansåg att detta var det bästa för vår studie för att få reda på de mekanismer som 

varit till grund för de livsval personerna i studien gjort (jfr. Dalen, 2011:9). 
 
För att få bästa möjliga svar för vår undersökning valde vi att använda oss av tematiskt öppna 

intervjuer. Enligt Patrik Aspers kan forskaren under en tematiskt öppen intervju utveckla 

samtalet på ett kontinuerligt sätt med den som intervjuas (Aspers, 2011:143ff). I en tematisk 
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intervjuguide ska det finnas teman som berör ämnet i uppsatsen. I vårt fall har vi identifierat 

fyra teman som vi anser besvarar vår frågeställning. Dessa teman har vi utvecklat tillsammans 

med de teorier som vi utgått ifrån. De teman som vi haft i vår intervjuguide är följande: 

uppväxt, skolan, föräldrarnas utbildning och deras påverkan på individen, självbilden samt 

deras ställningstagande till Facebookgruppen “Adopterad från Colombia”. Aspers menar att 

det är teman som skapar strukturen i en tematisk öppen intervju. I och med att vi använde oss 

av dessa teman fick vi en röd tråd under hela undersökningen. En ytterligare motivering till 

valet av tematiskt öppna intervjuer är att det ger oss forskare öppna svarsmöjligheter. 

Dessutom ger vi möjlighet att ha öppna samtal med respondenten där hen kan bli 

medkonstruktör av frågorna (Aspers, 2011:144f). På så sätt menar Aspers att forskaren 

bevarar flexibiliteten under intervjuns gång eftersom vi då kan reagera på de svar som 

respondenten anger.  

 

Vidare hävdar Aspers att filosofin bakom tematiskt öppna intervjuer grundar sig på samtalets 

logik. Det vill säga att forskaren bör i den mån hen kan föra intervjun som ett vardagligt 

samtal. Detta innebär att vi som forskare bör vara oss själva, med andra ord att vi under 

intervjun närvarat som “Asmmaa och Jenny” snarare än att gå in i rollen som forskare 

(Aspers, 2011:144). Dessutom och som tidigare nämnt är Jenny själv adopterad från 

Colombia och många av våra respondenter fann detta som något positivt och roligt. Detta 

ledde till att konversationerna flöt på bra då det fanns mycket gemensamt som Jenny hade 

med våra respondenter. Vi var dock noga med att guida våra respondenter under intervjuerna 

för att inte få med irrelevanta händelser i vår undersökning. Dessutom var det viktigt att 

intervjuerna i Jennys fall inte skulle påverkas på grund av hennes egna erfarenheter kring 

adoption. Vi har hela tiden varit noggranna med att inte påverkas av egna värderingar under 

arbetets gång.  

 

Tillvägagångssättet vid intervjuerna var genom Skype som är en typ av internettelefoni med 

möjlighet till videobilder, och i ett fall genom telefonintervju. Vid användningen av Skype 

gav det respondenterna valfriheten om de ville prata med kamera eller utan kamera där 

intervjuaren enbart hörde deras röst. Det var endast tre respondenter som valde att visa sig 

med kamera, resterande två som vi intervjuade genom Skype valde att inte ha kamera. I det 

fallet när telefonintervju gjordes så var det för att respondenten ville det. Vi ansåg att Skype 

och telefonintervju som metod passade bra då det gav respondenterna öppenhet att berätta om 

sitt liv. Det gjorde så att det undvek obalanser och eventuella maktaspekter som kan 
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uppkomma när man intervjuar en person. Det negativa med att vi inte såg vissa av 

respondenterna är att vi inte kan se deras kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Aspers, 

2011:141). 

  
Ur ett ekonomiskt perspektiv gjorde detta arbetssätt det billigare för oss då vi inte behövde 

åka till de städer som respondenterna befann sig i speciellt i och med att vi har respondenter 

från hela landet. 

 

5.2 Forskningsetik 
Vi spelade in intervjuerna med mobiltelefonen för att underlätta för respondenterna och ge en 

känsla av ett vanligt vardagssamtal. Vi har tillämpat de fyra forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Forskningsetniska regler). Dessa 

forskningsråd kan sammanfattas som:  

● Informationskravet, som innebär att informationen om studien som våra respondenter 

tar del av ska vara mer eller mindre detaljerad. Kravet är dock att vi, som tidigare 

nämnt, upplyser våra respondenter om deras deltagande i vår studie och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Detta skedde innan intervjuerna och dessa etiska 

aspekter skickades till samtliga respondenter innan deras deltagande ägde rum.  

● Samtyckekravet sammanfattas som att våra respondenter har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan.  

● Konfidentialitetskravet, alla uppgifter om våra respondenter ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Vi kom överens med våra respondenter om att vi efter rättningen av 

vår uppsats raderas bandinspelningarna. Vi kom dessutom överens om hanteringen av 

transkriberingarna, det vill säga att de precis som bandinspelningarna kommer att 

raderas efter rättningen av uppsatsen.  

● Nyttjandekravet sammanfattas att uppgifter om våra respondenter endast kommer 

användas för forskningsändamål och kommer inte utlånas för andra icke-vetenskapliga 

syften (Forskningsetniska regler). Respondenternas personliga uppgifter och deras 

intervjuer kommer endast att användas i denna uppsats. Respondenternas personliga 

erfarenheter kommer inte att refereras till i någon annan form av vetenskaplig artikel 

eller dylikt.  
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5.3 Urval 
Eftersom Jenny är adopterad från Colombia blev hon medlem i en grupp på Facebook för 

adopterade från Colombia. Det gör att vi får tillgång till de respondenter som vi behöver för 

att kunna genomföra vår undersökning. Vi la ut en förfrågan om det var några som skulle 

kunna ställa upp på intervju för vår forskningsstudie i ovannämnd Facebookgrupp. Det var 

många som hörde av sig till oss och vi valde att intervjua tre personer med gymnasial 

utbildning och tre personer med akademisk utbildning. Anledningen till varför vi gjorde detta 

val beror på att vi vill undersöka varför tre respondenter valt att utbilda sig respektive tre 

respondenter som inte valt att utbilda sig. Därmed utgår vi från ett bekvämlighetsurval. 

Riktningen i denna undersökning gjorde att vi ställde krav på dem individer som vi 

intervjuade: 

● Adopterad från Colombia. 

● Inneha en högskoleutbildning om minst 60 hp. 

● Inte inneha en högskoleutbildning. 

● Vara mellan 21-35 år, för att respondenten kunna haft möjligheten att välja akademisk 

utbildning.  

I valet av minst 60 högskolepoäng ser vi det som en indikator på att personen lägger stor vikt 

vid utbildning. Med det menar vi att personen inte bara läst en strökurs eller hoppat av sin 

utbildning, personen har kommit en bit på väg i studierna. 

 

5.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till respondenter från Colombia. Detta har vi gjort från ett 

bekvämlighetperspektiv i och med att Jenny blev medlem i gruppen Adopterad från 

Colombia. Vi har även avgränsat oss till att belysa respondenternas självbild samt deras syn 

på utbildning. Eftersom vi hade teman som vi utgick ifrån under intervjuerna var det redan 

förutbestämt vad det var vi ville få fram. Själva adoptionen och deras egna reflektioner kring 

adoptionen har tagits upp men fokus har legat på undersökningens syfte vilket är att få reda på 

de faktorer som legat till grund för valet att studera vidare på högskolan respektive valet att 

inte göra det.  

5.4.1 Gruppen Adopterade från Colombia 

Gruppen ”adopterade från Colombia” startades på Facebook för att ge adopterade individer 

från Colombia möjligheten att ha en plattform att dela med sig av egna erfarenheter, tankar 
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och förhoppningar (se bilaga 1). Gruppen har i dagsläget (dec 2014) trehundranittioåtta 

medlemmar och är en sluten grupp där endast godkända medlemmar får ta del av innehållet 

(www.facebook.com). 

