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Sammanfattning: 

 

Denna studie ämnar undersöka adoptivföräldrars upplevelse av rasism som deras barn kan 

tänkas möta eller komma att möta i framtiden. Barn socialiseras främst av sina föräldrar, och 

något som utomeuropeiskt adopterade barn kan behöva lära sig är strategier för att förstå och 

hantera rasism. En del adoptivföräldrar kanske inte mött rasism på ett så personligt plan som 

de riskerar att göra när de har adopterat. Därför syftar studien till att undersöka föräldrarnas 

inställning, känslor och tankar kring frågor relaterade till rasism. Med hjälp av tidigare 

forskning kring rasism klargörs hur rasmedvetenhet kan ge motivation till adoptivföräldrar att 

syssla med rasrelaterad och kulturell socialisering. Stödjande faktorer för dessa processer är 

rasmedvetenhet och tillit till den egna förmågan till rasmässig socialisering. Teorier om hur 

man uppfattar omvärlden utifrån ens egen erfarenhet samt en teori om adoptivföräldrars 

annorlundaskap presenteras. Då det finns en brist i forskning kring dessa frågor utifrån 

föräldrars perspektiv, utförs intervjuer med fem adoptivföräldrar vars barn är födda utanför 

Europa. Intervjuerna syftar till att förstå föräldrarnas livsvärld, alltså deras utsiktspunkter i 

dessa frågor, enligt den fenomenologiska kunskapstraditionen. Studiens resultat analyseras 

med en metod inspirerad av Interpretative Phenomenological Analysis, och relateras till 

tidigare forskning samt relevanta teorier. De viktigaste resultaten som studien indikerat är att 

de flesta föräldrarna inte har upplevt att barnen utsatts för rasism eller särbehandling. 

Informanterna lägger stor vikt vid intentionen hos de som sagt eller gjort något förolämpande. 

De flesta lägger även stort fokus på att ge barnet en bra självkänsla och en värdegrund där 

allas lika värde står i centrum. Detta som en grund för motståndskraft mot potentiella 

rasistiska påhopp. Det finns ytterligare en strategi representerad där mer fokus läggs på 

barnets specifika utmaning att vara adopterad och icke-vit i Sverige. Att fokusera på de 

speciella utmaningar som barnen har kan antas leda till mer specifika strategier för hantering 

och förståelse av rasism.  

 

Nyckelord  

Adoptivföräldrar, rasism, strategier för hantering. 
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1. Inledning 

“Att lägga märke till rasism i Sverige är en kamp”, säger Seher Yilmaz (2021) i sin bok Vad 

jag pratar om när jag pratar om rasism. För att förstå dagens samhälle är det ofta hjälpsamt 

att se till historien. Svenska aktörer var drivande i den tidiga rasbiologiska forskningen fram 

till tidigt 1900-tal, men sedan dess har mycket hänt och Sveriges riksdag har tagit bort ordet 

”ras” i lagar och officiella texter (Osanami Törngren, 2018, s. 137–140). Författaren använder 

två svenska studiers resultat för att analysera den rädsla som kan anses finnas i Sverige kring 

att tala om ras och vithet. Författaren menar att egenskaper som etnicitet eller kultur ofta 

används för att benämna grupper som anses icke-svenska. Men det är inte en fullgod metod 

att kategorisera sociala grupper. Etnicitet och kultur är inte något som nödvändigtvis syns 

utan individer placerar sig i dessa grupper genom socialisering eller självidentifiering. Ras är 

däremot något som snarare bygger på utseendemässiga grunder. Forskare menar att Sverige 

antagit ett förhållningssätt där man hyllar mångfald men samtidigt undviker att tala om vithet 

och icke-vithet (Lind, 2012). Sverige har en självbild som ett tolerant och antirasistiskt 

samhälle. Det är ett samhälle där vi helst inte talar om ras, med bieffekten att vi har tappat 

orden för att benämna den diskriminering som ändå sker (Yilmaz, 2021, s. 40). 

 

Rasism bör enligt Yilmaz försöka angripas inte främst på en mellanmänsklig nivå, utan på ett 

strukturellt plan (2021). Men det är individer som lider av strukturerna, och man bör fokusera 

även på att dessa individer får verktyg för att kunna förhålla sig till och hantera rasism. 

Rasism är ett ofta använt och studerat begrepp, men även ett dynamiskt, som kan definieras 

både som en ideologi, en åsikt eller som handlingar som kan grundas i denna typ av åsikt. 

Med rasism menar jag i denna studie en bred definition av rasism där uttryck eller handlingar 

kan vara oavsiktliga och välvilliga, men ändock fungerar som rangordnande utifrån ras 

(s.s.k.). Diskriminering kan verka i det dolda och gå obemärkt förbi om man inte är 

uppmärksam. Och även i de fall då särbehandling är välvilligt menad kan den i längden 

påverka den som utsätts negativt (Lindblad, 2004, s. 193-194). Det kan handla om 

exotifiering, nyfikna frågor om adoptionshistoria och positiva eller icke värdeladdade 

fördomar. Många små signaler som tillsammans viskar ett meddelande om annorlundaskap, 

att personen inte helt och hållet är innesluten i gemenskapen. 
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Alla blivande adoptivföräldrar går en utbildning som ska ge kunskaper för att förstå 

adoptivbarns specifika behov (SoL 6 kap 12§). Kursmaterialet inbegriper många olika frågor 

som anknytning, barns utveckling och hur adoptionsprocessen går till (Föräldraskap genom 

adoption, 2015). Men även diskriminering tas upp; hur det kan kännas för ett barn att inte se 

ut som resten av familjen och etnisk diskriminering i samhället. I utbildningsmaterialet står 

det bland annat att föräldrarna är de viktigaste förebilderna för barnen och att barn lär sig om 

livet genom föräldrarnas förhållningssätt till omgivningen (s. 105). Därför menar de att 

föräldrar behöver vara noga med att lägga märke till och visa hur man kan hantera den 

nyfikenhet, påhopp, påståenden och kränkande eller särbehandlande bemötande som barnen 

kanske kommer att uppleva. Materialet säger vidare att det är ett individuellt val vilka 

strategier man väljer att använda för att hantera den typen av incidenter. Den information om 

rasism som finns i det tryckta kursmaterialet är generell och framhåller vikten av kunskap, 

men ger inte handfasta tips eller någon djupare kunskap om dessa saker.  

