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Sammanfattning 

Denna studie beskriver svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala 
vården i Sverige. Ras är ett för många obekvämt begrepp i Sverige, ändå tycks ras i 
social mening påverka ens möjligheter i samhället. Det saknas statistik utifrån ras och 
hudfärg i Sverige. Forskning på hur just ens hudfärg påverkar den vård en får saknas i 
svensk kontext. Genom en kvalitativ innehållsanalys har därför svarta kvinnors 
beskrivningar av möten och upplevelse med/av vården analyserats för att söka svaren 
till studiens frågeställning. Det vill säga, om och hur yttrar sig afrofobi i den 
perinatala vården i Sverige? Det empiriska materialet är insamlat från flera olika 
mediala forum, böcker, sociala media och nyhetsmedia. Analysen tar avstamp 
i kategoriserings- och stereotypifieringsteori samt kompletteras detta med att beskriva 
hur stereotypifiering påverkas av rasideologier formade i historien. 
Vidare beskrivs tidigare forskning i temat, ur både svensk och internationell 
kontext. Syftet med studien är att undersöka om och beskriva hur afrofobi kan yttra sig i 
den perinatala vården i Sverige. Studiens resultat kan endast svara för hur afrofobi 
upplevs vara förekommande i just de studerade sammanhangen, vilket innebär att 
slutsatserna inte kan generaliseras för hela befolkningen av afrosvenskar. Slutsatsen 
är att afrofobi upplevs, av dessa svarta kvinnor, vara vanligt förekommande i den 
perinatala vården i Sverige. Dessa studerade kvinnors erfarenheter av den 
perinatala vården tyder på att afrosvenska kvinnors smärta inte tas på 
allvar och att dessa afrosvenska kvinnor blir homogeniserade utifrån en stereotyp 
föreställning om den svarta kvinnan. Vidare tycks det finnas både strukturella och 
internaliserade hinder för att få bukt med problemen.  
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1. Inledning  

I följande kapitel behandlas först bakgrunden till uppsatsens syfte och frågeställning genom 

att sätta temat i dess sammanhang. Bakgrunden berör syftet och frågeställningen genom att ge 

exempel på temat från den samhälleliga debatten och tidigare forskning. Därefter redogörs det 

för det aktuella syftet och frågeställningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som redogör för 

uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund  

I slutet av maj 2020 spreds en film, inspelad via mobil världen över. Filmen visade hur 

George Floyd bad om hjälp för att rädda sitt eget liv under pågående polisbrutalitet. George 

Floyd hölls ner mot marken så att han inte fick någon luft och avled senare 

på sjukhus (“George Floyed: What happened...”, 2020). Denna händelse var startpunkten för 

Black Lives Matter-rörelsens spridning globalt, så även i Sverige. Hashtaggen #BLM tog fart, 

och Aysha Jones tog initiativet att starta en svensk rörelse under namnet Black 

Lives Matter Sweden. A. Jones menar att ingen svart person står utanför rörelsen, i Sverige, 

att födas som svart innebär “automatiskt att födas som politisk” (Bolin, 2020). Den första juni 

2020 startades instagramkontot Black Lives Matter Sweden [@blacklivesmattersweden], av 

samma initiativtagare, som till rörelsen med samma namn. Kontot har, sedan dess till nu 

(November 2020), fått över 34 000 följare till sina aktivistiska och kunskapshöjande inlägg.   

Sverige är, internationellt sett ett av de länder med de hårdaste anti-

diskrimineringslagarna. Den svenska befolkningen har, generellt sett, en 

låg acceptans för rasism och en generellt sett mindre negativ attityd, än andra länders 

befolkning, till migranter (Hübinette & Lundström, 2014, s. 424). Trots detta är rasism och 

diskriminering baserat på individers ursprung vanligt förekommande i Sverige, se bland 

annat Gardell, M., Molina, I. & Wolgast, S. (2018), Hamed et al. (2019), Hübinette & 

Lundström (2014), Multikulturellt centrum (2014) och Wamala et al. (2006). I en europeisk 

kontext tycks svarta personer (samt romer) vara de i överlag mest utsatta grupperna för 

diskriminering i samhället (McEachrane & Gilroy, 2014, s. 100). Individer som kan 
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identifieras som afrosvenskar, tycks ofta vara den mest utsatta gruppen när det gäller rasism, 

diskriminering och hatbrott i Sverige (Mångkulturellt centrum, 2014). Ens hudfärg tycks alltså 

påverka huruvida och i vilken utsträckning en riskerar att vara föremål för rasism och 

diskriminering i samtida Sverige.  Den aktivistiska 

rörelsen, Black Lives Matter Sweden [@blacklivesmattersweden] slogan, 

“All lives can not matter, until all black lives matter!”  talar för att det finns en pågående 

kamp för allas lika rättigheter oavsett hudfärg, vilket denna studie ämnar undersöka, genom 

en fallstudie, i afrosvenska kvinnors upplevelser och erfarenheter av den perinatala vården i 

Sverige.  

Valet att undersöka hur afrofobin yttrar sig i, just, den perinatala vården gjordes då 

det i medierapporteringen sommaren 2020, publicerades en historia, “Asha, 23, var nära att dö 

efter förlossningen” (Wigen, 2020). Artikeln handlar om en tjej, som vara nära att dö, i 

samband med sin förlossning, vilket hon upplevde berodde på rasism. I slutet 

av sommaren 2020 postar Amie Brae Sey [@Amieladoula], frilansande journalist som bland 

annat driver den antirasistiska och feministiska podden Raseriet ett inlägg på sin 

nystartade Instagram, Amieladoula. I inlägget beskriver hon hur hon nu valt att utbilda sig 

till doula eftersom hon, gång efter gång får höra berättelser om rasism inom 

förlossningsvården. Och i den nyligen utgivna boken, En svart flickas 

handbok, av Mariama Jobe (2020, s. 63) finns ett avsnitt där författaren beskriver svarta 

kvinnors utsatthet i samband med att ett barn föds:   

 “Jag skriver om detta eftersom det är min skyldighet. I en bok som ska behandla svarta flickors och 

svarta kvinnors värden och kroppar måste jag adressera de rum där vi inte ens behandlas som 

människor. Vi är i fara, från ögonblicket vi föds, tills vi blir gravida, tills att vi föder barn, det är en 

cykel som måste brytas. Och vi kan inte göra det ensamma.”  

I stycket går det att utläsa att det finns en önskan om förändring, samt att det efterfrågas hjälp. 

Det verkar således som att det finns ett samhälleligt behov av att vetenskapligt undersöka om 

och hur afrofobi i den perinatala vården yttrar sig.  

Afrofobi, bygger på rasistiska ideologier, som i sin tur kan kopplas till användandet av 

begreppet ras (SOU 2005:41). Ras, är i Sverige ett obekvämt ord för många samtidigt är det 

också ett ord som är borttaget ur svenska dokument vilket gör det problematiskt för 

möjligheten att bekämpa rasism (Hamed et al., 2019) och vidare afrofobi. I en av statens 

offentliga utredningar, Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering (SOU 2005:41, s.104), framhålls vikten av att prata om ras inom 
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forskningen för att besvara frågorna om hur, varför och med vilka sociala effekter som 

identifiering av ras ger för individer och samhället. Att inte prata om ras i vetenskapen 

innebär på sätt och vis att vi förnekar att ras som social konstruktion 

påverkar rasifierade människors upplevelse av rasism. Ras är endast en social konstruktion, 

det finns inga fysiskt synliga eller kulturellt betingade skillnader mellan människor som kan 

förklaras utifrån den sociala konstruktionen ras är, däremot finns det socialt konstruerade 

ideologiska och sociala skillnader som bygger på en idé om att hudfärg eller ras medför olika 

egenskaper till människan (SOU 2005:41, s.103). Det svenska samhällets uppbyggnad är 

färgat av ett kontingent närvarande av rasifiering, rasism och rasistiska ideologier, som idag 

visar sig i både mer och mindre synliga strukturer vilka har förödande konsekvenser för våra 

medmänniskor (SOU 2005:41, s.108). Bland annat har det i en annan av statens 

offentliga utredningar, Hälsa, vård och strukturell diskriminering (SOU 2006:78) visat sig att 

vården genomsyras av rasism, både gentemot vårdtagare, arbetstagare samt i 

utbildningsmaterial riktat till vårdtagare och den som utbildar sig till att arbeta 

inom vården. Med detta sagt, så tar denna studie fasta på att undersöka afrofobi i den 

perinatala vården genom att undersöka om det är möjligt att koppla afrofobi, när och om 

den yttrar sig, till rasistiska ideologier.  

Tillgången till vård i Sverige påverkas av socioekonomiska faktorer samt etnicitet och ras, 

kvinnor som finns i dessa grupper söker i mindre utsträckning vård för upplevda besvär 

(Wamala et al., 2007, s. 414). I litteratursammanfattningen, Invandrade kvinnor utsätts för 

diskriminering i vården, -Om genus och identitet (Nyampame, 2008) visar författaren på att 

invandrande kvinnor, i Sverige löper större risk att utsättas för diskriminering i vården både 

utifrån att de är just invandrade samt att de är kvinnor. Sammantaget finns det forskning som 

visar på att immigranter, invandrade kvinnor, kvinnor med annan etnicitet än vad som upplevs 

som en etnisk svensk utsätts för diskriminering i vården (Eriksson et al., 2016; Essén et al., 

2000; Hamed et al., 2019; Hamed et al., 2020; SOU 2006:78). Bland annat har det visat sig 

att omskurna kvinnor i Sverige inte får den vård de behöver i och med en förlossning, för att 

systemet inte är uppbyggt att vårda de behoven. Svarta kvinnor, som är omskurna, blir 

istället offer för både systemets och barnmorskors rasistiska idéer och kommentarer, som i 

vissa fall, har visat sig bygga på stereotypifiering av den afrikanska (svarta) mannen som 

barbarisk och våldsam (SOU 2006:78 s. 85–104). Hamed et al. (2020, s. 1670) beskriver hur 

tillgången till adekvat vård försämras utifrån att vårdgivare tycks behandla vårdtagare 

annorlunda baserat på stereotypifiering baserat på ras.  
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En studie av olika gruppers uppfattningar om moderskapet visar på att Somali-födda kvinnor 

är mindre benägna att be om hjälp från vården i sitt moderskap än andra kvinnor, vilket kan 

ge konsekvenser för den vård som görs tillgänglig (Eriksson et al. 2016). Kvinnor 

med ursprung från Afrika, som föder barn i Sverige, är den grupp som löper störst risk att dö 

under en förlossning och föda för tidigt. De födda barnen löper också större risk, än andra 

barn, att födas med neonatal distress och SGA (SGA – small for gestational age). Samt tas 

barn, födda av dessa kvinnor, i mindre utsträckning till neonatalvården än barn födda av 

kvinnor med svenskt ursprung (Essen et al. 2000, s. 740,742). Den 

västerländska vetenskapen, och således den västerländska medicinen bygger på idén om den 

vita mannen som den friska och andra kroppar, det vill säga bland annat kvinnor 

och svarta har setts som onormala, smutsiga och sjuka (SOU 2006:78 s. 16).    

Det finns alltså forskning och en samhällelig debatt, som pekar på att den svarta kvinnan, i 

Sverige, tenderar att få sämre perinatal vård än den vita kvinnan. Det är dock ett tema som det 

inte specifikt har forskats ingående på. Denna studie ämnar därför undersöka om 

och hur afrofobi yttrar sig i den perinatala vården i Sverige Och vidare att om och 

när afrofobin yttrar sig kan kopplas till rasideologier som är grundade i historien. 

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att belysa ett upplevt problem i det svenska 

samhället. Kunskapsspridning, om svarta kvinnors upplevelser och erfarenheter av den 

perinatala vården i Sverige, hoppas öka förutsättningarna för utveckling av jämlik vård, för 

alla. Vidare är förhoppningen att denna studie öppnar upp för ännu mer forskning på 

temat afrosvenska kvinnor i det svenska samhället.  

1.2 Syfte & frågeställning  

Syftet för studien är att undersöka om och hur afrofobi yttrar sig i den perinatala vården i 

samtida Sverige. Det vill säga, i möten med vården, under graviditet (MVC), förlossning, tid 

på BB och BVC, genom att beskriva 

fenomenet utifrån framförallt afrosvenska kvinnors perspektiv. Vidare 

är syftet att vidga kunskapen i om och hur afrofobi uttrycker sig 

gentemot afrosvenska kvinnor och deras barn, i Sverige, i den perinatala vården genom att se 

till hur detta kan förstås utifrån rasideologi sprunget ur historien fram till nu. Frågeställningen 

för denna studie följer därav som nedan:  

“Hur yttrar sig afrofobi i den perinatala vården?”   
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Frågeställningen besvaras utifrån en kvalitativ ansats, genom att först samla in och 

därefter analysera publicerade erfarenheter och upplevelser av sådan art som skulle 

kunna vara ett uttryck för afrofobi i den perinatala vården i Sverige.   

1.3 Uppsatsens disposition  

Dispositionen för denna studie ser ut som följande: Till att börja med har läsaren i inledningen 

(1.) fått ta del av en bakgrund till ämnet, ämnet är också presenterat i ett samhälleligt 

sammanhang, samt har frågeställning och syfte redogjorts för (1.2). I följande avsnitt (2.) 

definieras först två viktiga begrepp för studien (2.1), efter detta följer en redogörelse för den 

teoretiska referensramen (2.2). Därefter sätts frågeställning och syfte i en bredare vetenskaplig 

kontext genom en redogörelse av tidigare forskning (3.) relaterat till ämnet ur tre perspektiv 

Afrofobi i Sverige (3.1), Afrofobi i vården generellt & i den perinatal vården i 

nordamerikansk kontext (3.2) och Rasism och diskriminering utifrån etnicitet/hudfärg i den 

perinatala (3.3). I avsnitt 4, redogörs för denna studies metod och samtliga, för denna studie, 

avgörande metodologiska moment. Därpå följer en presentation av denna studies resultat och 

analys (5) i fyra teman, Rädsla och oro utifrån ens hudfärg (5.1), Den svarta 

kvinnokroppen och den “afrikanska kvinnan” (5.2), Föreställningar om viss 

kultur, moderskap och familjen (5.3) och Reaktioner på afrofobi (5.3). Uppsatsen avslutas 

med en Diskussion av analys (6) samt en sammanfattande slutsats (7). 

 

 2. Teoretisk och begreppslig 

referensram   

Följande avsnitt kommer börja med att definiera 

och analysera begreppen, afrosvensk och afrofobi, vilka är begrepp som kan uppfattas och 

tolkas olika. Att definiera dessa begrepp, för denna studie, är därför av vikt för att förstå 

denna studies resonemang, antaganden och diskussion där dessa begrepp 

används. Därefter följer ett avsnitt om den teori, det vill säga stereotypifierings-
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 och kategoriseringsteori som studien tar avstamp i, för att svara syftet kommer det 

även behandlas och konkretiseras vad historiska rasideologier innebär för afrofobi idag. Det 

vill säga att det teoretiska ramverket omsätts, till hur afrofobi yttrar sig idag, genom 

att koppla problemet till rashistoriens inflytande över hur vi stereotypifierar och 

kategoriserar individer av olika hudfärg.  

2.1 Definition av afrofobi & afrosvensk  

Inom vetenskapen definieras ofta afrosvensk som svarta svenskar, vilket inbegriper alla svarta 

personer, oavsett i vilken del av världen en själv eller ens förälder är född (Mångkulturellt 

centrum 2014, s. 13–14), alltså inte nödvändigtvis personer med första, eller andra 

generationen afrikanskt ursprung. I vidare mening bör det också tilläggas att bara för att 

personer identifieras som en grupp, det vill säga som afrosvenskar, så innebär inte detta att det 

inte skulle kunna finnas skillnader inom gruppen. Afrofobi, i sin tur är ett samlingsbegrepp 

för rasism, diskriminering och hatbrott mot afrikaner och människor av afrikansk härkomst, 

samt mot människor som kan tros vara av afrikansk härkomst och/eller är svart 

(Mångkulturellt centrum, 2014, s.11). Det vill säga att i detta samlingsbegrepp rymmer både 

rasistiska och diskriminerande uttalanden, praktiska handlingar och konsekvenser gentemot 

svarta personer.  