 

 

5.5 Bearbetning av material 
Vi har med tillstånd från samtliga respondenter spelat in alla intervjuer för att sedan kunna 

transkribera dem. Båda intervjuare transkriberade inledningsvis sina egna intervjuer. För att 

på bästa sätt skapa en struktur vid vår analys valdes därefter att tillsammans koda hela 

materialet. Detta gjordes genom att skriva ut transkriberingarna och användning av 

färgpennor underlättade genomskådningen av materialet. I enlighet med det Aspers beskrivit, 

har vi använt oss av olika teman under kodningens gång. Enligt Aspers skapar forskaren dessa 

koder när hen kliver in i det empiriska fältet (Aspers, 2011:177). Det som motiverat oss att 

arbeta på detta sätt beror främst på att vårt material blir överskådligt och därmed underlättar 

besvarandet av uppsatsens frågeställning. För att underlätta bearbetningen av vår empiri 

ytterligare valde vi att dela upp respondenterna i två kategorier. De som valt att utbilda sig på 

högskolenivå och de som inte gjort det. I varje kategori markerade vi specifika ord och 

meningar samt gemensamma nämnare som vi hittat. I det första skedet av kodningen utgick vi 

ifrån de teman som vi använt oss av i intervjuguiden och gjorde en sammanställning av det vi 

kom fram till. I det andra skedet kodade vi utifrån Goffmans (1972, 2007) begrepp stigma 

samt Broadys definition av Bourdieus begrepp kulturella kapital (1998). Med hjälp av dessa 

begrepp analyserade vi därefter deras berättelser enligt vår egen tolkning av berättelserna och 

vilka kännetecken dem upplevde av stigma respektive vilka förutsättningar dem haft med 

åtanke av Bourdieus olika kapitalformer.  

6 Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen presenteras samt analyseras i enlighet 

med våra teoretiska utgångspunkter och vår tidigare forskning. Genom detta kommer vi hitta 

olika faktorer som kommer att besvara studiens frågeställning.  

Vi gör först en presentation av respondenterna för att sedan analysera materialet. Vid analysen 

utgår vi från fyra olika teman. Dessa teman har vi hämtat från vår tematiska intervjuguide 

som baseras på intervjufrågorna (se bilaga 2) och på den empiri som samlats in. 
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● Betydelsen av respondenternas uppväxt. 

● Betydelsen av föräldrarnas utbildning. 

● Betydelsen av självbilden hos den adopterade. 

● Betydelsen av deltagandet i gruppen ”Adopterade från Colombia”. 

  

6.1 Respondenternas bakgrund 

6.1.1 Respondenter med akademisk utbildning 

Vera 22 år: Vera adopterades från Colombia till Sverige när hon var tre månader gammal. 

Vera är uppvuxen i en ort i mellersta Sverige i en villa med sin mamma, pappa och lillasyster. 

Veras lillasyster är föräldrarnas biologiska dotter som blev till genom provrörsbefruktning två 

år efter Veras adoption. På semestern reste familjen både till fjällen och på olika utlandsresor. 

Vera gick på en skola som ansågs vara en elitskola. Hon beskriver skolgången som okej då 

hon inte hade några svårigheter. På gymnasiet läste Vera samhällsbaserad linje och idag läser 

Vera på universitetet till en dubbel kandidatexamen. Veras pappa besitter inte en akademisk 

utbildning utan gick en tvåårig yrkesutbildning inom byggnation. Veras mamma har studerat 

på universitetet där hon gick en treårig utbildning inom IT. Veras far- och morföräldrar har 

ingen akademisk utbildning. Det fördes alltid en dialog kring vikten av att utbilda sig 

akademiskt i Veras familj. Hon anser att hennes föräldrar har väglett henne under sin uppväxt 

när det gäller hennes val att studera vidare. Vera har alltid känt samhörighet med sin familj. 

Enligt henne själv har hon aldrig stuckit ut då hon är väldigt ljus. Hon har fått höra att hon är 

lik sin mamma personlighetsmässigt och att hon är väldigt lik sin farmor i utseendet. 

Ingrid 22 år: Ingrid är adopterad till Sverige från Colombia. Hon och hennes tvillingsyster 

adopterades när de var två månader gamla. De flyttade till en villa i mellersta Sverige. De har 

inga andra syskon än varandra. På semestrarna åkte familjen till fjällen och de gjorde olika 

utomlandsresor varje år. Ingrid upplevde skolan som enkel och rolig. Hon såg gymnasiet som 

en självklarhet och hon började på en samhällsbaserad linje. Vägen till universitetet var också 

självklar. Ingrids pappa är gymnasielärare och hennes mamma jobbar som skadereglerare på 

ett försäkringsbolag. Deras föräldrar i sin tur har inte akademisk utbildning men mormor och 

morfar hade ett eget företag. Ingrid upplever att hon fått mycket hjälp av sina föräldrar och att 

de varit engagerade i skolan. Att Ingrid haft en tvillingsyster har stärkt hennes självbild, hon 

säger att det gjort henne starkare i och med att hon ser de biologiska likheterna dem emellan. 

Ingrid påpekar sin hudfärg då hon och systern var de enda mörka i skolan.  
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Jasmine 28 år: Jasmine är adopterad från Colombia och kom till Sverige när hon var 13 

månader. Hon är uppvuxen i ett villaområde i Stockholm med sin mamma, pappa och bror 

som också är adopterad från Colombia. Jasmine beskriver sin uppväxt som bra och trygg. På 

somrarna reste Jasmine och hennes familj väldigt mycket både inom Sverige och till utlandet. 

Familjen hade även sommarhus på två olika ställen i Sverige. På gymnasiet gick Jasmine en 

samhällsbaserad linje och gick ut med fullständiga betyg utan svårigheter. Att studera vidare 

var alltid en självklarhet, idag studerar Jasmine till beteendevetare. Jasmines mamma är 

förskolelärare och hennes pappa är civilingenjör. Deras föräldrar i sin tur hade också 

akademisk utbildning då både Jasmines morfar och farfar är ingenjörer. Vidare beskriver 

Jasmine att hennes föräldrar var väldigt involverade i hennes skolgång. Under hela Jasmines 

uppväxt har utbildning och dess innebörd haft en central plats. Jasmine har en neutral syn på 

sin adoption. Hon tror detta har att göra med att hon är ljus och att hon smält in bra i den 

svenska normen. Jasmine har alltid fått höra att hon är lik sin mamma utseendemässigt. 

6.1.2 Respondenter med gymnasial utbildning 

Måns 34 år: Måns blev adopterad till Sverige vid fyra månaders ålder. Han är uppvuxen i ett 

villaområde i en stad i södra Sverige med mamma, pappa och en storasyster som är biologiskt 

barn i familjen. Familjen reste både utomlands och till fjällen under uppväxten. Måns 

beskriver att han var skoltrött under skolåren och i gymnasiet blev det värre. Efter gymnasiet 

gick han på två olika KY-utbildningar, men har aldrig studerat på universitet. Måns pappa var 

rektor på en högstadieskola. Hans mamma jobbade som specialpedagog. Måns upplever att 

han hade det lätt för att smälta in i det svenska samhället. Han är dessutom ljus i hyn och han 

påstår att det har hjälpt honom med hans självkänsla idag. Idag driver Måns ett företag 

tillsammans med två av hans vänner. 

  
Ellinor 22 år: Ellinor adopterades till Sverige med sin tvillingsyster Ingrid (som också är 

respondent) när hon var två månader gammal. De är uppvuxna med sin mamma och pappa i 

ett villaområde i en stad i mellersta Sverige. Familjen reste utomlands och semestrade i 

Sverige under deras uppväxt. Ellinors pappa är gymnasielärare i fysik och matematik och 

Ellinors mamma jobbar som skadereglerare på Trygg hansa. I skolan hade Ellinor det svårt på 

grund av lässvårigheter och dessa blev värre under högstadiet. Idag jobbar Ellinor som frisör. 

  
Gustaf, 34 år: Gustaf adopterades till Sverige vid två och ett halvt års ålder. Han är uppvuxen 

med mamma, pappa och en storebror som också är adopterad från Colombia men de är inte 
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biologiska syskon. Familjen bodde i ett villaområde i södra Sverige. Under uppväxten reste 

familjen ofta på semester. Vid 15 års ålder blev Gustaf omhändertagen av socialen och fick bo 

på paragraf 12-hem. Gustaf har under hela sin skolgång haft stora problem med skolan. Detta 

pågick redan från förskolan till vuxen ålder. Gustafs pappa är lektor på en psykologisk 

institution och hans mor arbetade som sekreterare på samma institution. Gustafs bror är också 

akademisk utbildad. Gustaf har under hela sin uppväxt varit i kontakt med BUP och 

barnpsykologer. Idag är Gustaf sjukskriven för svår depression. 