Föräldrarnas förförståelse av vad rasism kan vara och hur det uttrycks är präglad av det 

omgivande samhället. Men under processen att bli och vara adoptivförälder omformas den 

rimligen och dessa föräldrar har möjlighet att bli kunnigare och mer erfarna än många andra, 

tack vare föräldrautbildningen, ökat intresse för frågorna och egna erfarenheter. En process av 

att utveckla sin förståelse kan ske till exempel med hjälp av egen reflektion, samtal med 

professionella, diskussionsforum på internet, artiklar eller i kontakten med andra 

adoptivföräldrar. Föräldrar som adopterar internationellt kan antas ha ett utökat behov av att 

ta till sig kunskap om särbehandling, diskriminering och rasism. Här anser jag att det finns en 

forskningslucka i hur det går till och vilka emotionella och sociala processer som kan påverka 

denna process utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv. 

Adoptivföräldrar som kanske har vuxit upp i främst vita segregerade områden, och sedan i 

vuxen ålder blir närstående till barn med ett icke-vitt utseende, har ett ansvar att skydda och 

förbereda dem inför resten av livet. Det kan vara nog så svårt att bli förälder till vilket barn 

som helst, men hur ser utvecklingen ut för de föräldrar som dessutom behöver lära sig om 

rasism? Hur bemöter man särbehandling och hur lär man sig att upptäcka etnisk 

diskriminering som adoptivförälder, om man inte har egen erfarenhet av det?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Större delen av den svenska forskning som gjorts i ämnet handlar om adoptivbarnens 

upplevelse snarare än föräldrarnas. Men barnens syn på rasism som i sin tur formar deras 

upplevelse av den, får de främst av sina föräldrar. Föräldrarna får den introducerande 

utbildningen tidigt i processen, och kan senare söka ytterligare hjälp vid behov. I svensk 

forskning finns undersökningar av hur mycket rasism och fördomar som adoptivfamiljer 

utsatts för. Men det finns en brist på forskning av hur adoptivföräldrar i Sverige tänker och 

känner kring rasism, diskriminering och särbehandling. Deras känslor och tankar påverkar hur 

de väljer att reagera och hantera incidenter och hur de talar med sina barn kring frågorna, 

vilket kan vara viktigt för barnens välmående. Därför vill jag med denna studie bidra till 

kunskap utifrån föräldrars perspektiv, om deras uppfattning, tankar och känslor, om hur de 

väljer hanteringsstrategier och lär sig om dessa frågor. Denna studie syftar därför till att 

undersöka hur adoptivföräldrar uppfattar rasism, särbehandling och diskriminering och hur de 

tänker kring sin förmåga att stötta och utrusta sina barn i att hantera detta.  

Frågeställningarna jag använder är följande: 

• Hur uppfattar adoptivföräldrar rasism och hur hanterar de dessa frågor hypotetiskt 

och faktiskt? 

• Hur upplever de sin roll och förmåga att stötta sina barn i hur barnen kan tänka kring 

och hantera rasism?  

1.2 Begreppsförklaring – ras 

Ras är inte ett enkelt begrepp att befatta sig med. För att kunna diskutera ämnet redogörs 

inledningsvis för detta nyckelbegrepp såsom det används i gällande studie. De gamla 

rasbiologiska indelningarna i olika grupper, ”raser”, som studerades i Sverige innan andra 

världskriget är utdaterade (Osanami Törngren m.fl., 2018). Men forskare menar att ”ras” är 

verksamt i den sociala verkligheten. Detta på grund av diskriminering och särbehandling som 

personer med yttre tecken på icke-svenskt ursprung erfar. Där kan man inte dra alla 

invandrare eller alla med annorlunda etniskt ursprung under samma kam. Därför 

argumenterar flera forskare för att använda ordet ras, men alltså inte som biologisk 

gruppering, utan i meningen ras som social konstruktion. Jag kommer att använda ras i denna 

bemärkelse i resten av studien, i brist på andra uttryck som benämner dessa grupperingar 
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baserade på dagens sociala verklighet. När jag menar ras som social konstruktion kommer jag 

för att undvika missförstånd att skriva ut det som: ras (s.s.k). Men i de fall då jag refererar till 

forskning som använder ordet ”race”, översätter jag det till ras. 

1.3 Disposition 

För att undersöka dessa frågor redogörs inledningsvis för internationell forskning gällande 

adoptivbarn och rasism. Rasmedvetenhet, rasrelaterad socialisering och synen på 

annorlundaskap är ämnen som tas upp. Sedan målas en bakgrund upp med hjälp av svenska 

studier om svensk adoptionshistorik och förhållningssätt till rasism. Därefter redogörs för 

tidigare forskning om adoptivföräldrar i Sverige och deras strategier och känslor kring rasism. 

Därefter presenteras teorier som DiAngelos teori om färgblindhet, Husserls teori om 

livsvärlden och den naturliga inställningen, samt en teori om adoptivföräldrars känsla av 

annorlundaskap. Sedan redogörs för metod och hur undersökningens informationsinsamling 

gått till: fem intervjuer med adoptivföräldrar vars barn har utomeuropeiskt ursprung. 

Materialet presenteras och analyseras inspirerat av en tolkande fenomenologisk analysmetod. 