2.2 Teoretisk referensram  

För att undersöka denna studies syfte, att beskriva hur afrofobi ter sig i den perinatala vården 

tar denna studie avstamp i stereotypifierings- och kategoriseringsteori. Dessa teorier kan svara 

på hur människor agerar och tillskriver egenskaper, utifrån vissa attribut, hos personer utifrån 

en viss tillskriven grupptillhörighet ofta baserat på fördomar (Brown 2010, s. 35). För att 

specifikt förstå, vad som kan vara, afrofobiska uttalanden och handlingar behöver vi omsätta 

dessa teorier i rashistorien. Det vill säga att rasideologi från en historisk kontext till en 

samtida kontext påverkar hur individer kategoriseras utifrån ras idag, varpå även detta är en 

del av teoretisk referensram för denna studie. Vidare presenteras Nagels (1994) teori om hur 

grupptillhörighet baserat på etnicitet kan vara problematiskt, vilket är av vikt för att förstå 

fördomar baserat på hudfärg och etnicitetstillhörigheter, starkt kopplat till afrofobi. Hall 

(1994), Mercerer (2017), Hübinette & 
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Lundström (2014) samt McEachrane & Gilroy (2014) beskriver och analyserar rasism med 

grund i stereotypifieringsteori, vilket också presenteras i detta avsnitt.  

Den västerländska idén, om rasens olikheter och den vita huden som överordnad, har skapats 

och upprätthållits genom först den transatlantiska slavhandeln, därefter den västerländska 

kolonisationen av vad som sågs som den vilda världen, och slutligen migrationen till väst efter 

andra världskriget (Hall 1994, s. 239). Tre epoker, där konsekvensen av att vara svart är att en 

har blivit utnyttjad och nedgraderad, sett som mindre intellektuell och mindre civiliserad (Hall 

1994, s. 243). En historia, som ibland mer eller mindre medvetet och mer eller mindre 

uppenbart påverkar oss än idag. Det svenska samhället ses av många, såväl invånare som 

internationellt sett som föredömet för det antirasistiska (såväl som jämställda) samhället, trots 

detta är privilegierna för de vita medborgarna uppenbart närvarande (Hübinette & Lundström 

2014, s. 425). Hur är det möjligt att rasismen är så närvarande trots det antirasistiska 

ställningstagandet? Hübinette och Lundström förklarar det med en teori om ett 

upprätthållande av den vita hegemonin, som även den likt Hall (1994) menar grundas i 

historien. Sveriges vita hegemoni grundades, i differentieringen mellan den vita och 

svarta rasen, i det dåtida rasbiologiska institutet. Vithet har, som form för makt, sedan dess 

genom historien, definierats, distribuerats, producerats och reproducerats. Idag är vithetens 

hegemoni en samhällelig struktur, ett system och en ideologi som inkluderar både antirasister, 

rasister, vita och icke vita personer i Sverige (Hübinette & Lundström 2014, s. 425–426). 

Med J.Kiros ord i Svart kvinna (2015, s. 27) skildras, det både Hall (1994) och Hübinette & 

Lundström (2014) talar om, hur historisk rasideologi upplevs ge konsekvenser i dagens 

samhälle:   

 “Det var i och genom det transatlantiska slaveriet och den efterföljande koloniseringen av Afrika 

som svartheten fick en betydelse och ett pris som vi som idag ses som svarta fortfarande betalar av”    

Den vita människan är överordnad den svarta människan och 

med detta följer privilegier, vilka är närvarande i samhället idag, och då spelar det ingen roll 

huruvida du är född i Sverige eller inte. Hur påtaglig den svarta hudfärgen är spelar också 

många gånger mindre roll, för i vissa rum är en person identifierad som svart och i andra inte. 

Ojämlikheten grundas i att en hudfärg är överordnad och värderas högre än en annan, vilket i 

slutändan ger olika rättigheter och tillgångar till resurser (McEachrane & Gilroy, 2014, 

s. 102). Hall menar att vi förstår ras, etnicitet och nationer bygger på hur historien har format 

och konstruerat diskurserna kring just detta, med detta menar han vidare att den konstruerade 

ojämlikheten som är utkomsten av diskurserna går att förändra just för att det är diskurser och 
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inte något biologiskt (Mercerer 2017, s.1-2). Det vill säga att en av konsekvenserna i dagens 

diskurser formade genom historien är just rasism. Hall (2017, s. 31) förklarar att vi ska förstå 

diskurser som följande:  

“..discourse should be understood as that which gives 

human practice and institutuions meaning,  that which enables us to make sense of the world, 

and hence that which makes 

human practices meaningful practices that belong to history precisely because they signify in 

the way they mark out human diffrences” . 

Vilket kan förstås som, att allt vi förstår, om ras, etnicitet och nationer och vidare vad vi 

uppfattar, som skillnader och likheter, är under lång tid konstruerat för att vi ska kunna ge 

mening åt olikheter. I konstruktionen av mening, hittar vi således skillnaderna. Rasskillnader 

bygger på konstruktion av mening redan från upplyssningseran, där den europeiska 

befolkningen antogs som civilisation och de andra var barbarer (2017, 

s. 15). A. Adenji (McEachrane & Gilroy, 2014, s.151) menar vidare, att den svenska 

färgblindheten, det vill säga svenska idén om att hudfärg inte har betydelse, gör att det 

svenska samhället blir just blinda för att hudfärg faktiskt har stor betydelse. Vilket leder oss in 

på att definiera vad rasism, ras och rasifiering innebär för afrofobi.  

Rasism är föreställningar, det vill säga idéer och attityder om olikheter utifrån hudfärg och 

diskriminering är de faktiska handlingarna som är ett resultat av föreställningarna 

(Giddens, 2006, s. 396). För att förstå vad rasism bottnar i, och således vad afrofobi är och hur 

det yttrar sig idag, behöver vi se till hur vi genom historien har skapat och upprätthållit en 

idé om hudfärgens betydelse för människans olika karaktärer och egenskaper (Hall, 1994., 

Hübinette & Lundström, 2014., SOU 2005:41 s.103.). Ras är endast en social konstruktion, 

det finns inga fysiskt synliga eller kulturellt betingade skillnader mellan människor som kan 

förklaras utifrån den sociala konstruktionen som ras är. Däremot finns det socialt konstruerade 

ideologiska och sociala skillnader som bygger på en idé om att hudfärg eller ras medför olika 

egenskaper till människan (SOU 2005:41 s.103), vilka kan förklaras som rasistiska 

föreställningar. Huruvida vi definierar ras eller inte är inte det viktigaste för denna studie, utan 

vilka konsekvenser historiens rasideologi, och därmed användandet och icke användandet av 

ras, har för effekter i dagens samhälle. Detta innebär dock inte, att huruvida ras definieras i 

samhället ej inte är av vikt för de personer som är föremål för analys i denna 

studie. Rasifiering, i sin tur, kan som bäst beskrivas, som det begrepp som 

står för kategoriseringar, tankemodeller och associationer, vilket möjliggör 
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rangordningen av människor till ett naturligt inslag, i såväl, sociala relationer som 

maktstrukturer. Rasifieringsprocesser är associerade till en  

“essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån en föreställning om 

människors väsensskilda och oföränderliga olikheter utifrån kulturella 

och/eller utseendemässiga tillskrivningar “   

SOU 2005:41 s. 9  

Det vill säga att begreppet rasifiering används när individer tillskrivs egenskaper utifrån 

kultur och eller utseende, eller att ett visst utseende eller kulturell företeelse tillskrivs kopplas 

samman med en viss ras. Begreppet inbegriper också en social 

rangordning, där tillskrivningen innefattar en lägre social rang.  

Stereotypifieringsteori lägger grunden för analysen av det empiriska materialet i denna studie 

och kan förklara hur vi, som människor, kategoriserar in andra människor i grupper efter 

förutfattade meningar och därefter behandlar människor olika utifrån hur vi kategoriserarar 

dem (Hall, 1994., Brown, 2010.), Det vill säga att stereotypifieringsteori vidare kan 

förklara hur vi omsätter idéer, attityder och föreställningar om 

rasens betydelse i vardaglig social interaktion. Brown (2010, s. 11) beskriver att 

fördomar kan definieras som oberättigade negativa 

förutfattade meningar om personer utifrån en specifik grupptillhörighet. Fördomar är också en 

direkt eller indirekt negativ attityd, känsla eller ett beteende gentemot medlemmar av 

en viss grupp. Vidare menar Brown att fördomarna kan påverka vem som helst som utifrån 

kan definieras som tillhörande gruppen, eller en person som kan ses som en representant för 

gruppen (2010, s. 35). Det vill säga att individen, som är mål för fördomen själv inte behöver 

identifiera sig med den grupptillhörigheten. Fördomar bygger även på social kategorisering, 

det vill säga att en individ tillskrivs en viss grupptillhörighet, grupptillhörigheten som 

tillskrivs är utifrån den fördömandes egen sociala kategori, det vill säga vilka kunskaper och 

attribut hen själv besitter. Det är också vanligt att ett visst (även om det är baserat på 

fördomar) agerande/beteende/handlande rättfärdigas gentemot en person utifrån att hen 

tillskrivs en viss grupptillhörighet (2010, s. 35).   

Vi människor differentierar vår omvärld genom bland annat motsatser och differentiering är 

en nödvändig del, för bland annat att skapa mening. Differentiering kan vara både positiv och 

negativ (Hall 1994, s. 238). Det är genom differentiering som vi skapar uppfattningen om den 

andre/dem andra och ett jag/vi. Differentiering mellan vi och dem grundar sig i sin tur 

på stereotypifieringen, som innebär att vi, för att förstå vår omvärld och oss själva delar in 
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personer i kategorier och tillskriver personerna egenskaper utifrån detta (1994, 

s. 257). I stereotypifiering, som process, skapas en symbolisk gräns mellan vad som är 

avvikande och normalt, vad som är acceptabelt och inte, vad som är norm och vad som inte är 

norm och essensen blir vad som är vi och dem (1994, s. 258). Hall (1994), Hübinette och 

Lundström (2014), Rydgren (2004) beskriver alla att hudfärg är fenomen för diskriminering i 

olika kontexter. Hall menar att vi förstår vår omvärld genom olikheter, han menar att det är 

olikheten som skapar meningar och meningsskapandet är beroende av uppfattningen av 

motsatser (1994 s. 235). Det vill säga, för att förstå rasism måste vi förstå att vi utifrån 

hudfärg delar in personer i motsatser, det vill säga, motsatserna svart och vit hudfärg. 

Motsatsindelning är inget problem i sig, men i och med att det i meningsskapandet av 

motsatserna också är en fråga om tillskrivning av olika mängder makt och värde till 

motsatsparen får vi samtidigt en värdering (1994 s. 235). Vilket kan ses som att det är just 

värderingen som gör att stereotypifiering får vissa personer att vara mer önskvärda än andra, i 

och med att värderingen utgör meningsskapandet.  

I en europeisk kontext tycks differentiering mellan den nationella “vi” och “dem” 

utländska snarare bygga på ras än på etnicitet och religion 

(McEachrane & Gilroy, 2014, s. 102). Kärnan i konceptet och teorin om den hegemoniska 

vitheten är att vithet innebär att en person besitter makt och att svenskhet bygger på vithet, 

vilket innebär att det är vitheten som mäter huruvida en person är svensk eller inte (Hübinette 

& Lundström, 2014, s. 426). Detta är av vikt för att vidare förstå hur afrofobiska uttalanden 

ter sig, när en pratar om vem som är svensk och inte, alltså vem som tillskrivs som en av oss 

eller en av dem. Att vara svart kan vara en del av en etnicitet. I amerikansk kontext är 

det dessutom, generellt sett som, en biologisk etnicitet att vara svart (Nagel 1994, s. 154). Det 

är därför viktigt att se till hur vi ser på etnicitet i samhället, och att problematisera 

konstruktionen av etnicitet, för att vidare förstå afrofobi och afrofobiska uttalanden. Nagel 

beskriver hur etnicitet konstrueras, både inifrån grupper såväl som utifrån grupper. Etnicitet 

definieras utifrån religion, språk, kultur, uppträdande, arv och/eller regiontillhörighet. 

Definitionen av en grupp, utifrån etnicitet, är inte definitiv utan utgörs av kontinuerligt 

pågående förhandlingar (1994, s. 153). Svart hud i sig är inte föremål för identifiering av en 

viss etnicitet i Sverige. Däremot så menar Nagel (samt Hall 1994, Hübinette & Lundström 

2014, Rydgren 2004) att personer med svart hud tillskrivs vissa egenskaper och karaktärsdrag, 

på samma sätt som vi gör med etniciteter, det vill säga en form av rasifiering. 

Svart hud tillskrivs egenskaper och svart hud kan göra att en individ identifieras som av en 
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viss etnicitet endast utifrån hudfärg. För individen själv är det möjligt att identifiera sig med 

den etnicitet som hen tycker lämpar sig bäst, men som svart person är det svårt att utifrån bli 

identifierad som någon annan etnicitet än en etnicitet där svart hudfärg är av majoritet (Nagel 

1994 s. 156).  

Beroende av sammanhang identifierar människor sig med olika identiteter och tillhörande 

etnicitet, det som tycks vara mest fördelaktigt för individen är således den etnicitet som hen 

definierar och identifierar sig med (Nagel 1994 s. 55). Vilket dock inte behöver 

vara den etnicitet som en person utifrån identifierar samme individ med. Identifiering av en 

hel grupp utifrån är svårare för individen att påverka. Etnicitet skapas utifrån såväl andra 

grupper som via samhälleliga institutioner och lagar (1994 s. 157). Exempelvis så kan en 

person utifrån sina attribut bli identifierad med en viss etnicitet, utifrån vad samhällets 

förväntningar på den etniciteten är, det säger sig själv att detta inte behöver vara något som 

överensstämmer med vad personen själv identifierar sig med. På samma sätt kan en person av 

samhället bli, trots dess egen identifikation med en viss etnicitet bli ifrågasatt om hen inte 

tydligt besitter de attribut och kunskaper som samhället/gruppen förväntar att de tillhörande 

av etniciteten besitter.  

Rasideologin, från då till nu, har alltså konsekvenser för vad som idag kan beskrivas och 

tolkas som afrofobiska uttalanden och handlingar. Det är via historiska rasideologier som idén 

om rasens olikheter, den vita och svarta huden, skapats. Det ges mening, till dessa 

olikheter, genom att stereotypifiera och kategorisera människor och bemöta människor 

utifrån en upplevd grupptillhörighet och således föreställningar om egenskaper som 

tillskrivs personer. Begreppet etnicitet och dess koppling till hudfärg, möjliggör 

en djupare förståelse för hur ytterligare mekanismer spelar in för hur 

vi stereotypifierar baserat på ursprung, vilket också påverkar, vad som kan ses som, afrofobi. 