  

6.2 Betydelsen av uppväxten hos de adopterade 
Enligt tidigare forskning som Lindblad nämner tenderar adoptivföräldrar i genomsnitt ha 

högre socioekonomiska förhållanden än befolkningen i stort (Lindblad, 2004:95ff), vilket 

samtliga respondenter bekräftar i vår empiri. Respondenterna uttrycker en trygghet på grund 

av dessa förhållanden och de poängterar att alla är uppvuxna i barnvänliga villaområden. Att 

alla respondenterna är uppvuxna i villaområden indikerar på att familjerna haft det bra 

ekonomiskt ställt. Ellinors citat nedan om den trygga uppväxten i villaområdet där hon lekte 

med många vänner antyder på att förhållandena i hennes uppväxt varit bra och att hon haft ett 

socialt liv under uppväxten. Ellinor uttrycket detta och säger: 

 

”Min uppväxt har varit väldigt bra, området var väldigt barnvänligt och jag umgicks med 

barnen som bodde i området” Ellinor, 22 år.  

  
I enlighet med Goffman kan vi genom detta se att redan i Ellinors uppväxt fanns det mönster 

om vad som uppfattas vara normalt och naturligt i det området som hon bodde i. Med detta 

menar vi att hon redan i ett initialt skede ser vilka egenheter och vilka individer som ingår i 

samma kategori som hennes familj gör. Detta eftersom området i största del omfattades av 

barnfamiljer med samma socioekonomiska bakgrund (jfr. Goffman, 2007:12). Beskrivningen 

av området som Ellinor är uppväxt i antyder att hon har tillgång till ett visst socialt kapital i 

form av de individer som bor i området. Enligt vår tolkning av Bourdieu menar vi att detta bör 

ge henne vissa chanser som en annan person som inte är uppvuxen i den kontexten inte har 

tillgång till (jfr. Andersson, Kaspersen, 2007:263-278).   

 

Lindblad nämner även att skilsmässofrekvensen är mycket lägre bland adoptivföräldrar 

(Lindblad, 2004:73). Vilket i enlighet med det Lindblad hävdar bekräftas det i vår empiri då 

endast en familj av fem totalt, har gett upphov till skilsmässa. Att föräldrarna lever 
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tillsammans än idag är något Ingrid berättar i sin intervju då hennes föräldrar bor kvar i 

samma hus som de är uppvuxna i. Detta uttrycker Ingrid i citatet nedan: 

  
”Mamma och pappa köpte en villa innan vi kom, de bor kvar där än idag”. Ingrid, 22 år.  

  
Något som också bekräftas i våra respondenters uttalande är att de regler som de olika 

länderna har för adoption huruvida föräldrarna ska ha bott tillsamman under minst tre år 

bekräftas också hos våra respondenter och i citatet ovan när föräldrarna ägde en villa redan 

innan adoptionen. Precis som Ingrid nämner är det ingen av våra respondenter som bott i 

lägenhet till en början och sedan flyttat till ett hus utan alla respondenter flyttade redan vid 

adoptionen in i det hus som föräldrarna redan haft tillgång till. Även det indikerar på att 

familjerna redan innan adoptionen haft det socioekonomiskt bra ställt 

(www.adoptionscentrum.se). 

 

Samtliga respondenter har dessutom gjort många utlandsresor med sina respektive familjer 

vilket även det indikerar på att det funnits bra ekonomiska förutsättningar. Detta bekräftar 

Hjerns statistik som visar att 68 procent av adoptivföräldrar till internationellt adopterade barn 

har högre socioekonomisk status vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel av 45 

procent av alla familjer i hela Sverige som har högre socioekonomisk status. De flesta 

familjer som våra respondenter är uppvuxna i åkte på semestrar inom Europa och det förekom 

även resor till fjällen. I exemplet nedan berättar Gustaf om de resor som familjen gjorde samt 

att han också fick följa med sin pappa på olika jobbresor till olika länder. Han nämner också 

att han och mamman kunde åka på olika resor bara de två tillsammans. 

  
“Jag följde med på min pappas jobbresor och vi, jag o min mamma åkte på egna resor Men 

pappa gillade bara bad och värme och så, vi var runt i Europa och Mallorca” Gustaf, 34 år. 

  
Detta citat som Gustaf nämner är en tydlig indikation på det som Bourdieu skulle koppla till 

ekonomiskt och kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet i det avseende eftersom individerna 

får med sig en viss erfarenhet av att resa och se världen, samtidigt som det krävs pengar för 

att familjerna ska kunna göra en sådan sak, det vill säga det ekonomiska kapitalet. Detta 

uppenbarar sig även när Jasmine nämner att förutom utomlandsresorna också funnits tillgång 

till två olika semesterboenden i Sverige. Hon berättar: 
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”Min farmor och farfar hade hus på Öland, och min morfar hade en stor gård i Sörmland”. 

Jasmine, 28 år. 

  
I Jasmines uttalande kan vi urskilja det faktum att familjen hade olika tillgångar så som 

materiella värden. I Jasmines fall fanns det ekonomiska kapitalet och det kulturella kapitalet 

då de hade tillgång till att resa till olika resmål både i Sverige och till utlandet. Det som också 

visar sig i citatet ovan är att tillgångarna funnits i generationer. Att hennes far- och 

morföräldrar också haft tillgång till detta kulturella och ekonomiska kapital. Detta är en tydlig 

indikator på hur en person socialiseras in i en viss kontext. En av Bourdieus grundpelare i 

teorin om kapitalformer är att pengar och materiella värden skapar ett försprång med goda 

förutsättningar för ett liv i status och avskildhet från de som saknar detta kapital (Andersson 

och Kaspersen, 2007:263-278). Vi kan se att våra respondenter kommer från familjer med 

hög grad av ekonomiskt kapital vilket indikerar på att respondenterna har goda förutsättningar 

att leva ett liv i status och att det finns ett försprång gentemot familjer som inte innehar detta 

kapital. Samtliga respondenter berättar att de är uppvuxna i områden där det endast är villor 

och det krävs enligt vår tolkning en viss ekonomi för att bo i dessa områden. Måns förklarar 

detta i sin intervju när han berättar om vilka kompisar han lekte med i området och hur 

villaområdet såg ut. 

  
“Vi bodde nog i ett radhus, eller det var fristående hus som låg i en länga med likadana hus 

bredvid varandra. Jag kände mig alltid trygg. Jag har verkligen ärketypen av svenska 

vänner.” 

  
Måns poängterar i citatet att han har ärketypen av svenska vänner och detta påvisar vilka 

människor det var som bodde i området när han växte upp. Att Måns beskriver sina vänner 

som ärketyper av svenskar visar den sociala sfären Måns rörde sig i. Detta kan kopplas till det 

Bourdieu talar om i utformningen av habitus. Han menar att det är individens olika sociala 

erfarenheter, kollektiva minnen, samt sätt att röra sig och tänka på som format Måns habitus 

(Broady, 1998:18).  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom vår tolkning av respondenters utsagor om deras uppväxt 

märka att det förekommer en generell bild av uppväxten eftersom de haft en liknande 

socioekonomisk bakgrund. Enligt vår analys av intervjuerna kan vi se ett påtagligt mönster 

som bekräftar att de respondenter vi intervjuat innehar liknande ekonomiska och kulturella 
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kapital. När det gäller respondenternas uppväxt så är det en markant likhet mellan 

respondenternas uppväxtvillkor när det gäller tillgångar och resor, denna likhet återspeglas 

inte i något annat av våra teman. 

 

6.3 Betydelsen av föräldrarnas utbildning och dess påverkan på 

respondenterna 
Samtliga respondenter har föräldrar med akademisk bakgrund vilket skapar stora 

förutsättningar för våra respondenter att studera vidare efter gymnasiet. I enlighet med 

Bourdieu och hans tes av vad man har med sig rent erfarenhetsmässigt i form av utbildning, 

språkkunskaper, beteendekoder samt allmänna kunskaper inom den kulturella sfären 

(Andersson och Kaspersen, 2007:263-278). Dock har det visat sig i vår undersökning att mor 

och farföräldrar till våra respondenter i hög grad inte innehar en akademisk bakgrund. Det är 

endast en respondent där utbildning överförts i rakt nedstigande led. Detta kan vi se när 

Jasmine tydligt uttrycker vilken profession hennes föräldrar innehar i citatet nedan: 

 

”Min mamma är förskolelärare, min pappa är civilingenjör, min farfar är ingenjör och min 

morfar var ingenjör”. Jasmine, 28 år.  