Därefter förs en diskussion kring resultatet. Sist kommer en avslutande sammanfattning av de 

viktigaste resultaten. 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet kommer att gå igenom amerikansk forskning, då den är omfattande kring ämnet, 

sedan artiklar om den svenska kontexten och avslutningsvis svensk empiri. En stor del av den 

tidigare forskningen kring adoptivföräldrar har genomförts i USA, och fokuserar på hur 

adoptivföräldrar kan skapa en positiv kulturell och rasmässig identitet hos barnen. Den 

amerikanska rasindelningen och deras internationella subkulturer skiljer sig från hur det ser ut 

i Sverige. En studie som gjorts i Spanien visar dock på liknande resultat som de amerikanska, 

men inom en europeisk kontext. Svensk forskning som fokuserar på eller inkluderar 

adoptivföräldrars upplevelser och hantering av rasism, är begränsad. För att ändå ge en 

grundläggande förståelse för svensk kontext inkluderar följande avsnitt en analys om svensk 

adoptionspolitik genom tiderna samt dagens förhållningssätt till ras (s.s.k.). Avslutningsvis 

sammanfattas empiri som handlar specifikt om svensk forskning kring adoptivföräldrars 

upplevelser av, känslor kring och hantering av rasism.  
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2.1 Internationell forskning om adoptivföräldrars 

strategier och hantering 

En hel del forskning finns om rasism kopplat till adoptivbarn och adoptivfamiljer. Man har till 

exempel undersökt vilka strategier som föräldrar till internationellt adopterade barn har för att 

rusta dem inför etnisk diskriminering (t.ex. Vonk 2001; Lee m fl., 2006) och man har gjort 

kvalitativa undersökningar om adoptivföräldrars åsikter om rasism och diskriminering och 

deras barns känsla för etnisk identitet (Sook Bergquist m.fl., 2003) Följande kapitel redogör 

för olika faktorer som anses vara viktiga. 

2.1.1 Synen på annorlundaskap 

Kirk (1964), som återkommer i teoriavsnittet, har en teori om att adoptivföräldrars acceptans 

av familjens annorlundaskap ska vara bra för barnens välmående. Teorin, som är från 60-talet, 

undersöktes i en studie med 190 adoptivmödrar som följdes upp åtta år senare då familjernas 

inställning till annorlundaskapet jämfördes med graden av öppenhet i relationen barn och 

föräldrar emellan (Lo m.fl., 2021). Resultaten bekräftar att acceptans av annorlundaskap är en 

fungerande strategi som bäddar för empati och öppenhet i kommunikationen. Ytterligare en 

studie som undersöker just annorlundaskapet och hur allmänhetens syn på 

adoptivföräldraskap kan påverka upplevelsen för dem att vara förälder (MacDonald, 2016). 

Författaren uppmärksammar en känsla av annorlundaskap som kommer från omgivningens 

reaktioner. De upplever att det skapas en dissonans eftersom reaktionerna inte speglar hur de 

själva upplever sitt föräldraskap. Adoptivföräldrar upplever mikroaggressioner i form av 

förolämpningar och kommentarer från bekanta eller främlingar. Kommentarerna kan låta 

uppskattande men uppfattas ha ett underliggande förolämpande budskap. Exempel på detta 

kan vara komplimanger över det beundransvärda i att kunna älska någon annans barn eller 

kommentarer om att barnen nog är väldigt tacksamma. Föräldrarna uppfattade att dessa 

kommentarer kontrasterande mot deras egen självbild som familj. I studien identifieras 

strategier för motstånd och undvikande som adoptivföräldrar använder för att hantera 

dissonansen, till exempel att inte vilja kallas adoptivförälder, då det ses som en onödig 

etikettering, och att vara noga med att skydda sin integritet i kontakt med främlingar eller 

ytliga bekanta. 
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2.1.2 Rasmedvetenhet leder till rasrelaterad socialisering 

Socialisering är den process genom vilken barn lär sig roller och hur man förhåller sig eller 

interagerar med andra, och den primära gruppen för socialisering är familjen (Crolley-Simic 

& Vonk, 2008). Lee, Vonk och Crolley-Simic (2015) har efter en omfattande 

litteraturgenomgång konstruerat en modell för att kartlägga vilka faktorer som påverkar 

föräldrarnas förmåga att socialisera barnen på ett framgångsrikt sätt när det kommer till frågor 

kring ras, och de lyfter särskilt två faktorer. Den ena är en kulturell socialisering, alltså en 

som syftar till att barnens etniska identitet stärks. Den andra är rasrelaterad socialisering, 

vilket handlar om att ge kunskap om betydelsen av ras samt verktyg för att förstå och hantera 

rasrelaterade frågor, såsom maktdynamik och fördomar. En spansk studie lyfter att det är 

viktigt att adoptivföräldrar till barn i minoritetsgrupp använder sig av rasrelaterad 

socialisering, eftersom barn som upplever rasism behöver lära sig färdigheter för att klara av 

att hantera detta (Reinoso, 2013). Studier har visat att rasmedvetenhet är en viktig faktor för 

att ha kunskap och motivation till att agera rasrelaterat och kulturellt socialiserande (Lee, 

Vonk och Crolley-Simic, 2015). Med rasmedvetenhet menas en förmåga att se hur samhällets 

rasmässiga strukturer dels påverkar ens egen person och upplevelse av omvärlden, dels hur 

andras ras kan påverka dem.  

En studie som skapat en modell för socialisering har kommit fram till liknande förståelse, men 

med några skillnader (Lee m.fl., 2006). De använder sig av en kulturell och en rasmässig 

socialisation, vilken inkluderar både värderingen av och det praktiska utförandet av dessa 

aktiviteter. Syftet med socialiseringen är här att ge en positiv etnisk identitet och verktyg för 

att skydda sig från rasism och diskriminering. Föräldrar med högre rasmedvetenhet värderade 

ras- och kulturmässig socialisation högre, och utförde dessa aktiviteter mer frekvent. Men 

studien visade även att det behövs mer än att värdera kulturell socialisation för att det ska ske. 

Föräldrarna behövde medvetet och specifikt reflektera över dessa handlingar. En svaghet i 

undersökningen som författarna själva lyfter är att det sätt som de har mätt medvetenhet om 

rasism är genom exempel på tydlig rasism och inte subtila eller dolda former av rasism. 