3. Tidigare forskning  

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning på temat ur olika synvinklar för att 

sätta frågeställningen “hur yttrar sig afrofobi i den perinatala vården i Sverige?” i en 

bredare kontext. Som tidigare nämnt, saknas det idag forskning ur en svensk kontext som 

berör just afrofobi i den perinatala vården. Först får läsaren därför ta del av ett avsnitt 
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som presenterar mer sammanfattande forskning på afrofobi i Sverige generellt. Detta för att 

ge en bild av hur omfattande afrofobin tycks vara i Sverige. Utifrån avsaknaden i forskning 

på temat är det relevant att beskriva hur afrofobi yttrar sig i den perinatala vården i 

utomsvensk kontext, vilket nästföljande avsnitt behandlar. Detta ämnar fördjupa 

förståelsen för fenomenet, samt sätta det i perspektiv och vidare möjliggöra för jämförelser i 

analysen. I svensk kontext är det möjligt att finna forskning på diskriminering och rasism 

utifrån etnicitet i vården. Där det också antyds att afrofobi kan vara 

förekommande, kommer detta att presenteras vilket görs i det avslutande avsnittet. Den 

tidigare forskningen som beskrivs nedan ämnar ge en djupare förståelse för fenomenet och en 

tyngd till denna studies analys.  

3.1 Afrofobi i Sverige  

Afrofobi är, som tidigare definierat, ett samlingsbegrepp som rymmer både rasistiska och 

diskriminerande uttalanden, praktiska handlingar med konsekvenser gentemot svarta 

personer. I inledningen nämndes att ras är ett problematiskt begrepp i Sverige (Hamed et al. 

2019), år 2009 togs ordet bort från lagen om diskriminering och istället står det skrivet att 

ingen får bli diskriminerad utifrån etnicitet och/eller hudfärg. Anledningen, att 

ordet ras plockades bort, skulle vara att ingen ska bli diskriminerad utifrån ras, eftersom det ju 

inte är något som finns i biologisk mening. Det problematiska har dock visats sig vara att i 

och med att ras inte erkänns så är heller inte de problem som är kopplade till 

ojämlikhet utifrån just ras erkända, vilket är problematiskt eftersom ras, i social 

mening, faktiskt tycks existera. Vidare menar samme författare att det inte tycks finns något 

som påverkar våra rättigheter i större utsträckning än just ras, varpå ett förnekande av ras 

snarare förnekar dessa ojämlikheter än löser problem (McEachrane & Girloy, 2014, s. 95-99). 

I tillägg tycks den koloniala världsordningen starkt färga det svenska samhället fortfarande, 

där den vita europén är priviligierad och den svarta personen står lägst i rang 

(McEachrane & Gilroy, 2014, s. 100).   

På uppdrag, av Justitieombudsmannen, har Institutet för framtidsstudier tagit fram en 

rapport, Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi (2017) som pekar på hur samhället brister i 

insamlandet av statistik som offentliggör afrosvenskars situation. Vilket i sin tur tyder på att 

den forskning som finns, om afrofobi i samhället idag, möjligtvis endast visar en liten del av 

det dolda isberget. Rapporten beskriver även att det är svårt att finna forskning, som bedrivs 

på temat afrofobi, just för att det är problematiskt att samla in data. Forskningen som finns 



 

 13 

pekar på att hudfärg är en vanligt förekommande diskrimineringsgrund. Hübinette och 

Lundström (2014) förklarar bland annat att det är fråga om att vara vit eller inte om en ska nå 

framgång/anställning på arbetsmarknaden i Sverige. Rydgren (2004, s. 1000-1001) förklarar 

att människor av annan hudfärg än vit exkluderas från möjligheten till anställning bland annat 

just utifrån hudfärgen. När det gäller trakasserier generellt och diskriminering på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom utbildningsväsendet är svarta personer mest 

utsatta, oavsett om dem är första andra eller tredje generationens svenskar. I 

rapporten Afrofobi – en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens 

Sverige (Mångkulturellt centrum 2014) kan vi också läsa hur afrosvenskar diskrimineras på 

arbetsmarknaden men också i vardagslivet, på bostadsmarknaden och under 

utbildning. Utöver det, utsätts afrosvenskar för större mängder hatbrott än 

övriga befolkningen. I en annan rapport, skriven på uppdrag av Länsstyrelsen 

Stockholm, Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden (Gardell, M., Molina, I. 

& Wolgast, S. 2018), konstateras att strukturell diskriminering utifrån hudfärg är ett faktum i 

Sverige. Rapporten visar bland annat på tydliga kopplingar mellan inkomst och hudfärg, det 

vill säga att en persons hudfärg påverkar ens ekonomiska inkomster. Det tycks alltså 

vara något motsägelsefullt, i det svenska samhället, där ras inte “existerar” tycks ojämlikheten 

just utifrån ras vara högst närvarande.  

3.2 Afrofobi i vården generellt och 

i den perinatala vården i nordamerikansk kontext  

I en amerikansk kontext har det visat sig att föreställningar om biologiska skillnader mellan 

den svarta och vita kroppen, som härstammar från slaveriet, kan kopplas till en uppfattning 

om att svarta individer känner mindre smärta än vita individer, vilket resulterat i bristfällig 

medicinsk behandling för svarta individer (Hoffman et al. 2015, s. 4300). Svarta personer står 

offer för att bli missuppfattande när det gäller emotionella uttryck, mental kapacitet, storlek 

och deras upplevelse av smärta (Mende-Siedlecki et al. 2019, s. 886). Vidare är svarta 

personer systematiskt underdiagnostiserade och underbehandlade, samt är det 

mindre sannolikt att afroamerikaner får utskrivet medikament, för smärta, än för den övriga 

befolkningen. Det har också visat sig att sköterskor reagerar mindre på en svart persons 

smärta än på en vit persons. Skillnaden mellan hur en svart kontra vit person upplever smärta 

tycks bygga på stereotypifiering av svarta individer som av lägre status, samt falska 
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föreställningar om biologiska skillnader mellan raser. Det finns inga studier som visar på att 

svarta personer skulle vara mer smärttåliga än vita personer. Det går heller inte att förklara 

skillnaderna genom att det skulle vara lättare att utläsa smärta i en vit persons ansikte än i en 

svart persons ansikte. Skillnaderna ligger i omdömena där en persons smärta inte speglar den 

verkliga skillnaden i tolerans av smärta (2019, s. 864-865).   

I USA är risken att dö under en förlossning fyra gånger större för en svart kvinna än för en vit, 

trots att kvinnorna inte tycks uppvisa några skillnader under graviditetens gång. I vissa städer 

är risken till och med 8 gånger så stor för en svart kvinna som för en vit kvinna att dö till följd 

av en förlossning (Allen 2020, s. 1). Vidare förklarar samma författare att ekonomiska 

skillnader mellan olika grupper är roten till den 

stora uppvisade skillnaden i mödradödlighet, så väl som i skillnader i hälsa generellt mellan 

svarta och vita (2020, s. 2).  

3.3 Rasism och diskriminering utifrån 

etnicitet/hudfärg i den perinatala 

vården i Europa/Sverige.  

Vetenskapliga studier som tittar på huruvida den perinatala vården är jämlik i Sverige, där 

specifikt afrosvenskar och/eller svarta personer är en vald grupp att studera och jämföra med 

andra grupper, finns idag inte tillgänglig. Därav saknas studier som specifikt undersökt 

hur afrofobi uttrycker sig i vården. Däremot finns studier som visar på ojämlikhet i 

vården, generellt och/eller mödravården, utifrån andra variabler så som etnicitet, migration 

(Esscher 2014, Esscher et al. 2014, Nyampame 2008, Rapport 2020:11, Rapport 2018:1), 

strukturell rasism (Hamed et al. 2020 & Gardell, Molina, & Wolgast 2018) socioekonomiska 

skillnader, utbildning och andra möjliga förklaringar se exempelvis SOU 2005:41, SOU 

2006:78 och SOU 2006:22.  

Att rasism får negativa konsekvenser för den som söker och är i behov av vård är påvisat i 

flertalet ovan nämnda studier. Bland annat så har det visat sig att rasism i vården kan leda till 

att födelsevikten är låg på spädbarn, högt blodtryck och generellt sett, har det visat sig att 

rasism leder till ökad sjuklighet. Utöver den faktiska rasismen så har följden av rädslan att 

utsättas för rasism också visat sig ha negativa konsekvenser för hälsan (Hamed et al. 2020, 

s.1663). Att utsättas för rasism i vården kan kopplas till ett minskat förtroende för vården 
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och/eller ett undvikande att söka upp vården (Wamala et al., 2007). Det är dock problematiskt 

att identifiera rasism i vården, eftersom rasism kan ses som en institutionaliserad social 

struktur som yttrar sig genom subtila och/eller dolda praktiker som är normaliserade i vårdens 

vardagliga rutiner. Detta begränsar eller nekar alla människor lika rätt till vård (Hamed et al. 

2020, s. 1670).  

Hamed et al. (2020, s. 1667) menar att mycket av det som upplevs av vårdtagare som 

diskriminering ofta inte är uppenbart rasistiska handlingar av vårdgivaren, däremot så om 

vården jämförs med hur normalfallet av vård ges så är det mer uppenbart och det dolda (icke 

uppenbara) synliggörs. Detta är också en av anledningarna till varför det kan vara svårt och 

ibland omöjligt att säga ifrån, anmäla, kräva sina rättigheter och klaga på den vård som en får 

om en upplever sig varit föremål för diskriminering.  

Under de senaste decennierna har mödradödligheten, i Europa, sakta minskat. De senaste åren 

har trenden dock vänt och mödradödligheten ser ut att öka något igen. Den nya trenden visar 

att immigranter, speciellt immigranter med afrikanskt ursprung är överrepresenterade i 

statistiken. Detta har inte alltid kunnat förklarats utifrån socioekonomiska- eller 

obstetriska skillnader (Esscher 2014, s. 50). I en jämförande studie över Storbritanniens 

befolkning visade det sig att svarta afrikanska mammor löper större risk att dö 

i mödradödlighet än vita brittiska mammor (Esscher et al. 2014, s. 1).  

Hamed et al. (2020, s. 1666) förklarar att strukturellt våld och tyst rasism påverkar vårdtagare 

i europeisk kontext. Ett exempel, på hur det strukturella våldet ter sig, är hämtat från en 

intervju med en kvinna med somaliskt ursprung som berättar hur hon upplevde att hennes 

smärta i och med en förlossning inte togs på allvar. Vidare förklarar Hamed et al. (2020, s. 

1666) att även om det inte går att bevisa att hennes upplevelse faktiskt har att göra med 

rasism, eller afrofobi, att göra så ska kvinnans upplevelse förstås utifrån att rasism i svensk 

kontext är förtäckt och ofta är det osynliga processer som visar sig i vad som uteblir istället 

för vad som blir. Kvinnas upplevelse av att inte bli tagen på allvar i sin upplevelse av smärta 

kan kopplas till de tidigare presenterade studierna i amerikansk kontext, där det visat sig vara 

så att svarta personers smärta inte tas på samma allvar som vita (Hoffman et al., 2015 & 

Mende-Siedlecki et al., 2019).  

I statens offentliga utredning (SOU 2016:55 s.75), om jämlik hälsa, beskrivs det att 

utrikesfödda personer i större utsträckning själva bedömer sin hälsa som sämre 

än hur inrikesfödda bedömer sin hälsa. Kvinnor som genomgår en förlossning i Sverige och är 

födda i låginkomstländer löper större risk att dö vid en förlossning än 
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svenskfödda kvinnor. Utöver högre risk att dö vid en förlossning, så har det visat sig att brist 

på adekvat vård som leder till att kvinnor dör i och med en graviditet är vanligare när 

kvinnorna inte är födda i Sverige än om de är det (Esscher 2014, s. 52). Det har också visat 

sig att kvinnor som är utlandsfödda löper större risk att inte få adekvat vård vid en 

förlossning. Detta utifrån barriärer som ofta bygger på kommunikationssvårigheter (Esscher et 

al. 2014, s. 8).  När det gäller uppföljning av bristningar efter en förlossning, psykisk ohälsa 

kopplad till förlossning eller förlossningsrädsla har utlandsfödda kvinnor i mindre 

utsträckning än svenskfödda kvinnor erbjudits hjälp trots att dem efterfrågat detta, enligt 

rapporten Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors 

hälsa av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Rapport 2020:11 s. 181-183).  

I en utredning om mödrahälso- och förlossningsvården är jämlik i 

Sverige (SOU 2016:37) visade det sig att en kvinnas födelseland är den variabel som visar på 

störst variation i hälsa efter att ha fått vård. Komplikationer vid förlossning för kvinnor födda 

i Afrika söder om Sahara tenderar att uppstå i större utsträckning än för svenskfödda 

kvinnor.  I utredningen undersöktes flera möjliga typer av förlossningar 

och i samtliga typer visade det sig att kvinnor, födda söder om Sahara, löper större risk för 

komplikationer. Det visade sig också att variationerna i bristningar, akut kejsarsnitt, död och 

komplikationer jämfört med andra grupper inte kan förklaras av socioekonomiska faktorer. I 

en annan utredning, av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, I väntans tider. -En 

delrapport om satsningen på kvinnors hälsa (Rapport 2018:2 s. 15), förklaras att kvinnor 

födda söder om Saharas ökade risker för komplikationer, i och med förlossning, inte i någon 

större utsträckning kan förklaras av könsstympning.  

Eriksson et al. (2016) beskriver hur kvinnor av olika ursprung får olika bemötande från 

vården utifrån föreställningar om att mödrar med olika ursprung har olika behov. Detta kan 

vara positivt eftersom individer har olika behov och att det bemötandet då 

kan tillgodoses. Men om bemötandet inte baseras på, just individen, utan en viss 

grupptillhörighet så är det istället lätt att vården blir diskriminerande. Vilket tycks vara fallet 

för flertalet kvinnor. I Sverige löper havande, födande och nyförlösta kvinnor från sub-

sahariska Afrika större risk att dö under den perinatala tiden än andra kvinnor i Sverige. 

Förklaringen till detta ligger inte i några ökade biologiska riskfaktorer utan utifrån hudfärg 

(Essen et al. 2000). I statens offentliga utredning (SOU 2006:78) kan vi läsa hur 

invandrarkvinnor diskrimineras utifrån ursprung. Utredningen visar att barnmorskors 
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föreställningar om kvinnor med annat ursprung än deras egna behandlas annorlunda och 

diskriminerande.  

Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen på att en individs mått av, vad som kan 

tolkas som, “svenskhet” så som etnicitet, ursprung, migrationsbakgrund och möjligtvis 

hudfärg kan påverka den vård som ges till kvinnor i Sverige. Det tycks vara så att dessa 

variabler påverkar risken för mödradödlighet, komplikationer i och med förlossning, 

generell upplevelse av vården, huruvida en söker sig till vård eller 

ej, vara föremål för diskriminering, och huruvida vårduppföljning ges eller ej. Utifrån denna 

forskning ser det ut att vara möjligt att afrofobi är ett förekommande problem i den perinatala 

vården, som också kan ge negativa emotionella och fysiska konsekvenser för kvinnor.   

4. Metod  

Frågeställningen för denna studie följer som tidigare nämnt “hur yttrar sig afrofobi i den 

perinatala vården?” Syftet är att undersöka om och hur afrofobi uttrycker sig i den 

perinatala vården gentemot afrosvenska kvinnor och barn, i Sverige. Detta 

undersöks genom en, kvalitativ, riktad innehållsanalys på insamlat publicerat empiriskt 

material. Det är av vikt att en metodbeskrivning i en kvalitativ studie, fokuserar på att 

offentliggöra alla de steg som forskaren tagit för att nå den publicerade versionen, detta för att 

läsaren ska kunna bedöma huruvida forskningen är tillförlitlig eller ej (Kvale & Brinkman 

2014, s. 327–329, Vetenskapsrådet 2011, s. 88). Det vill säga, läsaren själv ska kunna avgöra 

huruvida tillvägagångsättet är relevant för frågan och huruvida den slutsats som presenteras, 

är rimlig i förhållande till de avgörande val i metoden som gjorts. I detta 

kapitel kan läsaren därför stegvis följa, denna uppsats, avgörande moment från start till 

slutsats. Först kommer själva metodologin och metodansatsen att beskrivas närmare, därefter 

följer ett avsnitt om hur den tidigare forskningen införskaffats följt av ett avsnitt om studiens 

avgränsningar. Därefter en beskrivning av insamlingsförfarandet av det empiriska materialet 

samt en beskrivning av samma material, därefter följer ett avsnitt om urval. 