 

Jasmines citat är ett tydligt exempel på hur människors erfarenheter kan överföras från en 

person till en annan. Detta påtalar Bourdieu om när han beskriver att Habitus kan skildras som 

vanor hen inför i familjer för att fungera som ett omedvetet handlingsmönster (Broady, 

1998:3). Enligt vår tolkning av citatet har generationen av akademisk utbildning funnits i 

Jasmines familj sedan tidigare och legat till grund till hennes habitus och därmed vara en 

ytterligare faktor till varför valet till högre studier var en självklarhet. Här kan vi se hur 

mamman är förskolelärare och att pappan är civilingenjör samt att deras föräldrar i sin tur 

också är akademiskt utbildade. Precis som Bourdieu förespråkar har dessa erfarenheter och 

det kulturella kapitalet enligt vår analys även påverkat Jasmine i hennes val till högre studier. 

Detta är ett tydligt exempel på hur föräldrarna lärt sig de beteendekoder som finns i deras sfär 

och övergått till Jasmines sociala kontext (Andersson och Kaspersen, 2007:263-278 ). 

 

I de fallen där mor och farföräldrar inte innehar akademisk utbildning poängterar dessa 

respondenter vikten av att deras föräldrar har utbildat sig. Enligt vår tolkning finns 

medvetenheten om att utbildning lönar sig i längden hos vissa av respondenternas föräldrar 

trots att deras föräldrar inte innehar akademisk utbildning. Respondentens föräldrar enligt vår 
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tolkning kunde se på sina respektive föräldrar vilket hårt fysiskt arbete det kan innebära att 

inte inneha en akademisk utbildning. Detta uttrycker Måns i sin intervju när han berättar 

varför han tror att hans föräldrar tog valet till högre studier. Måns uttrycker detta i citatet 

nedan:  

  
”Det var viktigt för min mamma och pappa att skaffa sig en utbildning eftersom min morfar 

var en fiskhandlare och min mormor arbetade i deras fiskhandel” Måns 34 år. 

  
I Måns citat tolkar vi att hans föräldrar gjort ett medvetet val när de valt att söka sig till högre 

studier. Bourdieu nämner detta och menar att utbildningsväsendet fungerar som ett kapital 

som kan konverteras till helt andra kapital. I detta fall kan vi se hur Måns föräldrar var måna 

om att skaffa sig en utbildning för att få tillgång till en viss kultur som i sin tur konverteras till 

utbildningskapital, för att i yrkeslivet och den övriga sociala världen ger tillgång och 

konverteras till andra former av kapital så som ekonomiskt kapital i form av lön (Broady, 

1998:9). 

 

Samtliga respondenter förklarar att deras föräldrar varit väldigt engagerade i deras skolgång. 

Dialogen kring utbildning har varit ett centralt samtalsämne i samtliga familjer. Detta kopplas 

till Bourdieus teori om habitus. Bourdieu enligt Broadys tolkning menar att habitus kan 

skildras som vanor en person införlivar i familjer och skolan (Broady, 1998:3). Detta blir 

påtagligt när många av våra respondenter talar öppet om hur utbildning är viktigt och hur 

deras föräldrar påverkat på ett eller annat sätt valet att studera vidare. I de tre fallen där 

respondenterna studerat vidare benämner de vikten med utbildning och uttryckligen har dem 

själva sagt att utbilda sig har mer eller mindre förväntats av föräldrarna. Detta påminner om 

det som Bourdieu kallar för informationskapital. Bourdieu menar att det kulturella kapitalet 

förespråkar att en individ är välinformerad (Broady, 1998:8f). För att individer ska kunna få 

goda förutsättningar att ha ett bra kulturellt kapital måste föräldrarna för dessa individer 

besitta en viss information om exempelvis utbildningsväsendet för att kunna förespråka det 

och bekanta sig med det spektrum av möjligheter som exempelvis utbildningsväsendet och 

den sociala världen i övrigt erbjuder. 

  
Genom vår analys av dessa respondenter anser vi att detta skett eftersom respondenternas 

föräldrar på olika sätt förespråkat utbildning. Enligt vår tolkning har även habitus i detta fall 

en avgörande faktor till valet att utbilda sig. Att det förts en dialog kring utbildning är något 
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som Vera förklarar i hennes intervju, hon förklarar också hur föräldrarna stöttat henne men att 

det samtidigt inte var någon press på att utbilda sig. Vera förklarar detta i citatet nedan: 

  
”Vi har alltid fört en dialog kring utbildning hemma men jag har aldrig känt någon press 

eller krav att jag måste utbilda mig, men däremot har jag känt ett stöd från deras sida”. Vera, 

22 år. 

 

I Veras fall var inte hennes mor och farföräldrar akademiskt utbildade. Enligt vår tolkning ger 

det anledning att tro att detta grundar sig i att deras föräldrar inte varit akademiskt utbildade 

vilket leder till en subtil distans från den akademiska världen. Dock medger hon att hennes 

föräldrar haft en indirekt påverkan men att det inte varit lika explicit som i Jasmines fall. I 

Jasmines fall finns det en starkare indikator på att hon skulle utbilda sig då hon uttrycker i sin 

intervju att man ska utbilda sig. Detta kan kopplas till habitus och förklaras utifrån de 

faktorerna att i hennes fall har utbildning överförts i rakt nedstigande led från hennes 

farföräldrar till hennes pappa och mamma och nu till Jasmine. Precis som Bourdieu förklarar 

habitus att det är något som kommer med i personens erfarenheter och det handlingsmönster 

som personen bär med sig (Andersson och Kaspersen, 2007:263-278). Vi kan se det i hennes 

fall när hon uttrycker sig så här: 

  
”Det är alltid något jag fått med mig, att jag ska utbilda mig, man ska plugga liksom så är 

det. Det spelar ingen roll vad jag ska plugga, det som är viktigaste för mina föräldrar var att 

jag pluggade på högskolan. De har alltid sagt att man får ett annat perspektiv på livet 

eftersom man som människa utvecklas”. Jasmine, 28 år. 

 

I Jasmines uttalande kan vi tyda att utbildningens betydelse delvis handlat om det kulturella 

kapitalet men också utvecklandet av hennes habitus samt det habitus i form av erfarenheter 

som hennes föräldrar gått igenom. Detta eftersom de själva tagit del av den akademiska 

världen vilket gör att de besitter en erfarenhet som Jasmine får ett försprång av i och med att 

de informerar henne om detta (Broady, 1998:8).  

 

Vid frågan om valet till gymnasiet och högskolan och föräldrarnas påverkan till detta berättar 

Ingrid, (som har en pappa som startat upp det gymnasiet hon gick på) i hennes intervju att hon 

lyssnat till sina föräldrar när det kommer till frågan om utbildning. Hennes båda föräldrar var 

väldigt engagerade i Ingrid och Ellinors skolgång. Hon uttrycker det så här: 
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”Jag tror det har med att göra med att mina förädlar var väldigt på, och att man skulle göra 

bra ifrån sig i skolan ganska tidigt. Det har aldrig varit något alternativ att göra något 

annat” Ingrid, 22 år. 

 

I citatet ovan kan vi tyda att Ingrids föräldrar var medvetna om hur viktig skolan var och de 

såg till att överföra detta till Ingrid och Ellinor. Att Ingrids pappa startat en gymnasieskola ger 

oss anledning att tolka att medvetenheten kring utbildningsväsendet och dess höga 

värderingsvärde hade en avgörande roll hos fadern och modern.   

Genom dessa tre citat av våra respondenter kan vi ytterligare stärka det faktum att 

föräldrarnas inställning haft en direkt påverkan på våra respondenters habitus och gällande 

synen på vidare studier. I detta fall är det uppenbart hur föräldrarnas påverkan har skett. 