Svenska forskare har på senare år inspirerats av den raskritiska internationella forskningen 

(Osanami Törngren m.fl., 2018). Där uppmärksammas rasdiskriminerande system genom att 

kritiskt granska samhällsstrukturer. Man kan säga att uppmaningen till rasmedvetenhet för 

adoptivföräldrar är en motsvarighet på individuell nivå, till vad kritisk ras- och 

vithetsforskning är på samhällsnivå. Man ska sträva efter att bli medveten om hur 
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rasindelning och -hierarkier påverkar den verklighet man lever i (på individnivå) och studerar 

(på samhällsnivå).  

De erfarenheter man gör som vit i ett samhälle där vithet är normen kan skapa en bild av 

samhället som behöver utvidgas för att bättre kunna förstå en icke-vit persons erfarenheter 

(DiAngelo, 2021). Både inom forskning och individers liv, kan det påverka synen på rättvisa 

att bli mer medveten om dessa frågor. DiAngelo menar att om man inte görs medveten om 

vilka hinder andra möter så är de svåra att se, och då finns inte heller en motivation till att 

hjälpa till och motarbeta dessa orättvisor. 

I en kvalitativ undersökning jämförs adopterades mentala välbefinnande, stressnivåer och 

upplevd diskriminering med hur mycket rasrelaterad socialisering de anser att de fått 

(Presseau m.fl., 2019). Författarna av artikeln om studien menar att många föräldrar väljer att 

hantera uppkomna situationer om eller när barnet själv berättar om erfarenheter av 

diskriminering. Författarna vill peka på skillnaden på att förbereda barnen på diskriminering 

och att agera i efterhand. De uppmuntrar till förebyggande rasmässig socialisering för att 

hjälpa barnen hantera diskriminering som de rimligen kommer att möta. Viktigt att ha i 

bakhuvudet är att rekommendationen är grundad på amerikansk kontext, och den rasmässiga 

diskrimineringen som finns där kan vara olik den svenska. 

2.1.3 Hinder och förutsättningar för rasrelaterad socialisering 

Vonk och Crolley-Simic (2008) menar att olika insatser för kulturell socialisering underlättar 

kommunikationen kring adoptionsrelaterade frågor, men även de menar att det inte 

nödvändigtvis verkar ha en påverkan på barnens självkänsla. En del föräldrar som hade en 

önskan om att engagera sig i rasrelaterad och kulturell socialisation, uppgav vissa hinder för 

detta, såsom barnets bristande intresse, bristande tillgång till mångkulturella miljöer, och ett 

upplevt behov av att balansera ursprungskultur med den egna kulturen. Även hur pass 

självsäkra och motiverade föräldrar känner sig i rasrelaterad socialisering verkar påverka hur 

mycket de ägnar sig åt det. Denna specifika form av självtillförsikt benämns racial 

socialization self-efficacy, och om man har mer av det, ägnar man sig förmodligen också mer 

åt denna aktivitet. Andra faktorer som verkar påverka graden av rasrelaterad socialisering är 

föräldrarnas rasmedvetenhet och vilken etnicitet barnen är av (Lee, Vonk och Crolley-Simic, 

2015). Faktorer som har visat sig påverka graden av rasmedvetenhet är utbildning och stöd 

från adoptionsfirmor och liknande, familjens boendeplats och barnets etnicitet. 
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I en undersökning intervjuades åtta adoptivmammor om hur de såg sin roll i denna rasmässiga 

och kulturella socialisation (Crolley-Simic & Vonk, 2011). Deras barn var från Vietnam, Kina 

och Korea. Mammornas berättelser indikerar en bredd av olika grad av inblandning med 

ursprungskultur. En del engagerade sig utan att lämna sin kulturella miljö, till exempel genom 

att läsa böcker, se filmer och ha samtal om ras. Andra gick utanför sin bekvämlighetszon och 

tog med barnen till miljöer där mamman inte själv var i sitt kulturella element. Författarna 

fann ett samband mellan högre involvering i ursprungskultur och fler konversationer som 

inbegrep icke-vita människors perspektiv.  

Den spanska studien pekar på att föräldrarnas uppfattning om diskriminering påverkar 

barnens utveckling och kan motivera föräldrarna att skapa strategier för att hjälpa barnen att 

klara av och hantera potentiell utsatthet för fördomar och rasism (Reinoso, 2013). I studien 

undersöktes 68 adoptivfamiljer med barn i 8–12 års ålder, när det gällde syn på och känslor 

kring adoption. Författarna rapporterar att adopterade icke-vita barn sällan uppger att de har 

varit med om negativa reaktioner eller diskriminering. Mammorna i studien uppgav däremot 

att de trodde att barnen hade upplevt negativa reaktioner från andra barn. Författaren menar 

att utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle kan vara positiv, eftersom det kan bidra 

till ett mer tolerant samhälle. Resultatet visade att föräldrarna är väl medvetna om barnens 

potentiella utsatthet för stigma kopplat till adoption, utseende eller ursprung och de verkade 

ha en i stort sett realistisk syn på vad det innebär för barnen att vara adopterade. Författarna 

lyfter att de familjer som har barn som tillskrivs annan ras än de själva har en unik utmaning 

och kan behöva stöd i detta vilket bör kunna tillgodoses av professionella. 

2.1.4 Adopterades byggande av identitet 

Frank Lindblad (2004) har sammanställt forskning kring adoption och nämner en amerikansk 

forskning kring rasidentitet, där resultat visar att föräldrars stöttning i utvecklandet av en 

dubbel etnisk tillhörighet ökar utvecklandet av en rasidentitet som en del av självbilden. Men 

detta verkar inte vara kopplat till en god självkänsla. Det kan också underlätta byggandet av 

rasidentitet att växa upp i en mångkulturell omgivning.  