Efter detta följer ett avsnitt om de etiska överväganden som gjorts. Det metodologiska kapitlet 

avslutas meden beskrivning av kodnings- och analysförfarande.  
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4.1 Metodologi  

För att beskriva afrofobi i den perinatala vården i Sverige, används som tidigare nämnt, bland 

annat stereotypifierings- och kategoriseringsteori, som stöd i analysen tar denna studie också 

avstamp i hur den rasideologiska historian fram till idag kan ses 

påverka. Samt redogörs för metodens styrkor och svagheter genom ett reflexivt och kritiskt 

förhållningssätt till de valda stegen. Davies (2008, s. 3,46) förespråkar att ett reflexivt 

förhållningsätt, tillsammans med en teori och en metod att luta sig tillbaka på, är grunden för 

att forskaren inte bara ska fråga, söka och finna det som vilken person som helst skulle ha 

funnit. När ett reflexivt förhållningssätt tillämpas, innebär det att forskaren medvetandegör 

både sig själv och läsaren om hur hen själv kan påverka eller inte påverka ett material (Davies 

2008, s. 80-81). Detta innebär att jag som forskare besitter en förkunskap som torde påverka 

analysen av materialet. Det kan tänkas att jag, som forskare och vit kvinna, tolkar upplevelser 

och erfarenheter på ett annat sätt än vad en svart kvinna skulle göra. Det kan också tänkas att 

en afrosvensk kvinna hade uppfattat berättelser på ett annat sätt, utifrån ett inifrån perspektiv, 

istället för ett utifrån perspektiv som nu är fallet. Att göra en helt objektiv tolkning av en 

undersökning av detta slag är inte möjligt, varpå en annan forskare möjligtvis funnit andra 

koder, teman, analyser och slutsatser.   

Det reflexiva förhållningsättet möjliggör också att underliggande strukturer kan 

uppenbaras. Denna studie syftar till att beskriva fenomenet afrofobi i den perinatalvården i 

Sverige. Afrofobi är, som påvisat i tidigare forskning, ett fenomen som möjligt bottnar i en 

underliggande struktur. För att beskriva fenomenet tycks det därför vara rimligt att studera de 

erfarenheter personer som kan identifieras som afrosvenskar har från just den perinatala 

vården i Sverige. Det finns olika möjliga sätt att närma sig en fråga som denna. Ett sätt är att 

beskriva detta fenomen genom att titta närmare och analysera de erfarenheter som redan 

finns redogjorda för och publicerade i olika mediala sammanhang, vilket denna studie har 

tagit fasta på att göra. Metodvalet föll på en riktad kvalitativ innehållsanalys, då 

det tycktes vara den mest lämpade angreppsmetoden för att svara syftet och 

frågeställningen.  Eftersom en riktad innehållsanalys beskrivs som ett bra verktyg för att 

beskriva ett fenomen utifrån redan existerande teori och tidigare forskning (Hsieh & Shannon 

2015). Det reflexiva förhållningsättet, som har antagits under studiens gång, ökar både 

validiteten och reliabiliteten och innebär till stor del att forskaren beskriver för läsaren varför 

och hur tolkningar och antaganden är gjorda (Davies 2008, s. 80-81).   
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Kvalitativ innehållsanalys som angreppsmetod kan delas upp i tre olika 

former konventionell, riktad och summativ. Gemensamt för de olika formerna, och passande 

för denna studies syfte och frågeställning är att kvalitativ innehållsanalys som angreppsmetod 

möjliggör subjektiv tolkning av text, genom systematiska klassificeringar och kodningar av 

identifierade teman och/eller mönster (Hsieh & Shannon 2005). Samt att målet med metoden 

är tillföra kunskap och förståelse för ett problem eller ett fenomen (2005), vilket ju också är 

syftet för denna studie, det vill säga att tillföra både kunskap och förståelse för ett 

fenomen som det tycks saknas forskning på. Den riktade innehållsanalysens mål är att utvidga 

eller verifiera redan befintliga teoretiska ramverk och teorier och är även en lämplig 

angreppsmetod när koder för kodningsschemat baseras på tidigare forskning och/eller teorier. 

Det vill säga en något mer deduktiv, än induktiv form, där tidigare teorier och forskning får 

vara verktyg för att skapa ett kodningsprogram med redan befintliga kategorier och teman 

(2005 s. 1281).  

En kvalitativ innehållsanalys är alltid baserad på analys av text, denna text kan än dock ha sitt 

ursprung i exempelvis intervjuer likväl som i material/data som är text redan från början 

(Hsieh & Shannon 2005 s. 1278). Vilket också gör det till en lämpad angreppsmetod för 

denna studie då den ämnar studera text av olika ursprung. Viss insamlat textmaterial är 

återgivet av exempelvis en journalist från en intervju och annan text är publicerad av den som 

besitter erfarenheten eller i en text via en annan författare.   

4.2 Insamling av tidigare forskning  

En del i att beskriva för läsaren om studiens tillvägagångsätt är att beskriva hur den tidigare 

forskningen metodiskt samlats in. Denna studie har 

sökt, genom Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst i de databaser som är kopplade 

till tjänsten med utvalda sökord. Afrofobi/Afrofobia, diskriminering/discrimination, 

rasism/rasicm, mödravård, förlossning, perinatal vård, health care, perinatal care är de sökord 

som har använts i olika kombinationer med avgränsningarna på krav på peer review samt ej 

senare utgivet än 2010. Böcker, rapporter, vetenskapliga artiklar har funnits och de som vid 

första anblick tycks ha berört syftet och frågeställningen har skumlästs. Därefter har de texter 

som kunnat kopplats till studien lästs ingående, om de fortsatt 

efter djupläsning kunnat kopplas till studien fått vara del av det underlag av tidigare forskning 

som studien presenterar.  Denna sökmetod har genererat ett mindre omfång litteratur, det som 

i sin tur har genererat mer är att titta på den forskning som statens offentliga 
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utredningar refererat till, samt den forskning som de funna artiklar och böcker i sin tur 

refererat till.  Med detta sagt är det givetvis möjligt att andra kombinationer av sökord hade 

kunnat generera ett annat underlag och således en annan analys och slutsats. Vidare är det 

också möjligt utsorterande av viss forskning har lett till en bias i studien, då det som inte 

kunnat kopplas till studien vid första anblick sorterats bort.  

 

4.3 Avgränsningar   

För en studies validitet och reliabilitet krävs också att relevanta avgränsningar och urval görs 

(Djurfeldt et al. 2018), det vill säga att urval och avgränsningar möjliggör att frågeställning 

och syfte kan besvaras. En viktig avgränsning, för denna studie kommer med användandet 

och definitionen av begreppet afrofobi. Det insamlade empiriska materialet som väljs 

att analyseras inbegriper en eller 

flera personer som kan identifieras som afrosvensk. En profilbild, och/eller en beskrivning i 

text/tal har fått sortera ut huruvida en upplevelse delas av en afrosvensk kvinna eller 

inte. Detta kan innebära att de erfarenheter som analyseras inte är upplevda av 

en afrosvensk person, vilket skulle kunna resultera i fel i slutsatsen. Beskrivningar av 

upplevelser och erfarenheter av personer som ej tydligt kunnat urskiljas 

som afrosvenska kvinnor har sorterats bort. Även sådan erfarenhet, som möjligtvis, är uttryck 

för afrofobi kan ha sorterats bort då det inte kunnat bekräftas att det är 

en afrosvensk persons redogörelse. Avgränsningen i tid för denna studie är att behandla 

erfarenheter som erfarits från år 2015 och fram till nu, då studien ämnar beskriva 

hur afrofobi ter sig i en samtida kontext. Det är dock inte möjligt att säkerställa när 

det, som analyseras, har hänt även om det är publicerat inom den avgränsande tidsramen. En 

annan avgränsning för denna studie är att den syftar till att analysera redan publicerat 

material. Det nyvunna med denna studie är inte att undersöka, ett nytt fenomen, utan snarare 

att vetenskapligt beskriva hur fenomenet tar sig uttryck i samtida Sverige. Ytterligare en 

avgränsning är den subjektiva bedömningen som jag som forskare utgör, det vill säga 

att begränsningar i analysen är baserade på den kunskap jag som forskare besitter.  
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4.4 Insamling av empiriskt material  

En redogörelse för hur det empiriska materialet som analyseras är funnet är av vikt för att 

läsaren ska kunna avgöra huruvida det insamlade materialet är representativt och kan 

svara studiens syfte och frågeställning.   

Det är generellt är svårt att finna personer som är villiga att berätta om hur de varit utsatta för 

diskriminering/rasism i vården. Detta för att det tycks finnas en rädsla för hur deltagande 

skulle kunna påverka dem själva samt andra (Hamed et al. 2020).  Att undersöka redan 

publicerade berättelser skapar därför en större mängd respondenter. Samt ses det som 

positivt att dessa personer redan tagit ställning till huruvida de vill dela med sig av 

sina upplevelser.  Under intervjuer är det också möjligt att forskaren ställer ledande frågor, 

vilket kan åsidosätta den intervjuade personens egentliga upplevelse av något (Hsieh & 

Shannon 2005 s. 1283). Valet att analysera redan publicerat material minskar risken för att det 

insamlade materialet är föranlett av forskarens ledande frågor. Därav är det relevant att 

undersöka frågeställningen och syftet genom en textanalys av publicerat material, både med 

hänsyn till den rådande pandemin samt att individerna själva faktiskt själva har valt att berätta 

om sina upplevelser och inte gör det på uppmaning av forskarens möjligt ledande frågor. Att 

använda publikationer från olika mediala forum, så som sociala medier, kvällstidningar och 

facktidningar skapar bredd och kan visa på att det möjligtvis är ett problem som får ta plats i 

flera olika rum. Nackdelen är att det är omöjligt att veta huruvida samma 

persons erfarenheter analyseras gång på gång, det är också omöjligt att 

veta huruvida personen som delar med sig av sina erfarenheter faktiskt har upplevt det hen 

delar med sig av, eller om personen är den person hen utger sig för att vara.   

Det empiriska material som studerats i och med denna studie är, som nämnt redan publicerat 

material. För att finna detta material har sökningar på Google gjorts med samma ord som 

finns nämnda i sökningarna för tidigare forskning. De träffar som därefter tycktes lämpliga 

för studiens syfte och frågeställning har därefter sorterats, och antingen förkastats eller 

sparats, för vidare kodning. Sökningen på Google genererade de nyhetsartiklar som finns 

beskrivna i följande avsnitt. Sökning på instagram med #BLM, #Rasim, #förlossning 

har ledde mig in på två olika instagramkonton, som var och ett har fått genomgå en noggrann 

granskning av alla hittills (2020-11-20) postade inlägg. Därefter har alla inlägg, som i 

text tyckts beröra vård och rasism sparats i Instagrams egna sparfunktion. Respektive 

inlägg har lästs, och/eller lyssnats och tittats på då det varit filmklipp. Inga bilder är 
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analyserade, utan endast skriven text och prat. Därefter har de inlägg som inte varit relevanta 

sorterats bort och det material som fortsatt efter första sortering funnits kvar finns återgivna i 

nästa avsnitt. Utöver dessa har så även två böcker som återger hur det är att vara svart kvinna 

i Sverige lästs, vilka bägge finns omnämnda i sociala medier med hashtaggen #BLM. Det ska 

tilläggas att detta empiriska material inte på något sätt kan ses som representativt för 

alla afrosvenska kvinnor. Det empiriska material är påverkat av de personer som delar med 

sig, hur väljer författare att förmedla historier, vad väljer och väljer en journalist bort i 

skapandet av nyhetsmedia, vad väljer en individ att dela med sig av på sociala medier och vad 

väljer hen att inte dela med sig av.  

4.4.1 Beskrivning av empiriskt material  

Materialet för denna studie är text, insamlat i olika former för att bredda fältet. Det är 

böckerna Svart Kvinna av Fanna Ndow Norrby (2015), och En svart flickas 

handbok av Mariama Jobe (2020). Den första boken är en samling av rasistiska kommentarer, 

som återges i form av citat och där alla kommentarer är upplevda av personer (framförallt 

kvinnor) som identifierar sig som svarta. Den andra boken är en samling av författarens egna 

upplevelser samt ett trettital andra svarta kvinnors erfarenheter av att vara svart kvinna 

i Sverige. I den första boken återges två erfarenheter från den perinatala vården i Sverige. I 

den andra boken finns ett kapitel av författaren själv som berör den svarta kvinnokroppen och 

förlossningsvården.  

Två nyhetsartiklar, från två av de vanligaste kvällstidningarna, “Asha, 23, var nära att dö efter 

förlossningen” (Wigen, 2020) och “Bilan Osman: “Barn förstår orättvisor väldigt 

bra”” (Mårtensgård, 2020). Den första beskriver en ung kvinnas egen upplevelse av 

förlossningsvården, den andre beskriver kvinnans första möte med barnmorskan.  

Två artiklar från webbtidningen Afropé, vilken är en politiskt obunden 

och ideell webbtidning, vars mål är att sprida positiv kunskap om den afrikanska diasporan 

och motverka rasism (Afropé, 2020). Den första artikeln “Förlossningsläkare DO-anmäls efter 

avsliten arm på dött foster och afrofobiska uttalanden” (Wedin, 2016), beskriver hur en 

kvinna fått utstå oetisk behandling i och med förlusten av ett barn. En annan artikel från 

samma tidning “Okunskapen är förblindande smärtsam” (Oscarsson, 2016), beskriver hur 

en vit mamma till en afrosvensk bebis får höra att hennes barn omnämns som 

“cappucinobarn”.   
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Ett radioreportage, “Vårdanställd: När den svensk-somaliska kvinnan larmade himlades det 

med ögonen” (Koukkari, Mbenga 2020), där en anonym kvinna berättar att det i hennes 

journal stått “pratar flytande svenska”.   

Ett YouTube-klipp 

från Black Lives Matter Swedens webbkanal [@blacklivesmattersweden] (2020), där de 

pratar om allas lika rätt till vård. I klippet återges berättelser av svarta 

personers erfarenheter av vården. Black Lives Matter Swedens instagramkonto [@blacklives

mattersweden] har genererat tre inlägg som är föremål för analys.  

Därutöver finns empiriskt material från ett instagramkonto, som drivs av en svart kvinna i 

Sverige, som är mamma till två barn och barnmorska till yrket. Detta konto benämns vidare i 

studien som XX, och har genererat två inlägg med kommentarer som kodats och 

därefter analyserats.  

4.4.2 Urval  

Urvalsstrategin bör ge svar på hur urvalet sett ut för att läsaren ska kunna ta ställning till 

huruvida en generalisering i resultat kan göras eller ej (Kvale & Brinkman 2014, s. 329), 

därav följer här en beskrivning av urvalet. För att förtydliga, är urvalet baserat på huruvida 

den erfarenhet som beskrivs i de olika texterna upplevd av en/flera personer som kan 

identifieras som afrosvenskar utifrån att de själva eller författaren av texten uttryckligen 

beskriver de berörda personerna som svarta och eller afrosvenskar i texterna. Publicerat 

material har införskaffats genom flertalet sökningar på nätet och med sökorden rasism, 

diskriminering, afrofobi, svart kvinna, mödravård, förlossning, perinatal vård, BVC, BB, 

MVC i olika kombinationer. Detta har genererat ett fåtal publikationer, de träffar som tycktes 

kunna svara frågeställningen är presenterade i tidigare materialavsnitt. Sökningarna 

genererade givetvis fler träffar, dock handlade flertalet av dessa, om samma individer som de 

presenterade publikationerna eller kunde inte svara syftet och förkastades därav. Urvalet är 

därmed ett strategiskt urval, ur den aspekten att de träffar som funnits har alla undersökts, det 

vill säga att det som tycks finnas tillgängligt. Därefter har, så kallat klusterurval fått stå för 

insamlandet av ytterligare data. Det vill säga att i och med att exempelvis ett konto 

på instagram har funnits med vissa sökord, så har genomgången av ett konto lett in till nästa 

konto. Den första genomgången av dessa träffar har sedan sorterats av ett målstyrt urval, det 
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vill säga att en första sortering av materialet där endast det som kunde svara syftet och 

frågeställningen sparats.  