Precis som Bourdieu nämner har det enligt respondenternas utsagor tolkats att de blivit 

”födda” och uppvuxna i en intellektuell familj där det kulturella kapitalet stått i centrum och 

vägt mycket tyngre än det ekonomiska kapitlet.  

  

I de andra tre fallen har respondenterna haft samma förutsättningar som de tre respondenterna 

med akademisk utbildning men ändå har de valt att inte utbilda sig. Detta går emot Bourdieus 

tes om habitus och kulturellt kapital och enligt vår analys tolkar vi stigma som en indikation 

på respondenternas icke fortsatta studiegång. 

 

6.4 Betydelsen av självbilden 
När vi frågade våra respondenter om deras självbild och utanförskap blev deras största fokus 

huruvida hudfärg och deras utseende spelat roll under livets gång och hur det har påverkat de 

som personer. Detta är något som Irhammar och Lindblad definierar som ”osynlig” och 

”synlig” adoption. De menar att en ”osynlig” adoption är när barnet utseendemässigt smälter 

in i mottagarlandets ursprungsbefolkning (Lindblad, 2004:14). Detta blir tydligt när samtliga 

respondenter beskriver sitt utseende och specifikt sin hudfärg som en avgörande indikator på 

huruvida de inkluderas eller exkluderas i det svenska samhället och ursprungsbefolkningen. 

Det var lika viktigt för de som var ljusa att poängtera vikten av sin hudfärg, det vill säga de 

som kan ingå i Irhammars begrepp osynlig adoption. I adopterades fall och specifikt 

adopterade från Colombia görs det en markant distinktion mellan ljusa, mörka och svarta 

colombianer. Goffman påstår att den individ som utsätts för stigma av samhället oftast har en 

svårare identitetsstandard att leva upp till (Goffman 1972:113-114ff). Goffman menar även att 



28 
 

den stigmatiserade per automatik inte kan låta bli att dela in sitt eget folk i olika kategorier. 

Han påpekar hur den stigmatiserade individen genom sin kategorisering delar in deras stigma 

i olika nivåer utifrån hur synlig stigmat är på en individ. Genom det skapas hierarkier 

grupperna emellan. Återigen kan detta kopplas till ljusa och mörka adopterade från Colombia. 

De individer som innehar ett mindre stigma som i vårt fall är ljus i hyn tenderar att höja sig 

själva för att på så sätt känna sig styrkta i sin identitet. I citatet nedan som Vera uttrycker 

exemplifierar detta hur olika människor kategoriserar sig själva inom gruppen. Att Vera 

påpekar att hon inte är mörkhyad kan enligt vår tolkning jämföra hennes påstående med det 

Goffman hävdar om stigmatiserade individer höjer sig själva för att visa att hon inte är lika 

stigmatiserad som de andra individerna i gruppen. Hon uttrycker sig tydligt om att hon färgar 

sitt hår mycket mörkare än vad det egentligen är. Vilket är en indikation på att hon är ljusare 

än de flesta internationellt adopterade från Colombia. 

 

”Jag har aldrig stuckit ut i mängden för att jag har varit adopterad, det tror jag har att göra 

med att jag inte är så mörkhyad, för jag har liksom…(lång paus) jag är ganska ljus, jag 

färgar liksom mitt hår mörkare än vad jag redan har, jag har ljusbrunt hår”. Vera, 22 år. 

 

Detta citat bekräftar dessutom det faktum att Vera har en medvetenhet kring sin hudfärg och 

hårfärg. Hon lyfter fram detta genom att påstå att hon egentligen har ljusbrunt hår men att hon 

själv väljer att färga det mörkare. Vilket visar att hon kategoriserar sig själv till den gruppen 

som är ljusa (colombianer) och att hon vill poängtera att det är aktivt val att hon färgar sitt hår 

mörkare och att det inte är ett medfött attribut. Fyra av våra respondenter har påpekat att de 

tillhör den ljusa kategorin av Colombianer. Det faktum att de är ljusa colombianer har enligt 

dem resulterat i att de smält in i det svenska samhället och inte avvikit från den vita normen. 

Tvillingparet (Ellinor och Ingrid) i vår undersökning kan kopplas till begreppet ”synlig” 

adoption som Irhammar och Lindblad benämner. Ingrid berättar om en händelse i hennes 

uppväxt där hon själv kom på att hon var mörkare än personerna i hennes omgivning. Hon 

uttrycker detta och berättar för oss: 

 

”Jag har typ ett minne, eller jag vet inte om det är ett minne. När jag var liten kom jag 

verkligen på att gud, jag är ju verkligen mörk! Det var något jag upptäckte själv”. Ingrid, 22 

år. 
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I Ingrids citat antyder hon enligt vår tolkning att hon själv är medveten om hennes avvikelse 

från gruppen hon tillhör. Med det menar vi den gruppen av vänner, grannar och hennes egna 

föräldrar. Detta är ett tydligt exempel på det Goffman menar av de olika samhälleliga 

kategorier som formas och vilka egenheter som ingår i dessa. Genom Ingrids “synliga” 

adoption kategoriserar hon sig själv som Goffman skulle kalla det som en främling för 

gruppen (Goffman, 2007:12ff). Ellinor berättar att hon inte hade samma tankar som liten som 

Ingrid haft men när hon blev äldre så var detta något som hon senare har reflekterat över. 

Detta uttrycker sig Ellinor om i citatet: 

 

”Så här i efterhand så var det bara jag och Ingrid som var mörkhyade i skolan” Ellinor, 22 

år. 

Dessa två respondenter i vår undersökning kan kopplas till det Irhammar och Lindblad menar 

med ”synlig adoption”. I denna kategori menar Lindblad att det syns på barnet att de är 

adopterade i jämförelse med det mottagarland som de kommit till. Något som Irhammar också 

tar upp är vikten av hur föräldrarna hanterar adoptionen och vilken inställning de har till 

adoptivbarnens ursprungsland samt huruvida det påverkar individens egen uppfattning av 

etniskt tillhörighet (Irhammar 1998 sid. 33). Detta kan styrkas genom vår empiri då Ellinor 

påpekar hur hennes föräldrar köpte mörkhyade dockor till dem som barn. Ellinor berättar om 

det i citatet nedan om hur hennes föräldrar varit öppen med det faktum att de var mörkhyade: 

  
”Våra föräldrar har alltid talat om att vi är adopterade och så fick vi lite mörkhyade dockor 

och så” Ellinor, 22 år. 

  
Samtliga respondenter påpekar explicit hur deras föräldrar varit noggranna med att berätta om 

deras ursprung och hur de blev till. Detta gäller också i de två fallen där det fanns både 

adoptivbarn och biologiska barn i familjen. Vera växte upp med en syster som blev till genom 

provrörsbefruktning efter Veras adoption och Vera förklarar att båda hennes föräldrar varit 

väldigt noggranna med att berätta om att båda barnen har samma värde men att de varit med 

om två olika födslar och att de kommit till på två olika sätt. Detta kan tolkas genom citatet 

nedan: 

  
”Mamma och pappa har ända sedan jag varit liten varit väldigt tydliga med hur jag och min 

syster kommit till. De förklarade att jag kom till på ett sätt och min syster på ett annat”. 

 Vera, 22 år. 
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Enligt vår tolkning har Vera blivit trygg i sin roll som adopterad på grund av det hon 

beskriver i citatet ovan. Eftersom att hennes föräldrar pratat om hennes adoption så öppet 

samt att hennes syster kom till genom provrörsbefruktning så indikerar det på att hon är trygg 

i rollen att inte vara ett biologiskt barn i familjen. 

 

På samtliga av våra respondenter oavsett om de kategoriserats till ”synlig” eller ”osynlig” 

adoption, förekommer det indikatorer på att utseendet har spelat stor roll i fråga om 

självbilden samt avvikelsen från ursprungsbefolkningen i det land de adopterats till. Detta ser 

vi bland annat hos Gustaf då han påpekat hur längden varit en central del av hans uppväxt. I 

Gustafs fall avvek han markant från sina klasskamrater i och med att han var 1.50 lång. Han 

menar att detta är något som påverkat honom då han bland annat blev mobbad för sin längd. I 

Gustafs citat nedan visas det utanförskap han stötte på i och med att han var kortväxt. 

  
”Jag är väldigt kortväxt som många colombianer är och jag blev mobbad som barn. 