 

Nordisk forskning visar på att adopterade ofta vill ta avstånd från invandrare, vilket kan 

grundas i rädsla för att uppleva diskriminering som invandrare gör (Lindblad, 2004). Det kan 

även spela roll att de adopterade så starkt identifierar sig med den svenska kultur de vuxit upp 



12 
 

i. Det är komplext att forska om vilka faktorer som är positiva för adopterades 

identitetsutveckling menar Malin Irhammar i en statlig utredning: 

”Identitetsutvecklingen blir mer komplex när olika dimensioner av annorlundaskap såsom 

utseende, etniskt och kulturellt ursprung eller handikapp finns med i en individs liv. För 

adopterade handlar det också om att i sin identitet integrera delar av sin historia som ligger före 

adoptionen, en historia som kan handla om olika former av utsatthet” SOU 2003:49 Adoption- 

till vilket pris, s 89 

 

Forskningsresultaten pekar på att upplevelsen av att vara adopterad varierar väldigt mycket 

mellan individer och Irhammar anser att en aspekt som ofta inte läggs tillräckligt mycket 

fokus på i forskning är vikten av att bli bekräftad som individ, som den man upplever sig vara 

(SOU 2003:49). Eftersom gruppen är så heterogen bör inte enkla generaliserande slutsatser 

dras om vilka insatser som är bäst för adopterade. Hypotetiskt kan man anta att känsla för 

identitet påverkar självkänslan menar Lindblad (2004), och forskning från 1990-talet visade 

en bättre självkänsla hos adopterade än hos en jämförelsegrupp. Lindblad är enig med 

Irhammar om att det är viktigt att föräldrar anpassar sig efter barnets eller ungdomens egna 

önskemål i graden av identifiering med ursprungslandet och Sverige. 

2.2 Svensk adoptionspolitik  

I en artikel (Lind, 2012) undersöks den svenska adoptionspolitiken genom analys av officiella 

dokument. I slutet av 60-talet, då internationella adoptioner började bli vanligare, instruerades 

blivande föräldrar att hantera barnens identitet som helt svensk. Många adoptivföräldrar hade 

känslan av att vara del av en ny social rörelse (von Greiff, 2004). Under tidigt 80-tal blev det 

uppenbart att internationellt adopterade ändå utsattes för främlingsfientlighet och 

diskriminering (Lind, 2012). Därför förändrades narrativet och föräldrar gavs rådet att visa 

respekt för barnets utländska ursprung. Lind problematiserar utvecklingen och menar att detta 

“utländska ursprung” lämnas okommenterat när det gäller vari det består. Om det som menas 

är ett genetiskt eller personligt erfarenhetsmässigt ursprung (t.ex. föräldrarnas arv eller 

erfarenhet av att bo på barnhem), så borde man undvikit att kalla det för barnets utländska 

ursprung menar Lind. Men genom att benämna den utländska identiteten riskerar man att 

märka barnen med en rasmässig indelning: 

“However, the quoted advice to prospective adoptive parents also emphasises that the origin of 

transnational adoptees is foreign. In so doing, and by simultaneously stressing their belonging in 

Sweden, the quotation refers to a collective origin constituted by a cultural, ethnic, national or 

racial belonging.” (Lind, 2012, s. 85) 
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Det kan vara problematiskt att uppmana barn att känna stolthet över sitt utländska ursprung, 

när nästan hela uppväxten präglats av svensk kultur (Lind, 2012). De uppmanas då skapa en 

relation till sin ursprungskultur och att känna en stolthet över både sin svenskhet och över det 

utländska ursprunget.  

Narrativet från myndigheter och adoptionsfirmor formar den utbildning och den diskurs som 

adoptivföräldrar använder för att orientera sig i sin roll som förälder (Lind, 2012). Svenska 

myndigheter har, enligt Lind, antagit ett narrativ där ett mångkulturellt samhälle är 

eftersträvansvärt och positivt. Men eftersom icke-svenskhet ofta inte anses positivt, blir det 

problematiskt att de adopterade framställs som inte helt svenska, eller inte bara svenska. Lind 

ställer sig kritisk till att barn ska anpassa sin identitet som strategi för att kunna hantera att 

deras utseende inte uppfattas som helsvenskt.  

Sverige är ett land som kan menas ha ett färgblint förhållningssätt, alltså en syn som är 

organiserad kring att inte se eller inte erkänna skillnader mellan raser (s.s.k) (Osanami 

Törngren, 2018). Som samhälle ser vi oss som icke-rasistiskt, tolerant och välkomnande av 

mångfald. Sverige ses rent av som ett av de mest färgblinda länderna, enligt Osanami 

Törngren, ett uttalande de bygger bland annat på den svenska integrationspolitiken och att 

ordet ras enligt riksdagsbeslut har avskaffats från officiella texter, till exempel från 

diskrimineringslagen. 

2.3 Svensk kvalitativ forskning 

I en doktorsavhandling intervjuar Katarina Westerlund (2002) adoptivföräldrar som berättar 

om tankar kring sig själva som adoptivfamiljer och hur de hittat mening i de utmaningar de 

möter. Fem par med barn mellan två och sju år deltog. Intervjuerna genomfördes 1999, och 

syftet var att undersöka meningsskapande som följer en kris kring barnlöshet, utifrån ett 

livsåskådningsperspektiv. En svensk rapport av Katarina von Greiff (2004) djupdyker i 

adoptivföräldrars erfarenheter och uppfattningar av föräldrarollen. Metoden är ett 20-tal 

intervjuer med adoptivföräldrar och en tolkning av materialet utifrån en hermeneutisk och 

pedagogiskt etnografisk ansats (s. 12). De två studierna ger en inblick i föräldrarnas 

erfarenheter, tankar, känslor och hantering av adoptivföräldraskapet, då de även berättar en 

del om annorlundaskap och rasism. Von Greiff (2004, s. 8-10) vill undersöka hur 

adoptivföräldrarna uppfattar de utmaningar de ställs inför när de inrättar sig i sin nya roll och 

hur de arbetar fram strategier för att hantera dessa utmaningar. Hon menar att en socialisering 
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in i föräldrarollen kan sägas utföras både av barnet och av institutioner som skolor, 

vårdinrättningar och adoptionsorganisationer.  