Urvalet är omöjligt representativt för hela befolkningen och samhället, det vill säga att 

studiens resultat inte är generaliserbara för hela samhället eftersom resultatet endast beskriver 

en liten del av vissa afrosvenskars erfarenheter i den perinatala vården. Det ska tilläggas här 

att det inte är omfånget av erfarenheter som är intressant, utan hur fenomenet ter sig, vilket 

detta urval kan svara och skapa en uppfattning om. Hur vanligt och hur många, som upplever 

och inte upplever afrofobi, kräver ett annat urval och en annan studie.   

4.5 Etiska överväganden  

I forskning ska alltid vinsten med forskningen väga tyngre än vad eventuella 

negativa konsekvenser gör. Detta innebär att metoden, inte bara ska vara den mest 

relevanta, för forskningsfrågan, utan också den som åsamkar minst risker och konsekvenser 

för dem som är föremål för forskningen (Vetenskapsrådet 2011, s. 31). Utifrån denna 

riktlinje, bör det således övervägas huruvida forskningen kan ge negativa konsekvenser för de 

individer vars text är föremål för analys. Individerna har själva valt att publicera 

på tillgängliga sociala medier och/eller via andra mediala sammanhang delat med sig av sina 

erfarenheter. Däremot har de inte gjort detta i vetskapen om att de kommer vara föremål för 

forskning. Individuella medgivande saknas därmed, utifrån att data redan är offentlig, vilket 

skulle kunna anses problematiskt. För att undvika att individerna åsamkas negativa 

konsekvenser, av denna forskning och utifrån att det inte är relevant för analysen, har de 

individer som kommenterat öppna konton på Instagram anonymiserats. Eftersom text återges 

direkt, så finns det dock ändå möjlighet för vilken läsare som helst att finna texten genom 

sökningar på nätet vilket gör att det är möjligt för läsare att finna den direkta 

källan. Personerna, som är föremål för forskningen här, har valt att offentligt publicera och 

skriva om sina erfarenheter, där det förmodats har gjort personliga övervägande i om det finns 

någon risk med att publicera erfarenheten. Den skada som just denna forskning skulle kunna 

åsamka uppfattas som minimal, därav uppfattas nyttan med studien vara större än en möjlig 

skada. Forskaren besitter en beroendeställning i framförandet av den vetenskap hen bedrivit, 

både gentemot de respondenter hen använt sig av samt den publik hen riktar sig 

till.  Forskaren ska reflektera över vilka konsekvenser den publicerade texten kan ge, och ta 

hänsyn till detta i och med skrivandet. Detta ska göras i språkbruk, formuleringar och val av 

material för presentation samt måste forskaren göra övervägda figureringar av de som deltagit 
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i studien, både för att ta hänsyn till konfidentialitet när så ges samt för respekt gentemot 

forskningen (Kvale & Brinkman 2014, s. 323). Den insamlade datan är redan publicerat 

material och tillgängligt för allmänheten varpå originaltexterna har skapat nivån 

på anonymiteten. I denna studie har det reflekterats över det som kallas 

forskarens position, det vill säga möjligheten att skapa värden, vilka kan påverka människors 

syn på verkligheten (2014, s. 322). Genom ett reflexivt förhållningsätt, det vill säga ett 

kontinuerligt ifrågasättande av mina egna tolkningar och analyser och hur jag som person med 

min bakgrund påverkar analysen är förhoppningen att den subjektiva tolkningen är så objektiv 

som den är möjlig, varpå dessa kvinnors erfarenheter ges rättvisa tolkningar.  

4.6 Kodnings- och Analysförfarande  

Kodning är verktyget för en forskare att strukturera upp text i olika kategorier, teman och 

begrepp, som ej nödvändigtvis är nämnda i texten för att kunna visa på mönster, likheter och 

skillnader mellan och i olika texter. Det är genom kodning av materialet som forskaren kan 

överblicka ett material och vägledas in till att välja ut de delar som är intressanta för analys 

(Sutton 2016, s. 271, 273).  Kodningen går alltså genom flera steg för att i slutänden reducera 

ner stora mängder text till något analyserbart i flera kategorier. Det empiriska materialet är 

insamlat i olika former, radioreportaget och filmklippet är transkriberat till text, därefter är ett 

gemensamt kodnings och analysförfarande tillämpad på samtliga texter presenterade i 

materialavsnittet. Grunden för att en kvalitativ innehållsanalys ska var av god kvalité är att 

kodningen är noggrant utförd med ett tydligt kodningsschema (Hsieh & Shannon 2005, 

s. 1285-86). Kodningsschemat för denna studie finns som en övergripande tabell (1.1), vidare 

i detta avsnitt kommer kodningsschemat och själva kodningsprocessen att förklaras mer 

utförligt.  

Kodningen i kvalitativ innehållsanalys kan kritiserats för att vara allt för deduktiv, och snarare 

kvantitativ istället för kvalitativ i sin utformning. För att den inte ska kritiseras, för att vara för 

deduktiv, förespråkas det en balans i hur kodningen är både induktiv och deduktiv i sin form 

(Sutton 2016:271). Kvale och Brinkman (2014:239) i sin tur, menar att forskaren bör 

överväga vilken form, induktiv, deduktiv eller abduktiv, eller om en kombination är mest 

lämplig för analysen. Från ett diskursteoretiskt perspektiv kritiseras den kvalitativa 

innehållsanalysens modell för kodning för att den anses vara för kvantitativ. Vidare menar 

kritikerna att det skulle kunna leda till att vissa texter och ord kvantifieras istället för att dem 

förstås i sina sammanhang (Sutton 2016 s. 272). För att undvika att en studie endast är 
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kvantifierad i sin analys förespråkas det att “deduktiva former av kvantitativ forskning kräver 

ett inledande kvalitativt ögonblick av definiering av koder, medan induktiva former av 

kodning bygger på tidigare former av elementär kodning” (2016, s. 272). Denna studie har 

tagit fasta på det som Sutton förespråkar, detta genom att se kodningen som en 

cirkulärprocess och att inte kvantifiera upplevelser eller ord utan istället söka mönster. Ett 

deduktivt och induktivt kodningsförfarande, i denna studie, syftar till att skapa balans och en 

öppen inställning till materialet under kodningsprocessen. Tolkningen och analysen av 

resultatet tar avstamp i tidigare forskning och teori. Resultatet kan således verifiera eller 

ifrågasätta tidigare analyser och slutsatser, samt bredda kunskapen i fältet. Det går alltid att 

ifrågasätta huruvida forskaren är biased i sin framfart, vilket innebär ett sökande efter data 

som uppfyller och verifierar det en tror sig själv veta. Därav, är kombinationen mellan det 

deduktiva och induktiva kodningsförfarandet, samt det reflexiva förhållningsättet för denna 

studie ämnat att öka trovärdigheten.  

När kodning sker är det viktigt att de koder som skapas är relevanta för forskningsfrågan, 

detta kan göras i samband med kodningen eller i förhand, det är dock av vikt att veta att en 

kod kan omdefinieras flera gånger (Sutton 2016, s. 272). För att skapa relevanta koder för 

forskningsfrågan och möjligheten att identifiera data, har således en kodningsram utifrån teori 

och tidigare forskning skapats. En kodningsram kan ses som en övergripande mall för 

identifiering av data (2016, s. 273). Kodningsschemat har därefter processats under hela 

kodningsförfarandet. I en riktad kvalitativ innehållsanalys är det möjligt att börja koda 

materialet efter de förbestämda koderna, och därefter låta det material som inte passar in på de 

förbestämda koderna få utgöra de nya koderna (Hsieh & Shannon 2005, s. 1282). När 

den första kodningen baseras på en form av sammanfattningskoder, som i denna 

studie, minskar möjligheten för forskaren att se andra saker en just det de sammanfattande 

koderna innehåller, vilket i sin tur kan leda till en skev bild av hela forskningen (Sutton 2016, 

s. 276). Detta har försökt undvikas genom ett reflexivt förhållningssätt gentemot den text 

som kodats. För att ytterligare undvika att få ett skevt resultat har nya koder fått ta plats under 

kodningens gång. Detta för att inte missa information som antingen döljs av de 

sammanfattande koderna eller inte påvisas av dem. Under kodningen har det således funnits 

stora möjligheter att låta texten tala för koden och inte endast låta de förutbestämda 

koderna låtas eftersökas i texten.   

För att förtydliga har allt transkriberat och insamlat textmaterial genomgått en första kodning 

med kodningsramen, det vill säga där kodningen följde det förutbestämda koderna i 
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kodningsschemat. Därefter har det material som inte passade in i kodningsramen fått 

utgöra stå för skapandet av olika nya koder. En tredje omgång kodning gjordes för att se 

huruvida det en gång kodade material med ett nytt öga möjligtvis skulle kunna kodas 

annorlunda och några nya koder skapades, visst material fick ytterligare en kodning och fick 

på så sätt plats i fler koder. Det vill säga att det har varit en cirkulärprocess. Innan den 

första omgången av kodningen av det empiriska materialet, som utgjorts av böckerna, lästes 

hela böckerna och de avsnitt som behandlade erfarenheter från just den perinatala 

vården markerades för att därefter genomgå en första och andra kodning. På samma sätt 

har instagramkontona gåtts igenom, inlägg för inlägg. De inlägg, och dess kommentarer, som 

berört den perinatala vården har sparats och därefter fått genomgå en första 

kodning. Tidningsartiklarna och radioreportaget (i samband med transkriberingen) har sparats 

ner i sin helhet och därefter fått genomgå en första, andra och tredje 

kodning. I filmklippet har de delar som berör den perinatala vården i 

Sverige transkriberats och därefter fått genomgå samma kodningsförfarande som övrigt 

material.  

Texterna har lästs minst tre gånger och nya kodningar har gjorts för varje läsning. Vissa delar 

av texten har fått plats under fler än en kod. Därefter har materialet lyfts ur dess sammanhang 

och in i ett nytt dokument där all text av samma kod samlats i samma dokument. 

Detta tillvägagångsätt har skapat möjligheten att skönja mönster, samt reducera ner den 

stora mängden text till ett analyserbart material. För att analysera det empiriska materialet 

med en riktad innehållsanalys, är det rimligt att lyfta ut utrönta teman och om det är 

möjligt att koppla ihop och jämföra dessa med varandra för att hitta och visa på underliggande 

strukturer (Hsieh & Shannon 2005). Detta har genom det beskrivna kodningsförfarande har 

möjliggjorts. I jämförandet mellan olika koder har teman skönjts utifrån till viss del 

underliggande strukturer vilka vidare har fått ta plats som beskrivande teman i analysen.  

Under kodningens gång har användarnamn tagits bort och varje användarnamn har istället fått 

ett nummer. Andra kvinnor har benämnts med en bokstav, och andra benämns som kvinnan, 

och från vilken kontext/material det är hämtat. Detta underlättar också 

för läsaren att se huruvida samma individs olika erfarenheter står för analys i flera teman. Det 

möjliggör också för läsaren att sätta en erfarenhet av en kvinna i ett större sammanhang då 

den kan kopplas till flera citat.  Eftersom materialet är av olika ursprung 

och art förklaras, i resultatet, var materialet är hämtat. Detta för att data av olika art 
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möjligtvis kan tolkas olika och det är avgörande för läsarens möjlighet att göra en egen 

tolkning av materialet.   

5. Resultat & analys  

I detta avsnitt kommer läsaren att få ta del av olika teman som skönjts i 

det empiriska materialet. Genomgående i alla teman är att de kan beskriva afrofobi, det vill 

säga, att allt det empiriska material som presenteras kan tolkas som ett uttryck för afrofobi på 

olika sätt. Denna studies syfte har varit från början att beskriva hur 

fenomenet afrofobi yttrar sig i den perinatala vården i Sverige, varpå denna studie också 

endast har samlat in och analyserat empiriskt material som kan tolkas vara uttryck 

för just afrofobi. I och med detta ska det tilläggas att det möjligtvis finns svarta kvinnor 

i Sverige som inte har upplevt någon form av afrofobi i anslutning till den perinatala vården. 

Denna studies resultat kan därav inte svara för alla Sveriges svarta kvinnors upplevelse, alla 

vårdgivare eller tala för hela samhället generellt. Vad den däremot kan svara för 

är att upplevelsen av afrofobi är närvarande i den perinatala vården för dessa kvinnor i 

Sverige samt att erfarenheten, av det som kan tolkas som afrofobi, får konsekvenser för svarta 

kvinnor. Det empiriska materialet presenteras, tolkas och analyseras löpande i texten. I detta 

avsnitt kommer det att påvisas att upplevelsen av afrofobi är 

närvarande både för vårdtagare och vårdgivare samt att det tycks vara en del i den 

samhälleliga strukturen.   

Varje exempel kommer med en förklaring till kontexten, en tolkning av erfarenheten, utifrån 

den tidigare presenterade teoretiska referensramen, samt där liknelser med den tidigare 

forskningen skönjts presenteras även dessa. Analysen tar avstamp i det som tidigare förklarats 

i teoriavsnittet (2), det vill säga stereotypifiering och kategoriseringsteori, vilket innebär att vi 

människor skapar mening för oss själva genom att tillskriva andra samt oss själva värden och 

egenskaper (Brown 2007, Hall 1994, Hall ed. Mercerer 2017). I alla exemplen presenteras det 

som på ett eller annat sätt kan tolkas som afrofobi. Vidare visar följande exempel på hur 

personer som kan identifieras som afrosvenskar har upplevt och/eller upplever afrofobi, 

rasism, diskriminering och kränkning i anslutning till den perinatala vården i Sverige är 

förekommande.   
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5.1 Tema: Rädsla och oro utifrån ens hudfärg  

Ett framträdande tema i det insamlade empiriska materialet är att det tycks finnas en rädsla 

och oro att bli annorlunda bemött och behandlad utifrån ens svarta hudfärg. Flertalet av 

dessa svarta kvinnor tycks oroa sig över huruvida de kommer att få adekvat vård eller ej. Flera 

av kvinnorna verkar grunda sin oro och rädsla på antingen egna erfarenheter eller att de har 

sett och hört om svarta kvinnor som inte fått adekvat vård.   

I kommentarsfältet till ett av XX:s instagraminlägg, som presenterar kvinnors 

ojämlika tillgång till vård baserat på ursprung, skriver en kvinna (2), som beskriver sig själv 

som färgad, om sin egen oro. Kvinnan (2) hade en vän från Uganda (mest troligt svart 

kvinna), som enligt henne, dog i onödan av havandeskapsförgiftning. Kvinnan (2) 

beskriver vidare att väninnans död har påverkat 

hennes förväntningar på förlossningsvården och menar att hon, med den erfarenheten i 

minnet, var vettskrämd inför sin egen förlossning. En annan kvinna (4) beskriver även hon sin 

oro i kommentarsfältet till ett av XX:s instagraminlägg:   

“Just detta var min största rädsla som första gångare när jag skulle föda för tre månader sedan. Att 

inte bli tagen på allvar pga min hudfärg. Jag var så noga med att skriva på min förlossningens brev 

hur viktig det var för mig att bli lyssnad på och tillfrågad i alla beslut och få vara med! Kanske inte 

jämförbart med de som icke kan svenska, men hade hört så många rykten om hur just utlandsfödda 

blev behandlade”  

I detta exempel ser vi hur kvinnan (4) själv försöker att förebygga den oro hon känner, hon 

tycker sig veta vad som kan vara konsekvensen av sin hudfärg, det vill säga att inte bli 

lyssnad på och få vara delaktig i beslut, varpå hon försöker genom ett förlossningsbrev skydda 

sig från detta. Vilket här skulle kunna vara ett uttryck för att afrofobi för denna kvinna är 

högst närvarande in den perinatala vården, vilket i sin tur kan ses som att vården i sig inte är 

jämlik, eftersom denna kvinna tycker sig behöva förebygga ojämlik vård redan innan hon fått 

den.   