Mobbningen började i grundskolan och jag blev mobbad av både lärare och elever. Där 

började mobbningen och det slutade med att jag blev väldigt våldsam. Jag blev mobbad för 

min växt, jag är bara 1.50” Gustaf, 34 år. 

  
Detta citat är ett tydligt exempel på det som Goffman benämner som synligt stigma. Med 

anledning att Gustaf hade en ovanlig längd bar han på ett synligt stigma. Detta i sin tur ledde 

till att Gustaf hamnade i det som Goffman menar, misskrediterade situationer. I de fallen där 

Gustaf blev mobbad var han tvungen att handskas med det samt hitta sätt att leva med det. Det 

är enligt vår tolkning dessa situationer som Goffman refererar till som misskrediterade 

(Goffman, 2007:50, 51). Citatet kan också kopplas till Bourdieu när han talar om hur skolan 

fungerar som en uteslutande sorteringsapparat eller ett filter. Han menar att skolan ses som en 

avgörande faktor huruvida man har tillgång till det kulturella kapital eller inte. Gustafs citat 

ovan bekräftar att det skedde en selektion från både elever och lärare på grund av hans synliga 

stigma. Enligt vår tolkning ledde detta till att tillgången till det kulturella kapitalet 

avgränsades avsevärt. Bourdieus tes är således: ojämlikheten inför skolan är en aspekt av 

ojämlikhet inför kulturen (Broady, 1998:9). I Gustafs fall kan vi se att detta skett eftersom han 

blev selekterad av skolan.   
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En annan misskrediterad situation berättar Ellinor om, när hon befann sig med sina nya 

vänner från gymnasiet på en buss från skolan. Hon berättar hur de antog att hon bodde i ett 

område där många flyktingar bor. Antagandet förklarar hon grundar sig i hennes utseende. 

Hon blev förvånad över detta och överraskad över hur människor i sin omgivning såg på 

henne. Detta påminner oss om det Goffman hävdar när han menar att det är mycket lättare att 

kategorisera en individ som anses vara en främling av sin omgivning. När en främling dyker 

upp i vår närvaro är det första åsynen tillräcklig för att kategorisera personen och fastställa 

vissa egenskaper (Goffman 2007: 12ff), vilket dessa nyfunna vänner gjorde när de antog att 

hon kom ifrån ett flyktingområde. Detta visar Ellinors medvetenhet om att hon avviker från 

gruppen vilket påvisas igen. Hon uttrycker detta i citatet nedan: 

  
”Folk trodde jag bodde i ett flyktingområde, och ja sa - nej det gör jag inte, jag blev 

jättechockad, jag trodde inte att det var så jag var uppfattad”. Ellinor, 22 år. 

  
Även Jasmine berättar hur hon en gång träffade på en man som helt plötsligt började tala 

spanska med henne. När hon förklarar för mannen att hon inte kan prata spanska blir han 

förvånad och upplever det som konstigt eftersom han antog att hon var sydamerikan. Jasmine 

har tidigare aldrig varit med om något liknande och beskriver situationen som mycket 

märklig: 

  

”Han började direkt prata spanska med mig och jag såg jätteförvånad ut, han frågade mig 

var jag var ifrån och jag svarade att jag kom från Sverige. Då kolla han på mig på ett 

förvånat sätt och sa ”Är inte du från Spanien”? Då svarade jag honom att jag var adopterad 

men att jag inte kan prata spanska. Och då sa han att man kunde se på mina ögon att jag inte 

var helsvensk. Och det var då första gången som någon anmärkte det på mig” Jasmine 28 år 

  
Trots att Jasmine var väldigt ljus (hon tillhör dem fyra respondenter som är ljusa) antog denna 

man att hon var sydamerikan på grund av hennes ögon. Goffman påtalar om människor 

förväntningar och menar att stigma uppkommer och är beroende av att alla individer i ett 

samhälle grundar sina åtagande på varandra genom förväntningar. Dessa förväntningar 

anspelar på hur saker och ting bör vara (Goffman 2007: 12ff). Att denna man själv hade 

skapat en viss förväntning av att Jasmine är av sydamerikanskt ursprung är i enlighet med det 

Goffman menar, att det är genom förväntningar som vi människor bedömer varandra som 
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normala eller avvikande. Detta grundar sig på de krav som vi ställer på varandra och vad vi 

anser vara normativt. 

  
I Gustafs fall är stigmat påtagligt och har enligt vår tolkning speglat hela hans uppväxt i och 

med hans korta längd. Han berättar om hur mobbning ledde till att han som nämnt tidigare 

blev aggressiv vilket ledde till att han hamnade hos barnpsykologer där man konstaterade att 

Gustaf varit och är deprimerad. Gustaf blir därmed den respondenten som explicit uttrycker 

hur hans påtagliga stigma påverkat valet att inte studera vidare. Detta i och med att han 

påbörjade en kurs på universitetet med valde att avbryta på grund av hans allmänna 

ohälsosamma psykiska tillstånd. Dem misskrediterande situationerna som mobbningen för 

hans korta längd lett fram till menar han haft en stor inverkan och uttrycker det genom att 

hävda: 

  
”Anledningen till att jag hoppade av var att jag levde väldigt ohälsosamt och att jag inte 

mådde bra, då gick det liksom inte att plugga”. Gustaf 35. 

  

Enligt vår tolkning av Gustafs citat ovan kan det även finnas ytterligare en förklaring till 

varför han valde att avsluta sina studier på universitetet. Som vi tidigare nämnt fungerar 

skolan som en uteslutande sorteringsapparat, eftersom Gustaf blev selekterad av både lärare 

och elever så tappade han tillgången till det kulturella kapitalet och enligt vår tolkning kan 

detta ses som en ytterligare indikator på varför Gustaf hoppade av sina studier på universitetet 

(Broady, 1998:9). 

 

I ovannämnda fall har stigman varit något som varit både synligt och osynligt i och med att 

Gustaf i intervjun berättar att han blev selekterad på grund av hans våldsamhet. Våldsamheten 

kan kopplas till det Goffman beskriver som psykiska rubbningar (Goffman, 1972:14). I 

Ellinors fall så fanns det också ett osynligt stigma enligt vår tolkning. Under intervjun berättar 

Ellinor att hon i skolan hade lässvårigheter. Hon beskriver hur hon i årskurs 6-9 var sämst i 

klassen, hon hade dåliga betyg samt var sämre i idrotten än alla andra. Ellinor berättar: 

  

”Jag hade svårt med lässvårigheter, men jag fick hjälp. I högstadiet blev det värre. Och jag 

hade sämst betyg av alla” Ellinor 22 år. 
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I Ellinors fall kan vi se hur det osynliga stigmat haft en indirekt påverkan på hennes självbild 

då hon, enligt sig själv, beskriver sig som sämst i jämförelse med de andra i klassen. Vi anser 

att detta blev ett osynligt stigma då precis som Goffman menar att stigma är något som skiljer 

sig från den övriga gruppen och i detta fall så var lässvårigheten en anledning till att hon inte 

var lika duktig i skolan som de andra i klassen (Goffman, 2007:50,51) .  

  
I två av våra intervjuer berättar respondenterna att de har fått extrahjälp med studierna på 

grund av svårigheter. I Ellinors fall som tas upp ovan så hade hon lässvårigheter och i Gustafs 

fall fick han specialhjälp med lärare då han på grund av sin våldsamhet var tvungen att ha en 

speciallärare. Detta styrker det som Cederblad tar upp i sin forskning om att det förekommer 

svårigheter hos adoptivbarn i form av skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter, och på 

det viset behövde de adopterade mer specialundervisning. (Cederblad 2003:12).  

  
I Måns fall visade sig stigman i jämförelse med hans syster då det gäller studieresultat. Han 

påpekar återigen hur viktig det var för hans föräldrar att han och hans syster utbildade sig. I 

Måns fall anammande hans syster detta på ett exemplariskt sätt medan han i princip struntade 

i det. Han berättar: 

 

”Min syster klarade sig exemplariskt, hon var en toppstudent. Jag var det svarta fåret. När 

mamma kom hem med extrauppgifter så kastade jag in dem i kakelugnen”. Måns 34 år.  