2.3.1 Upplevelser, känslor och hantering av rasism  

Westerlund beskriver hur föräldrars bild av det svenska samhället som demokratiskt och 

jämställt har krackelerat på grund av omgivningens reaktioner på adoptivbarnen. Många har 

upplevt öppet diskriminerande yttringar och intolerans från främlingar (2002, s. 178). En 

förälder berättar att de aktivt valt att inte få ett barn med mycket mörk hud eftersom de insåg 

att samhället kan vara hårdare mot barnet. De berättar att ställningstagandet kändes rätt men 

samtidigt väldigt smärtsamt. En förälder berättar att han blivit mer lyhörd för etnisk 

diskriminering i samhället, vilket skapade ett behov av att ha strategier för att rusta barnen 

inför den diskriminering de förmodligen kommer att möta. När barnen är små försöker 

föräldrarna beskydda dem, men när de växer upp behöver de kunna stå upp för sig själva. En 

förälder uttrycker att det är hans uppgift i livet att försöka förbereda barnen så att de klarar av 

att hantera främlingsfientligheten när de möter den. För föräldrarna är det självklart att ta 

aktiv ställning mot etnisk diskriminering, samt att betona solidaritet och alla människors lika 

värde (Lee, Vonk och Crolley-Simic 2015; Westerlund, 2002, s. 195). Föräldrarna blir 

engagerade oavsett om de hade varit det innan eller inte på grund av de erfarenheter de gör 

som adoptivfamilj.  

 

I von Grieffs studie har i stort sett alla intervjuade erfarit rasism, både öppen och dold, och 

den senare anses vara svårare att hantera (2004, s. 52-56). De har upplevt att människor som 

sagt rasistiska saker samtidigt hävdat att det inte gäller adoptivbarn. Det finns även de vars 

barn upplevt rättframma rasistiska påhopp och mobbning med rasistiska och nazistiska 

förtecken. Föräldrarna berättar om tillfällen då de kritiserat poliser, lärare och andra som 

agerat diskriminerande. En mamma uttrycker att hon känner sig skyldig både sig själv och sitt 

barn att vara en motvikt till de rasistiska åsikter som yttras, och hon ger sig in i diskussioner 

med dem som yttrar sig främlingsfientligt (Von Grieff, 2004, s. 60-62). När föräldrarna talar 

om rasism och särbehandling berättar de om sorgen över släktingar som inte accepterar 

barnen fullt ut, eller som fäller invandrarfientliga kommentarer vid middagsbordet (Von 

Grieff, 2004 s. 60-62). Det tar extra hårt på föräldrarna när det är nära vänner eller släkt som 

står för särbehandlingen eller de rasistiska åsikterna. En förälder i von Greiffs rapport berättar 

en incident då hennes egen mamma hade negativt särbehandlat sina adopterade barnbarn. Den 

intervjuade hade inte sagt ifrån, och i intervjun kritiserade hon sig själv för att hon inte hade 
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tillräckligt med kurage att protestera, trots att hon ansåg att hon borde gjort det. En kvinna 

hade en smygrasistisk släkt som ofta sårade henne genom sitt beteende hon reagerade starkt 

med ilska och besvikelse de första gångerna. Hon menade att på grund av klass och ålder var 

de inte förberedda på samma sätt som hon och hon hade med tiden förlikat sig med att hon 

inte kunde ändra på släkten. Hon valde då att föra sakliga diskussioner, men också att inte ta 

åt sig så mycket av det.  

 

Ibland kan, som även utländsk forskning pekat mot (Presseau m.fl., 2019; Vonk och Crolley-

Simic, 2008), föräldrar använda barnet som guide i hur man hanterar frågor kring rasism och 

utsatthet. En kvinna berättar att hennes dotter fått brev med rasistiska meddelanden. Mamman 

ville lyfta detta på dotterns skola, men dottern ville inte att hon skulle konfrontera någon där. 

Mamman valde att respektera sin dotters vilja och lät det passera (von Greiff, 2004, s. 55-56). 

Några föräldrar berättar att de ibland tvivlat på om det var rätt att adoptera internationellt. Vid 

de tillfällen de kände tvivel kring det var när barnen utsatts för rasism. En kvinna frågade sin 

son när han blev äldre om huruvida han tyckte att det var rätt av henne att adoptera, och fick 

svar att han tyckte det. 

2.3.2 Upplevelser av annorlundaskap 

Föräldrar förmedlar en känsla av att tidigare ha smält in i mängden, men sedan de fick sina 

barn drar de lättare åt sig uppmärksamhet (von Greiff, 2004 s. 44). Föräldrarna berättar att de 

känt sig utsatta och iakttagna, speciellt i barnens unga år, då många främlingar ställt 

integritetskränkande frågor (s. 46). Även de som inte har haft några större svårigheter i sitt 

faktiska föräldraskap, talar de om att iakttagandet och kommenterandet är tärande. Flera säger 

att det inte är annorlunda att vara adoptivförälder gentemot att ha en biologisk familj, men 

deras anekdoter berättar om väldigt speciellt det ändå kan vara (s. 64). Westerlund (2002) 

menar att intresse och öppenhet för andra kulturer och personliga möten med människor från 

andra länder kan vara en väg till att kunna hantera det annorlundaskap som det innebär att 

vara adoptivfamilj. Lindblad talar om att föräldrarna kan lägga olika mycket vikt vid 

betydelsen av adoptionen vid de speciella behoven som adopterade barn har (Lindblad, 2004). 

Han menar att det kan finnas i en skala där förälderns hållning är överbetonande, bejakande, 

nedtonande/avdramatiserande eller förnekande av adoptionens betydelse. Det finns en bred 

zon som kan anses vara en sund hållning. Ofta förändras denna hållning med tiden, då de till 

exempel kan tendera att överbetona barnets specialbehov den första tiden. 
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2.4 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 

För att sammanfatta den tidigare forskningen visar amerikansk forskning att förmågan och 

tilliten till sin egen förmåga att stötta barnet i frågor relaterat till rasism, kan vara kopplat till 

rasmedvetenhet. Att vara mer medveten om hur ras (s.s.k) påverkar förutsättningarna i livet 

ger ett ökat intresse av att skapa strategier för hantering av rasism. Amerikansk forskning 

lägger vikt vid kulturell och rasrelaterad socialisering. Var man bor, vilken ras (s.s.k) barnet 

är av och sin egen tilltro till sin förmåga att ägna sig åt dessa praktiker kan påverka hur 

mycket föräldrarna använder dessa strategier.  