Det sista exemplet i detta tema kommer från A, som berättar om sin egen erfarenhet av 

förlossningsvården i en av de vanligaste kvällstidningarna. Det hon beskriver, som hennes 

egen upplevelse av afrofobi, i den perinatala vården, utgör hennes rädsla för vård vilket hon 

menar är ett hinder för henne att bli mamma igen.  

“– Jag kom dit som en 22-årig frisk kvinna och kom hem med stora komplikationer och ett trauma 

som jag kommer att bära med mig resten av livet. Jag kan inte ens besöka sjukhus, speciellt inte där 
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jag var, jag skakar varje gång jag måste dit. Jag vågar inte föda barn igen, jag är rädd för att inte bli 

lyssnad på. "  

De första exemplen, som visar på oro och viss rädsla inför den perinatala vården i 

Sverige, fanns i kommentarsfältet, till ett instagraminlägg, som behandlade kvinnors ojämlika 

vård baserat på ursprung. Detta skulle kunna förstås som att dessa kvinnor, utifrån att de är 

svarta, känner igen sig i statistiken över den ojämlika vården utifrån ursprung som beskrivs i 

inlägget. Tillsammans, med det sista exemplet, visar ovan beskrivningar på 

hur dessa kvinnor tycks uppleva en rädsla och oro över att de inte ska få adekvat perinatal 

vård utifrån deras hudfärg. Vidare ger dessa kvinnor också uttryck för en oro och rädsla över 

att inte bli lyssnade på av vården. Att inte bli lyssnad på skulle kunna vara ett uttryck 

för att afrofobi i vården är förekommande och stärks av exempelvis Hamed et al. 

(2020). Vidare pekar dessa kvinnors upplevelse på ett minskat förtroende för vården i och 

med deras egna upplevelser eller genom att de tagit del av andra kvinnors 

upplevelse. Wamala et al. (2007) studie kom fram till just detta, att kvinnor undviker att söka 

upp vård och eller har minskat förtroende för vården utifrån erfarenheter av att ha varit 

föremål för rasism i just vården.  

Det går också i dessa exempel att finna en differentiering mellan vi och dem, vilket är en del 

av stereotypifiering- och kategoriseringsteori. Dessa kvinnor beskriver sig själva utifrån att 

de kan uppfattas som olika från “de andra”, de andra som de förmodar får bättre vård än 

de själva.  Det kan alltså tolkas som om det är en tvåsidig differentiering mellan vi och 

dem, dessa kvinnor upplever att de får en annan kvalité av vård utifrån hudfärg, samt att 

dessa svarta kvinnor upprätthåller denna differentiering genom sin oro för att få annan vård än 

normen.  Det vill säga att dessa kvinnors erfarenheter och upplevelser kan visa på att både 

kvinnorna själva och vården tycks göra en differentiering mellan hudfärg och hudfärg.  

5.2 Tema: Den svarta kvinnokroppen och den 

“afrikanska kvinnan”  

I följande tema Den svarta kvinnokroppen och den “afrikanska kvinnan” kommer det att 

presenteras exempel som visar på föreställningar om den svarta kvinnokroppen och 

föreställningar om att den svarta kvinnokroppen är likställd med 

föreställningar om en generell afrikansk kvinna. Vidare presenteras exempel där vad 

som upplevts som afrofobi också upplevs vara orsak till medicinsk felbehandling. Exemplen 
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visar på hur vissa kvinnor fått medicinsk felbehandling, vilket upplevts vara konsekvensen av 

vårdgivares stereotypa antaganden av kvinnornas hudfärg i deras möten med vården.  

XX skriver i ett av sina instagraminlägg, som handlar om hennes reflektioner, kring 

kommande förlossning och de pågående samhällsdiskussionerna i och med #BLM:   

“där jag tydligast sett rasismens fula ansikte i vuxen ålder har varit inom vården, inte minst 

förlossningsvården. Det blir så tydligt där, när allt sätts på sin spets, saker är på liv och död. 

Människor som aldrig annars hade mötts möts, i en situation där den ena är i maktposition och den 

andra genomgår ett av livets mest prövande stunder. Där blir det tydligt att en människas smärta inte 

har samma värde som en annans. Inte tas på lika stort allvar som en annans. En persons trygghet är 

inte lika viktig som en annans...”  

XX:s ord beskriver tydligt hur hon, som yrkesverksam i vården, sett hur vissa kvinnor ses 

som mer smärttåliga, inte lyssnas på, inte får den vård de har rätt till just utifrån sin 

hudfärg. Vilket tycks vara vanligt förekommande utifrån tidigare forskning och föregående 

presenterade tema. Hon beskriver också hur hon med egna ögon har fått se hur rasismen och 

således afrofobi, som hon förmodat har en mängd livserfarenhet av från att växa upp 

i Sverige som svart, har visat sig från sin fulaste sida just i förlossningsvården. Samtidigt 

lyfter hon också upp hur en kvinna som mottar vård är i beroendeställning gentemot 

vårdgivaren, vilket kan tänkas påverka huruvida en besitter agensen att kräva/efterfråga sin 

rätt till adekvat vård. Vidare beskriver hon utifrån egna erfarenheter hur hon inte upplever 

att vården är lika för alla. Hon pekar på hur hon tycker sig se att förväntningarna på den svarta 

kroppen är annorlunda. Även om hon inte uttryckligen skriver att hon ser att den 

svarta kvinnokroppen behandlas olika för att den ska vara mer smärttålig, så beskriver hon hur 

hon ser att svarta kvinnors smärta inte värderas lika högt, vilket kan vara ett led 

i föreställningen om att den svarta kvinnans smärta inte tycks göra lika ont.  

Nedan är ett exempel från A, som delat med sig av sin upplevelse i en av kvällstidningarna:  

“– Jag riktar största kritiken mot barnmorskan som tyckte det var okej att uttrycka sig nedsättande om 

människor från mitt land. Jag hoppas innerligt att hon skäms för sitt uppenbart oprofessionella 

beteende, för det var hennes oförmåga att bedöma min kliniska situation som sedan ledde till att jag 

kollapsade. Hon borde sett till att de undersökt mig och tagit mig på allvar när jag berättade om mina 

svåra smärtor, för då hade situationen kunnat sett annorlunda ut.”  

 A höll på att dö under sin tid på förlossningen för att hennes smärta inte togs på allvar, vilket 

hon tolkade som att det berodde på hennes hudfärg eftersom hon också fick ta emot 

nedsättande kommentarer om människor från hennes land. Således visar, även detta, exempel 

på att en svart kvinna fått erfara att hennes smärta inte togs på allvar och enligt A var 
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konsekvensen, av detta, att hon nästan miste sitt liv. I tidningsartikeln, om A:s upplevelse, 

beskrivs det hur hon upplevde, ett flertal gånger, att hennes smärta inte togs på allvar eller att 

hon upplevde att hennes smärta förminskades under den tid hon spenderade på förlossningen 

och eftervården, vilket hon, som tidigare nämnts, tror berodde på hennes hudfärg:  

“Hon ignorerade mig, jag såg på hennes kroppsspråk att hon inte brydde sig. Det kändes som att hon 

trodde att jag överdrev. Jag klagade på smärta, men hon valde att inte undersöka felet.”  

I en annan kommentar till XX:s inlägg på Instagram beskriver en kvinna (7) hur hon fått höra 

av en förvånad sköterska att:  

“trodde det bara var de med rosa bröstvårtor som hade så ont”  

Vilket visar på att sköterskan tycks ha stereotypa föreställningar om den svarta kroppen eller 

den svarta huden som mer smärttålig, det vill säga att utbildad sjukvårdspersonal som i detta 

fall inte besitter kunskap om att det inte finns några biologiska skillnader mellan olika 

raser. XX bekräftar ovanstående kvinnors upplevelser i en egen kommenterar till sitt inlägg. 

Nedan kommentar kan också uppfattas som att hon som även är verksam inom den perinatala 

vården sett flertalet exempel av hur svarta kvinnors smärta tycks förminskas:  

 “det uppfattningen är väldigt utbredd plus att man inte tar svarta kvinnors uttryck för smärta på 

allvar”  

Även i boken, En svart kvinnas handbok (Jobe 2020 s. 61-62), går det att finna ett avsnitt där 

författaren uttrycker reflektioner kring förlossningsvården och den svarta kvinnans, så 

kallade, smärttålighet. Jobe skriver:  

“andra har gått hem allt för tidigt från sjukhusen med beläggen att kvinnor som dem “är starka och 

klarar av det”. Hemma har konsekvensen av de bristfälliga förlossningarna slagit till som kostat 

svarta kvinnor deras psykiska och fysiska hälsa, så väl som deras nyfödda barns liv.”  

Detta visar på hur Jobe upplever det som den svarta kvinnokroppen tycks få utstå 

smärta och inte bli lyssnad på. Och när dessa kvinnor ger uttryck för smärta så förminskas 

den. Vilket är ännu ett exempel på att det kan finnas antaganden och föreställningar bland 

vårdpersonal om att den svarta kvinnan är mer smärttålig. I en av 

kommentarerna, till instagraminlägget av XX, berättar en kvinna (4) att hon har fått höra 

många rykten om felbehandling av utlandsfödda samt att en bekant till henne delat med sig av 

sin upplevelse med orden:  

“hon hade fått höra att hon skulle tåla mer, för i hennes hemland där jäklar föder kvinnorna själva i 

hyddorna utan att klaga”  
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Detta visar på hur vårdpersonalen, vid detta tillfälle, hade föreställningar om att svarta 

kvinnor och kvinnor som föder i hyddor inte klagar och är tåligare, vilket vidare 

kan tolkas som att den svarta kvinnan inte förväntas ha ont. Detta visar på att 

det tycks finnas både föreställningar och förväntningar, på den svarta kroppen att klara mer 

samt att den svarta kroppen inte ska förvänta sig samma kvalité av vård som den vita kvinnan, 

eftersom vissa svarta kvinnor föder barn i hyddor utan att klaga.  

 I en artikel, i tidningen Afropé, kan vi läsa hur en sköterska berättar om en läkares 

handhavande. Läkaren tycks rättfärdiga sitt oetiska handlande, av en kvinna, genom att antyda 

att kvinnan ju är av afrikanskt ursprung och därför kan behandlas så som han menar att vården 

skulle utföras i Afrika.  

”När jag säger att handläggningen är oetisk och inhuman påpekar läkaren NN att det är vanligt 

förfarande i Afrika... Jag uttrycker då: HH, det här gör du mot patienten för att hon är afrikanska 

och inte kan försvara sig och uttrycka sig så bra på svenska. Du skulle aldrig göra så mot en svensk 

kvinna som kan försvara sig.”  

Vidare i samma artikel kan vi läsa hur kvinnan, som var föremål för läkarens 

ingrepp, återger vad läkaren sagt till henne:  

“..läkaren sagt att den metoden han skulle använda fortfarande är vanlig i Afrika.”  

I artikeln om A, berättar A, hur hennes mamma fick en kommentar av en barnmorska när hon 

uttryckte sin oro över sin dotter som låg på intensiven:  

“Då sa barnmorskan att min mamma inte behövde vara ledsen om jag gick bort, för hon hade flera 

barn hemma och ett barnbarn.”  

Detta citat tyder på en föreställning om att den svarta kvinnan alltid är mamma 

till flera barn. Det går också att läsa ut, i kommentaren, att mamman inte ska sörja förlusten 

av ett barn, eftersom hon har så många. Möjligtvis så bottnar den kommentaren i 

föreställningen om att den svarta kvinnan är starkare och tåligare, och därför kan 

kommentaren också tolkas som att den svarta kvinnan, utifrån att hon har flera barn och är 

tålig, inte förväntas att sörja förlusten av ett barn på samma sätt som andra kvinnor.  

Sammanfattningsvis pekar dessa exempel på att det förekommer att svarta kvinnor är föremål 

för afrofobiska kommentarer i den perinatala vården i Sverige. Det empiriska materialet visar 

på hur bemötandet gentemot dessa svarta kvinnor är upplevt som ett bemötande av 

diskriminerande attityd och antaganden om kvinnorna utifrån dess hudfärger. Samt visar 

dessa exempel på att stereotypa föreställningar om den svarta kvinnokroppen möjligtvis kan 

ge konsekvenser för vilken medicinsk behandling som ges. En av anledningarna till att den 
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svarta kvinnan, i viss utsträckning, tycks ges fel medicinsk behandling kan bygga på 

stereotypa föreställningar om den svarta kvinnokroppen som mer smärttålig än den 

vita kroppen. De exempel som visar på att dessa svarta kvinnor upplever att deras smärta inte 

tas på allvar, kan liknas vid afroamerikanska kvinnors situation, där det ju visat sig att svarta 

kvinnor ges bristfällig medicinsk behandling utifrån att falska föreställningar om dessa 

kvinnors upplevelse av smärta (Hoffman et al. 2015) och att de blir missuppfattade när de ger 

uttryck för smärta (Mende-Siedlecki et al. 2019). En annan konsekvens av de stereotypa 

föreställningarna, utifrån dessa exempel, tycks vara att vårdpersonal avfärdar eller förminskar 

svarta kvinnors sorg, både A:s mamma och mamman som födde ett döfött barn fick 

kommentarer som kan uppfattas som oempatiska. Exemplen har visat på att dessa svarta 

kvinnor har fått vara föremål för olika stereotypa föreställningar i vården, förväntas föda eller 

ha många barn, förväntas vara som föreställningen av den “gemene afrikanska 

kvinnan”, förväntas vara smärttålig, inte förväntas klaga när hon känner smärta och 

inte förväntas sörja förlusten av ett barn. Alla dessa föreställningar om den svarta kvinnan 

gör att det tycks vara så att svarta kvinnor, ibland, snarare ses som en homogen kvinna än som 

olika individer. Vidare tycks det som att flera av dessa kvinnor fått en annorlunda behandling 

än vad en vit kvinna skulle ha fått, utifrån kommentarer från vårdgivare och 

kvinnornas egen tolkning av situationerna. Kvinnornas egen tolkning av situationerna och 

studiens tolkning av deras upplevelser stärks av det 

som McEachrane & Gilroy (2014) beskriver, att ras, i social mening, tycks vara högst 

närvarande.   

5.3 Tema: Föreställningar om viss 

kultur, moderskap och familjen  

I detta avsnitt kommer delar av det empiriska material som pekar på att det tycks finnas 

föreställningar om vissa kulturella företeelser som kan kopplas till dessa svarta kvinnor och 

deras familjer. Dessa kulturella föreställningar tycks också få konsekvenser för dessa 

kvinnor.    

I boken Svart Kvinna (Ndow Norrby 2015, s. 187) kan vi läsa en dialog mellan två kollegor 

på BB:  

“kan du komma in till rummet och tolka åt patienten?  

-vi är inte från samma land och pratar inte samma språk.  
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Hon kommer tillbaka efter några minuter och frågar:  

-men du, vad brukar sådana från Etiopien äta?  

-du kanske ska börja med att fråga vad hon vill ha att äta, du kan väl engelska?”  