  
Måns berättar vidare hur hans mamma matat honom med extrauppgifter i hopp om att han 

skulle bli en stjärnelev. Måns beskrivning av sitt stigma som det svarta fåret kan enligt vår 

tolkning av citatet ovan grunda sig i att han avvek drastiskt från den standarden som hans 

föräldrar hade för han och hans syster. Därav blir hans egen benämning “det svarta fåret” ett 

slags stigma för honom. Detta påminner om Goffman när han menar att en stigmatiserad 

individ hanterar sitt stigma i specifika avseenden. Detta kan ske både på ett medvetet och 

omedvetet sätt (Goffman, 2007). Goffman hävdar att det finns olika vägar till hanteringen av 

sitt stigma och att dessa vägar är högst personliga. I Måns fall berättar han hur han brände 

sina extrauppgifter. I enlighet med Goffman kan vi se hur hans uppeldning av läxorna var 

hans sätt att hantera sitt stigma som det svarta fåret i familjen. 
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6.5 Betydelsen av medlemskapet i Facebookgruppen “Adopterade i 

Colombia”   
Alla respondenter är som tidigare nämnt medlemmar i gruppen “adopterad från Colombia”. 

Detta indikerar på att alla respondenter, på ett eller annat vis, enligt vår tolkning och i enlighet 

med Goffman försöker socialisera sig med en grupp där de känner någon form av tillhörighet. 

Dock uttrycks detta på helt olika sätt hos våra respondenter. Gustafs fall är ett extremfall på 

grund av hans svåra uppväxt. Han beskriver ett behov av att söka samhörighet och 

understryker att gruppen varit ett hjälpmedel för hans personliga utveckling. Detta tolkar vi 

genom Gustafs citat nedan som lyder: 

 

“Gruppen har hjälpt mig för att se att det finns ljusa och mörka så att jag känner 

samhörighet och att jag inte är ensam”. Gustaf 34 år. 

  
Goffman hävdar att den stigmatiserade individen kan söka tröst hos den ”egna” gruppen. Han 

benämner dessa personer som de “egna” och beskriver dem som individer som innehar 

samma stigma vilket gör att alla känner sig normala. De “egna” kan skapa grupper där stigmat 

blir det gemensamma för att stötta varandra, vilket i vårt fall är gruppen och i Gustafs 

exempel ovan är “adopterade från Colombia” som finns på Facebook (Goffman 2007: 28-39). 

  
Gustaf nämner under intervjun att han alltid behövt försvara sitt colombianska ursprung. 

Människor i hans omgivning har misstrott honom och antagit att han har ett helt annat 

ursprung på grund av att han tillhör den ljusa kategorin av colombianer. I enlighet med det 

Goffman hävdar att en stigmatiserad individ söker tröst hos de egna, detta visas även i Gustafs 

fall. Gruppen har hjälpt Gustaf genom att han fått det bekräftat att det finns ljusa colombianer 

precis som han samt att han fått höra att han ser ut som någon som kommer från Colombia. 

Detta uttrycker han och säger: 

  
“Jag fick stor bekräftelse för två år sedan när en colombian sa att jag såg ut som någon från 

Colombia, då blev jag glad”. Gustaf 34 år. 

 

I Gustafs citat ovan ser vi hur han tydligt uttrycker sig att han finner glädje över att hans 

ursprung bekräftas. Enligt vår tolkning är detta ett tydligt exempel på det som Goffman 

hävdar när han talar om hur individer finner styrka hos den egna gruppen (Goffman 2007: 28-

39).    
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Jasmine däremot uttrycker sig på ett helt annorlunda sätt även fast hon själv sökt sig till 

gruppen “adopterad från Colombia”. Hon menar att gruppen inte alls tilltalar henne och att 

hon inte känner en gemenskap med medlemmarna. Den känslan grundar sig i enligt henne 

själv på att många i gruppen uttrycker sig negativt om sin adoption vilket hon inte känner igen 

sig i.  

  

“Jag blir förvånad över hur många de är som mår dålig över sin adoption, det är något som 

jag inte känner igen mig i”. Jasmine 28 år. 

 

Återigen ser vi i citatet ovan hur Jasmine kategoriserar sig själv utanför gruppen eftersom att 

hon enligt sin egen tolkning påverkats mindre än vad resten av medlemmarna i gruppen gjort 

av sin adoption. Enligt vår analys indikerar det på att hon själv kategoriserar sig i en annan 

grupp där stigmat inte är lika påtagligt. 

 

Jasmins uppfattning om gruppen delas med Ingrid, Ellinor, Vera och Måns uppfattning. Vera, 

Ingrid och Ellinor är väldigt intresserade av att se Colombia som land med känner inte någon 

gemenskap med gruppen. Utöver detta uttrycker Ingrid sig om vikten av att ha en 

tvillingsyster och att det kan ha påverkat känslan av att hon inte känner någon samhörighet 

med gruppen, eftersom hon redan känner en gemenskap med sin biologiska tvillingsyster. 

Detta kan enligt vår tolkning urskiljas i citatet nedan:  

  
“Jag känner inte så mycket gemenskap med gruppen faktiskt just för att jag har Ellinor så har 

det gjort att jag fått en gemenskap med henne under uppväxten”. Ingrid 22 år 

 

Däremot uttrycker Ellinor sig på ett annorlunda sätt och menar att hon finner gruppen 

intressant. Hon berättar vidare att det finns negativitet i gruppen och att det är tråkigt. Hon 

menar också att negativiteten kring adoptionen som många i gruppen uttrycker sig om inte är 

något hon stött på under sin uppväxt.    

 

“Eftersom jag inte har umgåtts med så mycket adopterade så tycker jag att det är kul att höra 

om alla historier, men jag tycker det är tråkigt att det är så mycket som är negativt. Det är 

något jag aldrig har upplevt själv eller hört om förut vilket gör gruppen ännu mer intressant 

för mig” Ellinor 22 år 
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Enligt Ellinors citat indikerat det på att hon vill känna en grupptillhörighet i och med att hon 

berättar att hon aldrig umgåtts med andra adopterade individer. I enlighet med Goffman kan 

detta vara ett subtilt antydande till att har ett behov av att känna någon form av tröst.  

7 Slutsats 
Undersökningens syfte har varit att studera de faktorer och mekanismer som påverkar 

adopterade individer i valet till högre studier, samt att ta reda på varför adopterade utbildar sig 

eller ej. Fokus har varit på respondenternas uppväxt, skolgång, föräldrarnas utbildning och 

påverkan samt de adopterades självbild. Pierre Bourdieus kapitalteori och Erving Goffmans 

stigmatiseringsteori har ämnat att användas som analytiska verktyg för att få svar på våra 

frågeställningar. Våra frågeställningar har således varit: 

 

● Vilka faktorer har legat till grund för valet att gå vidare till, eller välja bort, högre 

utbildning hos adopterade? 

● Har de adopterade individernas självbild haft en betydande påverkan till valet av akademisk 

utbildning? 

 

Utifrån våra respondenters berättelser om deras uppväxt har vi kunnat konstatera att samtliga 

haft en liknande socioekonomisk bakgrund i svenska medelklassfamiljer, vilket är något som 

indikerar på att det funnits förutsättningar att välja högre utbildning. Detta har visat sig i de 

erfarenheter och handlingsmönster som individerna har med sig hemifrån vilket gör att de haft 

olika tillgångar av olika former av kapital såsom ekonomisk och kulturellt kapital. Detta 

menar Bourdieu ger en indikation på bättre förutsättningar att utbilda sig akademiskt eftersom 

att individerna har med sig de kunskaper som krävs i sitt habitus. Individerna har en 

privilegierad grund till att i större utsträckning välja högre utbildning. 