 

Kring detta är det viktigt att reflektera över om den tydliga rasidentitet som eftersträvas i 

nordamerikansk forskning verkligen är applicerbar i svensk kontext. Man kan undra om den 

”positive cultural and racial identity” (Lee, Vonk och Crolley-Simic, 2015, s. 146) som 

eftersträvas i USA även är idealet för adopterade i Sverige? I USA finns många kulturella 

subkulturer för olika raser (s.s.k) men i Sverige kanske den kultur man vill relatera till, inte 

finns inom Sverige, utan blir en koppling till ett land långt bort. Ändå har de svenska 

myndigheterna uppmanat föräldrar att stötta internationellt adopterade barn till att grunda sin 

identitet både i svenskhet och i ursprunget. Detta för att kunna bättre hantera formandet av en 

identitet, då de drabbas av normen att svenskhet är kopplat till vithet. 

 

Socialisering sker från förälder till barn, men även den vuxne socialiseras in i rollen som 

förälder. Litteraturen visar att omgivande samhällsklimat och det officiella narrativet påverkar 

föräldrarnas inställning och agerande, men även barnet fungerar socialiserande, då många 

föräldrar utgår ifrån barnets reaktioner och vilja när det gäller hur de väljer att hantera rasism. 

Studierna rapporterar förekomsten av rasism där de svenska studierna visar på att adopterade 

barn utsätts för det, medan den spanska, nyare, studien menar att rasistiskt bemötande inte är 

vanligt förekommande. Kartläggningen av forskning i ämnet bekräftar att det finns en 

kunskapslucka när det gäller svensk nyproducerad forskning som undersöker 

adoptivföräldrars upplevelser, känslor och tankar om sin roll och förmåga att stötta barnen i 

mötet med rasism. 
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3. Begreppslig och teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera 

resultatet presenteras. Fenomenologiska begrepp används här som teoretisk grund, och en 

analysmetod kommer även att presenteras i kapitel 4 som har samma fenomenologiska 

inriktning. Den naturliga inställningen kopplas till den inställning som DiAngelo presenterar 

kring vithetsnormen, och dessa perspektiv kan tillsammans berika förståelsen av 

adoptivföräldrars lärandeprocess när det kommer till att identifiera rasism. Avslutningsvis 

presenteras en teori om hur föräldrars erfarenhet av annorlundaskap kan vara en källa till 

empati med adopterade barns speciella situation. 

3.1 Livsvärld och den naturliga inställningen 

Fenomenologi är ett sätt att tänka kring kunskap och kunskapsinhämtande, som lägger vikt 

vid hur vi erfar verkligheten. Den tyske filosofen Edmund Husserl var den som utvecklade 

fenomenologins filosofi som vi känner den idag (Dahlberg m.fl., 2019, s. 31). Den var en 

reaktion på den rådande positivistiska vetenskapssynen, som Husserl ansåg vara otillräcklig. 

Husserls filosofiska och relativt komplicerade texter är tolkade på olika sätt av olika 

teoretiker. Enligt Jan Bengtsson (1988, s 37-40) menar Husserl att alla människor lever i en 

verklighetsuppfattning byggd av de erfarenheter de gjort. Dessa byggs på ett naturligt naivt 

sätt, där man antar att den verklighet man upplever är en materia som existerar i sig självt. 

Husserl talar om den naturliga inställningen, alltså detta oreflekterade naiva förhållningssätt 

där vi är omedvetna om möjlighetsbetingelserna för vår tillvaro. Människor lever omedvetna 

om sig själva och sin egen roll i vilka erfarenheter de gör. Erfarenheterna bygger människans 

personliga livsvärld, som är den utsiktspunkt utifrån vilken hon förstår världen, sin existens 

och sina erfarenheter. Livsvärlden är alltså ett förhållningssätt snarare än en fysisk värld. 

Livsvärlden, snarare än objektiv verklighet, är även fundamentet för all vetenskap och 

filosofi, eftersom dessa skapats av människor med sina egna personliga livsvärldar. Det gör 

att livsvärlden formar vad vi undersöker och hur vi undersöker det. För att då förstå 

människan, hennes omgivning och agerande måste vi ta utgångspunkt i hennes livsvärld 

menar Husserl (Dahlberg, 2019, s. 33). 

 

När vi studerar livsvärlden är det människors förhållningssätt till verkligheten vi undersöker, 

alltså hur världen framstår. Det inbegriper personens engagemang, utveckling i relation till 
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andra, till kultur, sättet att erfara världen och individens eget varande i den. Fenomenologin 

intresserar sig alltså inte så mycket för att studera verkligheten objektivt, utan flyttar 

uppmärksamheten inåt, mot vår perception av de objekt vi vill undersöka (Smith m.fl, 2009, s. 

12-14).   

 

I denna studie som undersöker sociala fenomen som rasism, särbehandling och 

diskriminering, är det intressant att utgå ifrån livsvärldsperspektivet. Den personliga 

livsvärlden fungerar som utgångspunkt i studien. Vilka saker adoptivföräldrarna 

uppmärksammar och hur de känner inför dem beror på deras livsvärld, därför hjälper den till 

att forma både deras bild och erfarenhet av rasism. Hur man förhåller sig till rasistiska 

strukturer påverkar ens interagerande med omvärlden och förståelse av dessa frågor. 

Självklart förändras ens livsvärld när man blir förälder, men en intressant fråga kan vara om 

ens bild av världen måste utvecklas ännu mer när man blir närstående till någon av en annan 

ras (s.s.k). Kan en utvecklad rasmedvetenhet vara en grund till utvidgad livsvärld? 

 

Livsvärlden byggs alltså på ett naivt antagande att det vi upplever, så som vi upplever det, är 

verkligheten. Jag vill koppla detta till den rasmedvetenhet som den tidigare forskning 

identifierat, där ens egen ras anses vara en viktig del av hur man bygger sin naiva bild av 

världen. De som är majoritet i ett samhälle har ofta en annorlunda uppfattning av samhället 

och dess rasism, än minoritetsbefolkningen (DiAngelo, 2021). Med en reflexiv hållning kan 

uppfattningen av verkligheten, i denna studie uttryckt med hjälp av begrepp som livsvärld och 

rasmedvetenhet, utvecklas hos individer bland majoritetsgruppen. Det kan ge en bredare 

förståelse för hur världen kan te sig för andra, och den processen har visat sig kunna vara 

smärtsam, enligt DiAngelo (2021), vilket kommer att behandlas i kapitlet nedan.  