Denna dialog visar först hur kollegan på BB först tycks anta att två kvinnor pratar samma 

språk just för att bägge är svarta, vilket också kan tänkas innebära att kollegan antingen tror 

att alla afrikaner talar samma språk. Därefter tycks hon också tro att en svart kvinna, från ett 

land, har kunskap om en annan svart kvinnas lands matkultur. Denna dialog tyder på att 

kollegan, som fäller kommentarerna som kan uppfattas som baserade på stereotypa 

föreställningar, också hellre frågar en kollega om möjligt födointag, för en vårdtagare, än att 

direkt fråga den vårdade kvinnan. Utifrån svaret, som kollegan ger sin andra kollega, går det 

också att utläsa att det vanliga tillvägagångsättet för att veta vad en vårdtagare vill ha att äta är 

att fråga denne direkt, varpå detta sätt att bemöta vårdtagarens behov kan ses som avvikande. 

Vidare visar denna dialog på föreställningen om Afrika som ett, med en gemensam kultur.  

I en artikel om föräldraskap, publicerad i tidningen Mama (2020-07-01) berättar en kvinna om 

ett av hennes möten med barnmorskan under graviditetens gång:  

“– Jag satt med min barnmorska som frågade om jag tänkte ”omskära” mitt barn. Jag utgick från att 

hon tänkte att vi skulle få en son, men en bit in i samtalet inser jag att hon i själva verket frågade om 

kvinnlig könsstympning. Hon hade säkert goda intentioner och ville förhindra den typen av 

övergrepp på barn, men det faktum att den enda förklaringen till att hon ställde den här frågan till just 

mig var min bakgrund gjorde mig rätt trött, minst sagt.”  

Detta exempel visar på barnmorskan tycktes ha en föreställning om att denna kvinna utifrån 

hennes hudfärg, som hon upplevde det, antogs fundera på huruvida hon skulle genomföra 

olagliga ingrepp på sitt ännu ej födda barn. Detta exempel visar på en föreställning om att 

svarta kvinnor förväntas göra ingrepp som kopplas till kulturella traditioner, trots att det är 

olagliga ingrepp i Sverige. I exemplet nedan, från artikeln om A:s upplevelse av den 

perinatala vården, så kan vi se hur hon upplevde, att även den vårdpersonal hon träffat tycks 

ha föreställningar om svarta kvinnor och omskärelse (könsstympning):  

“När A hade problem med sin kateter och frågade om det var vanligt att ha problem att kissa efter en 

förlossning fick hon svaret att det nog berodde på att hon var omskuren.    

– Jag är ju inte omskuren. De antog bara det utifrån min etniska ursprung som är Somalia.”  

Detta exempel visar således på stereotypa föreställningar om vissa kulturella traditioner 

baserat på hudfärg. Vården antar, enligt A utifrån hennes hudfärg, att hon är omskuren, och så 

får hon motta en kommentar om att hennes problem nog beror på att hon är omskuren. Den 
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kommentar A fick kan tolkas som att hon får “skylla sig själv” att hon har problem att urinera 

efter förlossningen eftersom det antas att hon skulle vara omskuren. Vidare kan denna 

kommentar peka på att vården inte har kunskap att vårda könsstympade kvinnor, vilken 

tidigare forskning i svensk kontext också visat på. Detta exempel talar också för det som 

presenterats av Hamed et al. (2020) att rasismen blir som tydligast när den jämförs med det 

som uteblir i omsorgen.  

Till ett av XX:s inlägg beskriver en kvinna (5) sin familjs erfarenhet av neonatalvården. Hon 

beskriver att en vårdpersonal inte trott på pappan när han sa att han skulle in på avdelningen 

och besöka sin fru och sitt barn. Vårdpersonalen hävdade då att det inte kunde finnas några 

barn som var hans på avdelningen, vilket han upplevde att hon antog för att han är mörk. Inte 

förrän mamman bekräftat, att han var pappa till barnet, tilläts han komma in:  

 “han fortsätta att hävda att min fru sitter där. Sjuksköterskan kom fram till mig och pekade mot min 

man och sa snorkigt att denna man påstår att han är pappa till ditt barn. Jag svarade att ja det är han. 

Hon såg helt chockad ut och tittade på min dotter. Vände på klacken och gick”.   

Familjens erfarenhet visar hur mannen, som är svart, inte litas på när han säger att han ska 

besöka sitt barn. Att mamman måste bekräfta faderskapet för att hennes barn inte tycks ha 

samma hudfärg, som mannens, kan i denna situation tolkas som en diskriminerande 

handling. Detta exempel kan kopplas till det Hamed et al. (2020) menar, att först när 

upplevelsen blir jämförd men hur normalfallet av vård ges så uppenbaras det rasistiska i 

handlingen. Vi kan anta att inte alla vita pappor ifrågasätts när de ska besöka sina barn på 

avdelningen och inte behöver bekräftas av den andra föräldern innan de släpps in. Detta kan 

också visa på en föreställning om den svarta mannen som ej pålitlig, eftersom sköterskan inte 

litar på vad mannen säger.  

Sveriges Radio (2020-07-16) rapporterar om en svart kvinna som är inskriven på en 

barnmorskemottagning. När kvinnan åker in på en akutmottagning, under 

graviditeten, får hon ta del av sin journal. En upplevelse som hon delar med sig av i 

reportaget:   

“Å där så stod det, kan flytande svenska eller pratar flytande svenska"   

Barnmorskan, som skrev journalanteckningen, kan tänkas ha en föreställning om att de flesta 

svarta kvinnor inte pratar svenska. För att sätta detta i perspektiv så bör en sådan 

journalanteckning, om den inte ska tolkas som ett uttryck för afrofobi, stå på 

alla kvinnor i Sverige som pratar svenska. I filmklippet från Black Lives Matter Sweden läses 

en kvinnas erfarenhet av den perinatala vården upp:  
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“Efter min förlossning för jag trött och tyst men ställde till sist en fråga, då häpnade personalen och 

sa “oj, kan du svenska?”   

När jag var orolig för nåt blev svaret att “du är i Sverige här har vi bra produkter, kan tänka mig att 

Somalia inte är lika utvecklat”  

Detta är ännu ett exempel som visar på att det tycks finnas föreställningar om en kvinnas 

språkkunskaper baserat på hudfärg. Följande kommentar, som kvinnan mottog av 

vårdpersonalen och hon upplevde var afrofobisk, kan tolkas som att det finns en föreställning 

om att hon inte borde eller har rätt att vara orolig över den vård hon får. Eftersom det i 

Sverige finns bra produkter jämfört med vad det finns där hon antyds komma från. I artikeln 

om A:s upplevelse av sin tid på förlossningen och BB, berättar hon att inte känner sig lyssnad 

på, och att hon istället får olämpliga kommentarer, som nedan från vårdpersonalen:  

“Hon sa att folk från mitt land skaffar barn hela tiden och inte gör någonting med sitt liv”  

Denna kommentar visar på hur barnmorskan, som uttryckt sig på detta sätt, tycks ha 

förutfattade meningar om den svarta kvinnan, som en kvinna som föder massor med barn, 

samtidigt uttrycker hon också detta på ett negativt sätt. Det uppfattas som 

att barnmorskan menar att det inte är att göra något av livet om en är mamma och tar hand om 

sina barn. Vilket också i den kommentaren då inrymmer att barnmorskan likställer 

alla kvinnor föder en massa barn som att det inte är något livsuppfyllande. I citatet nedan 

beskriver A ett annat tillfälle när hon får stå offer för en rasistisk kommentar:  

“Första gången jag kunde hålla i mitt barn och gick jag igenom sjukhuskorridoren blev jag stoppade 

av en gynekolog. Han sa: Vilket fint barn du har. Alltid när man ser 18-åringar som kommer från 

länder som du och man ställer frågan om det är första barnet så säger de att det är femte.“  

Även i detta exempel ser det ut som att vårdpersonal tycks tro att svarta kvinnor föder många 

barn, det insinueras också att hon är allt för ung för att vara mamma. Det ska tilläggas att A 

är född i Sverige, förstföderska och 23 år. Gynekologen tycks alltså ha stereotypa 

föreställningar om svarta kvinnor.  

I dessa exempel kan vi se hur svarta kvinnor inte antas tala svenska, samt att svarta kvinnor 

antas vara könsstympade eller ämnar könsstympa sina barn. Därtill så förminskas en mammas 

oro genom att applicera en idé om att hon borde vara ännu mer orolig om hon varit i 

Somalia som, ju, är mindre utvecklat. Dessa upplevelser tyder också på att vården saknar 

verktyg att bemöta könsstympade kvinnor. Empirin visar på att svart hudfärg tycks innebära 

föreställningar om familjens sammansättning och om moderskapet i sig. Exempelvis 

antas dessa svarta kvinnor skaffa många barn, samt antas de bli mammor i allt för ung 
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ålder. Dessa exempel visar på att dessa svarta kvinnor har varit föremål för afrofobi när, inte 

förväntas prata svenska, förväntas könsstympa sina döttrar, förväntas vara nöjda med den vård 

de får utifrån att det i länder med många svarta kvinnor inte finns samma tillgång till vård.  

5.4 Tema: Reaktioner på afrofobi  

I detta avsnitt kommer ett flertal exempel visa på hur dessa svarta kvinnor tycks känna igen 

sig i berättelser och få uppenbarelser i och med när de tar del av andra svarta kvinnors 

erfarenheter. Därefter presenteras exempel på upplevelser av att reagera och agera, det vill 

också säga, att göra sin röst hörd när en upplevt att en varit föremål för afrofobi i den 

perinatala vården.  

I en kommentar, till XX:s instagraminlägg om afrofobi i vården, delar flera kvinnor med sig 

av sina känslor. Kvinnorna tycks, i och med läsningen om andras upplevelser och statistiken i 

inlägget, inse och få förklaringar till varför de känt som de känt, bland annat beskriver kvinna 

6 som:  

”det här gör mig så arg att höra, beror det på min hudfärg att jag har känt mig mindre värd och 

lyssnad på under mina förlossningar?!”   

I tidningen Afropé beskriver skribenten hur det tog henne flera dagar att förstå vidden av den 

kommentar som föll gentemot hennes dotter om att dottern var ett “sött cappucinobarn”. Det 

var först efter att hon läst boken Svart Kvinna, som hon förstod:  

 “Det tog flera dagar efter denna händelse för mig att placera mina känslor i rätt fack. Det var inte för 

än jag läste i boken Svart kvinna av Fanny Ndow Norrby om exotifieringen som jag förstod vad det 

var läkaren hade gjort med min dotter”  

Dessa exempel ger uttryck för att det i stunden när det som kan upplevas som afrofobi sker 

inte alltid är en uppenbar överträdelse för den som står offer just där och då. Däremot när 

dessa kvinnor fått perspektiv på och reflekterat över sina egna erfarenheter, efter att tagit del 

av andras erfarenheter, först då tycks komma till insikt om att deras egen upplevelse kan ha 

varit en upplevelse av afrofobi. En upplevelse av att de kanske blivit behandlade och bemötta 

diskriminerande utifrån deras hudfärg. Nästa del i temat reaktioner, är exempel på att kvinnor 

som faktiskt upplever sig vara föremål för afrofobi inte vet eller orkar bemöta det.   

Skribenten, till artikeln med cappucinobarnet, menar att hon ville göra något åt den fällda 

kommentaren. Hon ville se hur denna typ av diskriminering förebyggs av just hennes 

vårdcentral, men möttes av ointresse av den specifika vårdcentralen:  
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“Mail svaras inte på, tjänstemän är på semester. “  

A berättar om bemötandet när hon vid ett tillfälle ifrågasatte en olämplig kommentar:  

“Men då sa jag i alla fall emot, jag var väldigt trött på allt. De bad bara om ursäkt och sen sa de inget 

mer”  

Detta exempel tyder på att A, likt skribenten tidigare, har upplevt brist på respons när hon väl 

gjort motstånd. I en annan artikel, från Afropé, kan vi läsa hur en kvinna får vara med om att 

en arm på hennes döda foster slits ut och av en läkare. Barnmorskan som närvarade vid 

tillfället, försöker säga ifrån till läkaren men processen fortgår. Läkaren rättfärdigar 

handlandet genom att tala om att det är vanligt handhavande i Afrika och menar därför att han 

kan behandla en kvinna med afrikanskt ursprung så. Barnmorskan anmäler läkaren till IVO 

genom en avvikelserapport, som i sin tur gör en utredning. I artikeln presenteras resultatet av 

avvikelserapporten som:  

“Följderna efter avvikelserapporten blev att berörda parter kallades till samtal och sjukhusledningen 

ansåg att allvarlighetsgraden var betydande men med liten risk för upprepning och ingen känd skada 

hade uppstått.”  

Detta, likt exemplen innan, visar detta exempel på att när en väl reagerar genom att göra 

motstånd till afrofobi så förminskas upplevelsen och vidare konsekvenser för, den som kan 

beskrivas som, förövare uteblir. Nästa citat beskriver hur tidningen, som skrivit om ärendet, 

hade fått ta del av en förkortad version av avvikelserapporten. Den saknade biten var just den 

delen där barnmorskan beskrev hur:  

“läkaren uttryckt sig grovt rasistiskt och afrofobiskt under ingreppet.”  

Även detta exempel visar på svårigheter att göra motstånd, det är en barnmorska som 

protesterar, men inte blir lyssnad till, under själva företeelsen. Därefter så verkar det som, 

enligt artikeln, att IVO inte i sin utredning tar hänsyn till de afrofobiska uttalandena. När 

tidningen Afropé får ta del av rapporten är just delen som beskriver 

de afrofobiska uttalandena borttaget.  

Sammanfattningsvis så verkar det som att när dessa kvinnor får utstå vad som skulle kunna 

vara afrofobi inte alltid uppfattar det som afrofobi i just den stunden. De tycks få insikt, i sina 

egna upplevelser, genom att ta del av andras upplevelser. Enligt flera av dessa exempel verkar 

det också som att när en väl reagerar genom att säga ifrån eller anmäla möter motstånd och 

svårigheter. Svårigheterna att säga ifrån och det svaga intresset från vården att stå till svars för 

dessa företeelser, skulle i vidare mening också kunna vara en anledning till, det som 

presenteras som ett problem av Hamed et al. 2020, det vill säga svårigheten att finna 
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informanter till studier som berör rasism i vården. Dessa exempel stärks av det Hamed et al. 

(2020) kommit fram till, det vill säga att svårigheterna att säga ifrån kan bottna i att en inte i 

första hand upplever att en har blivit diskriminerad utifrån rasistiska grunder.  

6. Diskussion  

Denna studies syfte är att undersöka om och hur afrofobi ter sig i den perinatala vården. 

Resultatet av det empiriska materialet visar på att afrofobi uttrycker sig i olika former. Denna 

studie ger exempel på hur, de studerade afrosvenska kvinnornas upplevelse, av vad som kan 

tänkas vara uttryck för afrofobi ter sig..  

I analysen av det första temat, Rädsla och oro utifrån sin hudfärg, har vi sett att dessa svarta 

kvinnor, som analysen baseras på, tycks ha förväntningar om att vården inte kommer att 

behandla de som de skulle behandla andra kvinnor. Vissa av kvinnorna bygger detta på egna 

erfarenheter från tidigare möten med vården, andra tycks bygga upp förväntningarna från 

andra kvinnors berättelser och erfarenheter. Den tidigare forskningen, som presenterats 

tidigare i denna studie se exempelvis Essen et al., Eriksson et al. SOU visade också på att 

ursprung och etnicitet påverkar vilken vård som får mottas. Vilket också visar på att 

kvinnornas oro och rädsla inte bygger på föreställningar och bör tas på allvar.  