 

Dock har vi under analysen av intervjuerna konstaterat att tre respondenter inte valt att gå 

vidare med sin utbildning trots detta försprång från föräldrarna. Deras utbildning har stannat 

vid en gymnasial nivå. Vår förklaringsfaktor till detta är en effekt av respondenternas stigma 

och hur det påverkat individen. I de fall där stigmat varit mer påtagligt har individerna valt att 

inte studera vidare. 
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Enligt vår tolkning av analysen ger det indikation på att samtliga respondenter upplever ett 

utanförskap och att detta utanförskap inte enbart grundar sig på att man som adopterad skiljer 

sig från majoritetsbefolkningen. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att 

adopterade inte har någon referenskategori, det vill säga att de inte har någon att identifiera 

sig med vilket grundar sig på det faktum att det finns biologiska skillnader mellan de 

adopterade och adoptivföräldrarna. Respondenterna har inte explicit uttryckt detta utan det är 

något vi kommit fram till när vi analyserat empirin. Vi väljer därför att sammanfatta dessa 

kännetecken och kalla det för ett dubbelt utanförskap. När en adopterad individ går ut i 

samhället blir skillnaderna mellan hen och majoritetsbefolkningen påtaglig medan hen 

dessutom upplever samma skillnad när hen ser på sina föräldrar. För att förklara vår tes 

ytterligare kan vi jämföra adopterade med andra generationens invandrare. Skillnaden mellan 

adopterade och en individ som har föräldrar med invandrarbakgrund är att individen med 

invandrarföräldrar alltid kan identifiera sig med sina föräldrar eftersom det inte existerar 

biologiska skillnader mellan dem som det gör mellan en adopterad och dess adoptivförälder. I 

de fall där en individ känner sig utanför den svenska normen eller urskiljer sig från 

majoritetsbefolkningen kan personen med invandrade föräldrar alltid identifiera sig med dessa 

och genom det få en trygghet och igenkännedom av sitt ursprung, normer och kultur. I de fall 

där individerna inte valt att utbilda sig akademiskt så uppenbarar det sig att dessa personer 

både har ett mer påtagligt stigma samt att dessa individer tenderar att lida av sitt dubbla 

utanförskap i större utsträckning. Detta visar sig också när individerna söker sig till gruppen 

“adopterade från Colombia” för att få igenkänning och referenspunkter hos medlemmarna i 

gruppen, något vi anser att det saknat under sitt liv.   

 

I de fallen där individerna valt att studera vidare på akademisk nivå nämns inte stigmat eller 

utanförskapet på samma påtagliga sätt. Efter att vi analyserat utifrån Bourdieus kapitalteori 

och Goffmans stigmatiseringsteori har dessa personer enligt vår tolkning känt sig mer 

bekväma i deras situation som adopterad, samt tagit vara på sitt habitus vilket gjort det 

avsevärt lättare att gå vidare med sina studier. 

 

Den tidigare forskningen som gjorts på gruppen adopterade förstärks enligt vår empiri då våra 

fall liknar vad den tidigare forskningen kommit fram till om gruppen adopterade. Detta har vi 

bland annat kunnat se i vår analys. Därmed blir vår slutgiltiga slutsats att respondenterna i 

vårt fall kommer från bättre socioekonomiska förhållanden. 
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Utifrån Goffman tes om stigma har vi kunnat identifiera olika stigman hos våra adopterade 

respondenter. Han hävdar att det finns synlig och osynlig stigma och menar att det i olika 

avseenden kan ha en direkt påverkan på en individs självbild. Därmed har vi genom hans 

stigmatiseringsteori kunnat enligt vår tolkning förklara dessa respondenters val att inte utbilda 

sig. De resultat som vi kommit fram till har varit att de tre respondenterna som i olika 

avseenden haft märkbara stigman varit en grundläggande faktor till valet att inte utbilda sig då 

stigmat på ett eller annat vis haft en betydande påverkan på individen. 

 

Något som vi vill poängtera är att i de fall när vi intervjuat respondenterna visar individerna 

en bild av att de generellt sett mår bra. Det är endast ett fall där respondenten uttryckligen 

berättar om den depression som funnits som adopterad. Vi finner att våra respondenter, inte 

per automatik mår dåligt eller att de inte trivs med sitt liv utan detta är endast vår analys av 

varför de tre adopterade respondenterna inte valt att utbilda sig. 

 

Vår slutgiltiga slutsats blir således att trots att respondenterna i vår undersökning kommer 

från samma socioekonomiska förhållanden samt föräldrar med akademisk utbildning så är 

stigmat den avgörande förklaringen till att inte studera vidare. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att vi fått svar på vår frågeställning och vi har själva under 

uppsatsens fortskridande blivit överraskade av det resultat vi fick fram. Vi hade sedan tidigare 

inte en tanke på att utseende hos adopterade spelade en avgörande roll i påverkan (enligt vår 

tolkning) på individen och detta har fått oss att reflektera kring hur utseende påverkar 

människor och hur vi efter utseendet dömer för att sedan placera människor i olika kategorier. 

Det som också kom fram var inte bara hur andra upplever individers utseende utan hur stor 

vikt den egna uppfattningen i människors utseende ligger till grund för den egna självkänslan, 

samt hur den känslan grundar sig i olika val i ens liv. Dubbelt utanförskap är något som vi 

inte hade en tanke på sedan tidigare men att genom undersökningens resultat anser vi att detta 

är en ytterligare faktor som kan ha en stor inverkan på adopterades självbild. 

 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning  

En fråga som dykt upp hos oss är hur mycket stigman faktiskt har påverkat de adopterade 

individerna. Detta var inget som vi hade reflekterat över men som sedan i undersökningen 
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visat sig vara en stor betydelse hos respondenterna. För att utveckla detta skulle det vara 

intressant att forska vidare om stigma och i vilken utsträckning den existerar hos adopterade 

och påverkar deras självbild. En större undersökning med ett större urval. Eftersom det kom 

upp i intervjuerna hur viktig hudfärgen var hos respondenterna så skulle en infallsvinkel 

utifrån kritisk vitmaktsteori vara intressant i detta anseende. Det är också intressant utifrån 

den aspekt som vi har tagit upp som vi kallar dubbelt utanförskap.  
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BILAGA 1 
 
Facebookgrupp Adopterade från Colombia 
 
 
Hej! Mitt namn är Jenny Eriksson och jag är adopterad från Colombia. Jag har själv precis 
varit i Colombia och träffat min biologiska familj .  
 
Jag studerar just nu min sista termin på universitetet och ska skriva min c-uppsats inom ämnet 
sociologi. Jag och min vän Asmmaa Kanbour ska skriva om ämnet adoption. Jag undrar 
därför om det finns någon som skulle vilja ställa upp som respondent till vår uppsats. Det är 
givetvis anonymt och tar ca en timma. Jag finns i Stockholmsområdet och har bil så kan ta 
mig om det skulle behövas. Låter detta intressant? Är det något ni skulle vilja delta i? Som jag 
skrev tidigare är det anonymt och vi kommer att ta hänsyn till alla forskningsetniska regler. 
Pm:a mig om någon vänlig själ vill ställa upp eller har mer frågor. Antingen till mig eller till 
Asmmaa. Med vänlig hälsning Jenny Eriksson och Asmmaa Kanbour 
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BILAGA 2 
 

Tematisk intervjuguide 
 
  Bakgrund 
 
□ Vilket år är du född och hur gammal är du? 
□ Var är du född (födelseort)?  
□ Från vilket land? 
□ När adopterades till Sverige? 
□ Hur gammal var du? 
□ Bostadsort? (Sedan?) 
 
Uppväxtvillkor 
 
□ Boende i barndomen? (villa, radhus, lägenhet etc.) 
□ Syskon? 
□ Semester som liten? fjällen? utlandsresor? 
□ vad gjorde du på fritiden som liten? (t.ex. fotboll, ridning etc.) 
□ Var gick du i skolan?  
□ Vilken utbildning har du?   
□ Hur var du i skolan? 
□ Vad tyckte du om grundskolan? 
□ Gymnasiet? (Högskola om man är där?) 
□ Hur trivdes du i skolan? 
□ Har du stött på utanförskap? 
 
Föräldrar 
 
□ Vilken utbildning har dina föräldrar?  
□ Deras mor och farföräldrars utbildningsbakgrund? 
□ hur pratade ni om utbildning i hemmet? 
□ Vad har de jobbat med och vad jobbar de med? 
□ Hur pass involverad var dina föräldrar i din skolgång? (utvecklingssamtal)(grundskolan o □ 
Gymnasiet) 
 
    Idag 
 
□ Hur ser din sociala situation ut? 
□ Boende idag, familj, pojkvän flickvän? 
□ Vad arbetar du med? (bransch, titel, typ av tjänst och så vidare.) 
□ Vad är din syn på utbildning? 
 
 