Följande tema, Den svarta kvinnokroppen och den “afrikanska kvinnan”, har visat på flertalet 

exempel där afrofobi uttrycker sig i stereotypa föreställningar och generaliserande antaganden 

som upplevs tycks baseras på kvinnans svarta hud. Exemplen visade på att dessa kvinnors 

smärta inte upplevs tas på allvar och det finns förväntningarna på kvinnorna och en generell 

svart kvinna att de bör vara smärttåligare än andra kvinnor. Det tycks till och med som att 

svarta kvinnors förlust av barn inte skulle vara lika smärtsam och eller behandlas med samma 

empatiska bemötande som andra kvinnor högst troligt skulle få. Den svarta kvinnokroppen 

tycks, på samma sätt, som Afrika ofta blir likställt som ett (som i sig är en föreställning om att 

Afrika är ett) det vill säga att bli homogeniserad utifrån stereotypa föreställningar. Den 

tidigare forskningen, från den amerikanska kontexten (se Hoffman et al. 2105 & Mende-

Siedlecki et al. 2019) visade på att vårdpersonal fortsatt har en uppfattning om biologiska 

skillnader mellan olika raser som bygger på den historiska rasbiologin. De erfarenheter av 
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upplevelse av afrofobi som presenterades i analysen tyder på att det även i svensk kontext kan 

tänkas finnas sådana skeva föreställningar.   

I det näst sista temat, Föreställningar om viss kultur, moderskap och familjen pekar det 

empiriska materialet på att stereotypa föreställningar om kulturella traditioner och familjen får 

konsekvenser för vilken vård som mottas. Det tycks också som att dessa föreställningar gör att 

dessa svarta kvinnor får ta emot kommentarer som kan upplevas som uttryck för afrofobi. 

Vården i Sverige ska visserligen vara individanpassad, men om resultatet 

av individanpassningen, som den tycks göra här, bygger på stereotypa föreställningar av 

individer baserat på deras hudfärg blir också den individanpassade 

vården afrofobisk och exkluderande.   

I det sista temat, Reaktioner, har jag genom exempel visat på det upplevda motståndet, oviljan 

och svårigheten att säga ifrån, anmäla, gå vidare och få till förändring när en erfar afrofobi i 

vården. Det tycks som om många har upplevt en känsla av inte blir behandlad som en borde, 

vilken tycks bekräftas av att få ta del av andras erfarenheter. När dessa kvinnor säger ifrån 

tycks det som att en inte blir hörd, lyssnad på eller att just afrofobin i vissa fall inte ses som en 

tillräckligt stor brist ensamt i ett handhavande av en kvinnas vård, varpå det inte tas vidare. 

Tystnaden som flera kvinnor vittnar om när de får erfara afrofobi, talar för att dessa 

kvinnor inte besitter redskapen eller agensen, att säga ifrån och försvara sig samtidigt som 

samhället inte tycks vara mottagligt, öppet eller ha redskapen att hantera ifrågasättande, 

klagomål och försvar. Istället förminskas händelserna. Det tycks också vara så 

att dessa kvinnor, när de gör motstånd inte upplever sig lyssnade på. Detta kan både kan 

härledas till att den svarta kvinnans smärta inte tycks tas på allvar samt skulle det kunna vara 

en av anledningarna att det finns svårigheter att finna respondenter till studier som berör 

rasism i vården.  

För dessa afrosvenska kvinnor tycks afrofobi ibland resultera i emotionella- såväl som 

fysiska, direkta konsekvenser för hälsan och indirekta konsekvenser för hälsan, vilket 

förslagsvis skulle kunna vara föremål för undersökning i en annan studie. Trots att denna 

studie endast kan svara för just dessa kvinnors upplevelser, pekar resultatet på att det finns 

anledning till att vidhålla vid den kamp som Black Lives Matter rörelsens slogan, 

“All lives can not matter, until all black lives matter!”, talar för. 
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7. Sammanfattande slutsats  

Denna studie har, genom en kvalitativ innehållsanalys av 

publicerat material från populärkulturen, sociala medier och nyhetsmedia, visat exempel på 

hur afrofobi i vissa fall yttrar sig i den perinatala vården i Sverige. Analyserna av det 

empiriska materialet bygger på, till största del, stereotypifieringsteori, vilket kort 

sammanfattat innebär att människor kategoriserar in människor i grupper och skapar 

stereotypa föreställningar om människor, i detta skapas ett vi och dem som upprätthålls 

tvåsidigt. 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur afrofobi uttrycker sig, i 

samhället, specifikt i den perinatala vården. Slutsatsen är inte generaliserbar för hela svenska 

samhällets befolkning av afrosvenska kvinnor. Det är möjligt att andra afrosvenska kvinnor 

hade tolkat och beskrivit samma situationer annorlunda. Slutsatsen är dock, att det empiriska 

materialet som undersökt pekar på att afrofobi är förekommande i den perinatala vården, i 

Sverige. Afrofobi tar sig i uttryck genom att afrosvenska kvinnor upplever sig vara föremål 

för diskriminering, afrosvenska kvinnor får ta emot kommentarer som är afrofobiska i sin 

art, afrosvenska kvinnors smärta tas inte alltid på allvar, afrosvenska kvinnor upplever sig inte 

lyssnade på, afrosvenska kvinnor känner oro och rädsla inför att 

vårdas. Utöver beskrivningarna i hur afrofobi yttrar sig, i den perinatala vården, var det också 

möjligt att skönja att, det som upplevs som kan förstås som afrofobi, ibland 

får negativa konsekvenser för hälsan, både emotionellt och fysiskt, för just 

dessa afrosvenska kvinnor. 

Förhoppningsvis kan denna studie leda till ny forskning vilket är av vikt om vi ska få bukt 

med afrofobi och få en jämlik vård i Sverige. För att förändra ojämlikheten måste det som 

idag är ojämlikt redas ut, förebyggas och slutligen elimineras.  



 

 43 

8. Referenser  

Allan, K. R. 
(2019;2020;). Maternal mortality: Beyond overmedicalized solutions. American 
Journal of Obstetrics & Gynecology MFM, 
2(1), 100047. doi:10.1016/j.ajogmf.2019.100047  

Black Lives Matter Sweden. [@blacklivesmattersweden]. (2020). Instagram.  
Black Lives Matter Sweden. [@blacklivesmattersweden]. (2020, 27 juli). Rätten till sjukvård 

och hälsa #checkadinvårdcentral. [video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=f_1m_PLf91g  

Brae Sey, A. [@Amieladoula]. (2020, 1 sep). Rasism inom förlossningsvården. Den här typen 
av berättelser är en anledningarna till att jag valt att utbilda mig 
till doula. [Foto]. Instagram.  

Brown, R. (2007). Prejudice, Its social Psychology. Wiley-Blackwell (an imprint of Johan 
Wiley Sons LTD)  

Bolin, W. (2020, 28 juni). Black lives matter Sverige: Det pratas för oss och om oss, -men 
inte med oss. SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aysha-jones-startade-
black-lives-matter-sverige  

Eriksson, E. M., Eliasson, K., Hellström, A., Määttä, S., & Vaughn, L. 
(2016). When they talk about motherhood: A qualitative study of three groups' 
perceptions in a swedish childhealth service context.International Journal for 
Equity in Health, 15(1), 99. doi:10.1186/s12939-016-0387-8  

Essén, B., Hanson, B. S., Ostergren, P. O., Lindquist, P. G., & Gudmundsson, S. 
(2000). Increased perinatal mortality among sub-Saharan immigrants in a city-
population in Sweden. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 79(9), 
737–743.  

Esscher, A. (2014). Maternal Mortality in Sweden : Classification, Country of Birth, 
and Quality of Care (PhD dissertation). 
Uppsala. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-
216781  

Esscher, A., Binder-Finnema, P., Bødker, B., Högberg, U., Mulic-Lutvica, A., & Essén, B. 
(2014). Suboptimal care and maternal mortality among foreign-born women in 
Sweden: maternal death audit with application of the 
'migration three delays' model. BMC pregnancy and childbirth, 14, 141. 
https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-141  

Djurfeldt, G. & Barmark M. (2009) Statistisk verktygslåda 2 – Multivariat analys. Lund: 
Studentlitteratur. (s.125-138).  

Gardell, M., Molina, I. & Wolgast, S. (2018). Antisvart rasism och diskriminering på 
arbetsmarknaden. (Rapport 2018:21). Länsstyrelsen Stockholm, CEMFOR 
Centrum för Mångvetenskaplig Forskning, Uppsala Universitet  

George Floyed: What happened in the final moments of his life? (2020, 16 
juli). BBC. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52861726  

Giddens, A., Griffiths, S., Nilsson, B., & Carle, J. (2007). Sociologi (4., omarb. uppl. ed.). 
Lund: Studentlitteratur  



 

 44 

Hall, S. (2017). The fateful triangle: Race, ethnicity, nation. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press.  

Hall, S., Evans, J., & Nixon, S. (2013). Representation (2.th ed.). London: SAGE.  
Hamed, S. H., Ahlberg, B., Bradby, H., & Thapar-Björket, S. 

(2019). Understanding racism in swedish healthcare. European Journal of Publi
c Health, 29(Supplement_4) doi:10.1093/eurpub/ckz187.010  

Hamed, S., Thapar-Björkert, S., Bradby, H., & Ahlberg, B. M. 
(2020). Racism in europeanhealth care: Structural violence and beyond. Qualitat
ive Health Research, 30(11), 104973232093143-1673. 
doi:10.1177/1049732320931430  

Hsieh, H-F. & Shannon, S.E. (2005) 
Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 
Research, 15(9), 1277-1288.  

Hübinette, T., & Lundström, C. (2014). 
Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in swe
den. Social Identities, 20(6), 423-437. doi:10.1080/13504630.2015.1004827  

Hoffman M.K., Trawalter, S., Jordan R. Axt, M. Norman Oliver  
                     Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2016, 113 (16) 4296-

4301; DOI:10.1073/pnas.1516047113  
Jobe, M (2020) En svart kvinnas handbok.   
Koukkari, Mbenga, P. (2020, 16 juli). Vårdanställd: “När den svensk-somaliska kvinnan 

larmade himlades det med ögonen”. [Radio]. Sveriges 
Radio. https://sverigesradio.se/artikel/7516575  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur, kap. 16 (s. 317-342).  

Mende-Siedlecki, P., Qu-Lee, J., Backer, R., & Van Bavel, J. J. 
(2019). Perceptual contributions to racial bias in pain recognition. 
Journal of Experimental Psychology. General, 148(5), 863-889. 
doi:10.1037/xge0000600  

McEachrane, M., & Gilroy, P. (2014). Afro-nordic landscapes: Equality and race 
in northern europe. Routledge.  

Mångkulturellt centrum. (2014). Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i 
dagens Sverige. (Rapport nr. 2014:1) https://mkcentrum.se/wp-
content/uploads/2014/12/Afrofobi-20140203-för-webben.pdf  

Mårtensgård, M. (2020, 1 juli). Bilan Osman: “Barn förstår orättvisor väldigt 
bra”. Expressen, Mama. https://www.expressen.se/mama/mamaliv/bilan-osman-
expo-black-lives-matter/  

Nagel, J (1994) Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. 
Social Problems, 1(1): 152–176.  

Ndow Norrby, F. 2015. Svart kvinna. Natur & Kultur, Stockholm, ISBN 978-91-27-15279-3  
Newton, K. (1997).  
Nyampame, I. (2008). Invandrade kvinnors hälsa i Sverige, -Om genus och etnicitet. 

SMT, Socialmedicinsk tidskrift, Vol 85, Nr 
3.  https://socialmedicinsktidskrift.se/index.p-ohp/smt/article/view/140  

Oscarsson, I. (2016, 9 apr). Okunskapen är förblindande 
smärtsam. Afropé. https://afrope.se/2016/04/09/okunskapen-ar-forblindande-
smartsam/  

Rapport 2018:2, I väntans tider. -En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa. 
2018. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. ISBN 978-91-87213-84-7  



 

 45 

Rapport 2020:11, Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors 
hälsa (2020). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. ISBN 978-91-88935-
22-9  

Rydgren, J (2004) “Mechanisms of Exclusion: Ethnic Discrimination in the Swedish Labour 
Market.” Journal of Ethnic and Migration Studies. 30:4, s. 697–716   

Sutton, C.D. & David, M. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, kap. 
19. 

Schreier, M. (2012) Qualitative Content Analysis in Practice. London: Sage, kap. 11 (s. 219-
230).  

Smith, J.A.; Flowers, P. & Larkin, M. (2009) Interpretative Phenomenological Analysis:  
                     Theory, Method and Research. Los Angeles: SAGE, kap. 5 (s. 79-107).  
Smith, J.A.; Jarman, M. & Osborn, M. (1999) 

”Doing Interpretative Phenomenological Analysis”. I Murray, M. & 
Chamberlain, K. 
(eds) Qualitative Health Psychology. Theories and Methods. London/Thousand 
Oaks/New Delhi: SAGE Publications  

Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter 
förlossning. 2016. Socialstyrelsen.  

SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 
strukturell diskriminering. P. de los Reyes & M. Kamali, Statens offentliga 
utredningar.  

SOU 2006:22. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Slutbetänkande 
av Diskrimineringskommittén.  Statens Offentliga Utredningar  

SOU 2006:78. Hälsa, vård och strukturell diskriminering. A. Groglopo & B. M. Ahlberg. 
Statens offentliga utredningar.  

SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa. Utgångspunkter för Komissionens vidare arbete. 
Statens offentliga utredningar. ISBN 978-91-38-24484-5   

Vetenskapsrådet, God forskningssed. 2011. Rapport 1:2005. B. Gustafsson & B. 
Petterson. ISBN 978-91-7307-189-5  

Wedin, A. (2016, 1 apr). Förlossningsläkare DO-anmäls efter avsliten arm på dött foster 
och afrofobiska uttalanden. Afropé. https://afrope.se/2016/04/01/forlossningslak
are-do-anmals-efter-avsliten-arm-pa-dott-foster-och-afrofobiska-uttalanden/  

Wigen, M. (2020, 30 aug). Asha, 23, var nära att dö efter förlossningen - utsattes för 
rasism. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/family/a/g7VEEA/asha-23-var-
nara-att-do-efter-forlossningen  

Wamala, S., Merlo, J., Boström, G., & Hogstedt, C. 
(2007). Perceived discrimination, socioeconomic disadvantage and refraining fro
m seeking medical treatment in sweden. Journal of Epidemiology and 
Community Health (1979), 61(5), 409-415. doi:10.1136/jech.2006.049999  

 

 

 

 



 

 46 

 

Tabell 1. Övergripande kodningsschema 

Tabellen visar ett övergripande kodningsschema. I respektive kolumn finns de koder som 

sökts och utrönts under respektive kodning. Den sista kolumnen visar de fyra teman, baserade 

på kodningarna, som skönjts och är presenterade i studiens resultat och analys. 

Övergripande kodningsschema. 

Kodningsram  Kodning 1  Kodning 2  Kodning 3  Tema  
Afrofobi  

  
  

Hudfärg  Uppfattning om 
den svarta 
kroppen  

  
Generalisering av 

den svarta 
kroppen.  

  
Den svarta 

kroppen som 
smärttålig.  

Rädslor  
  

Oroskänslor  
  

Förväntninga
r på vården.  

  
  
  

Rädsla och oro 
utifrån ens hudfärg  

Rasism  Vi och dem  Föreställning om 
familjen utifrån 

hudfärg.  
  

Föreställningar 
om moderskapet.

  

Föreställning 
om kultur  

  
Föreställning 

om 
traditioner  

  
Föreställning 

om 
gemensamm
a nämnare 

utifrån 
hudfärg  

  

  
Den svarta 

kvinnokroppen och 
den “afrikanska 

kvinnan”  
  

Diskriminering  Objektifiering av 
person  

Afrika som ett  
  

Den afrikanska 
kvinnan  

  

Föreställning 
om den 
svarta 

kvinnan.  
  
  

Föreställningar om 
viss 

kultur, moderskap oc
h familjen  

  

Vårdform/Perinatalvår
d  

Direkt 
konsekvens/Indirek

t konsekvens  
Diskriminerande 

praktisk vård   

  
Anmäla  

  
Säga ifrån  

  

Inte säga 
ifrån/anmäla  

Reaktioner 
på afrofobi  

 