3.2 Färgblindhet 

Robin DiAngelo (2021) är en vit amerikansk forskare i kritisk diskursanalys och 

vithetsstudier som har skrivit en bok om rasism sett ur vita människors perspektiv, där hon 

belyser fenomenet vit skörhet, som en anledning till att det är svårt för vita att prata om och se 

rasism. DiAngelo (2021) förklarar processer kring rasism och fokuserar på vilken roll och 

undermedvetna reaktioner vita kan ha gentemot rasism och varför. Hon menar att det skadar 

den vites självbild att bli uppmärksammad på att hen inte är en individ bortkopplad från 

rasism. Hon menar att genom samhällssystemet och socialisationen har varje individ en roll i 
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det rasistiska systemet. Det är som vit lätt att undvika att se att vita personer har privilegier 

som människor med mörkare hudfärg generellt inte har.  

Man kan förklara det som att den som cyklar i medvind inte uppmärksammar att det är 

blåsigt, medan den som cyklar mot vinden lättare blir medveten om den. Den som står bredvid 

och pekar ut att det är enkelt för den ena och svårare för den andra, kan väcka irritation hos 

den som har medvind. Den personen hade känt sig vältränad i jämförelse med den som åkte åt 

andra hållet och såg så slutkörd ut. På samma sätt kan vita som plötsligt ser rasismen i 

samhällssystemen ta personligt illa upp, eftersom det sårar deras självbild. När den 

verklighetsuppfattningen utmanas är det lätt att bli indignerad och inta en försvarsställning 

(DiAngelo, 2021). Att vara omedveten om sin ras och hur den påverkar vilka erfarenheter 

man gör är förbehållet vita personer, på samma sätt som den som cyklar i motvind märker av 

vindens effekter lättare än den som har vinden i ryggen. 

DiAngelo menar att det i samhället finns en problematisk indelning av människor i två 

grupper: rasister (som anses som onda) och icke-rasister (som anses goda) (2021, s. 117). Om 

man inte gör skillnad på person och agerande blir då en kommentar om att någon gjort något 

diskriminerande, detsamma som att man kallar den personen för rasist, vilket uppfattas som 

att man kallar den för ond. Därför är en vanlig respons på utpekanden om rasistiskt agerande, 

att berätta att den som agerade är en bra person. Detta för att hävda att den inte kan ha 

rasistiska åsikter eller värderingar, och därmed inte kunde ha gjort något rasistiskt. Författaren 

menar att många gör det lätt för sig att avfärda ett anklagande om rasistiskt agerande genom 

att hävda att den personen inte menade något illa. DiAngelo talar om en färgblind inställning 

som många intar för att understryka sin icke-rasistiska hållning (DiAngelo, 2021, s.124-125). 

De färgblinda säger sig inte se eller bry sig om hudfärg, och skulle därför vara fria från 

rasism. DiAngelo påpekar att det används som en fribiljett där individen avsäger sig 

delaktighet och ansvar från de problem med rasmässiga ojämlikheter som många samhällen 

har. 

Dessa teorier om vår livsvärld och om hantering av rasism talar om hur olika man kan 

uppfatta och förhålla sig till dessa fenomen. Vardagsrasism som enligt definition kan utövas 

välvilligt och bilden av rasisten som ond ger en komplex verklighet att förhålla sig till. Den 

sista teorin som kommer redogöras för handlar om adoptivföräldrars uppfattning och 

hantering av sin situation. Den inbegriper inte ursprungligen ett rasperspektiv eftersom den 
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genomfördes på främst nationellt adopterande föräldrar. Teorin kan ändå vara till hjälp för att 

förstå annorlundaskap och hur det kan påverka, hanteras - och användas - av adoptivföräldrar. 

3.3 Adoptivfamiljens annorlundaskap - en utmaning och 

en tillgång? 

David H. Kirk är en av de få som utvecklat en teori kring adoptivföräldrar, som han redogör 

för i boken “Shared Fate: A Theory of Adoption and Mental Health”, första gången utgiven 

1964. Kirk gjorde omfattande datainsamlingar på 50 och 60-talet, i populationer där många 

adopterade på grund av ofruktsamma försök att få egna barn. De flesta barnen adopterades 

inom landet, och till föräldrar med samma etnicitet som barnen. Föräldrarna upplevde ändå ett 

annorlundaskap, och Kirk menar att adoptivföräldrar led av en stigmatisering av att inte 

värderas riktigt lika mycket som en familj som de som fött barn. Kirk framhåller att många 

har gått igenom en sorg över att inte kunna få egna barn, och de har ett handikapp i sin roll 

som föräldrar. Även Westerlund (2002, s. 201) menar att många föräldrar har upplevt en 

livskris i de fall då de försökt få barn på biologisk väg utan resultat. I och med krisen som gav 

känslor av vanmakt och meningslöshet har en reva i livstolkningarna uppstått. Westerlund 

menar att denna smärtsamma öppning i vissa fall blivit rum för en nyskapande process där ny 

mening har fått uppstå, såsom att finna nya meningsmönster i annorlundaskap eller religion. 

Kirk (1964). identifierar två vanliga vägar för adoptivföräldrar att gå, då man antingen 

erkänner eller förnekar att föräldraskapet är annorlunda för adoptivföräldrar än för de som fött 

sina barn själva. En del betonar den alternativa familjebildningen som något att fira och andra 

vill undvika att lägga vikt vid eventuella olikheter.  

Kirks teori bygger på att erkännandet av att vara annorlunda är den bättre vägen att gå (1964). 

Föräldrar bör då låta sin egen erfarenhet av sorg och självtvivel, efter att den processats, få 

vara en källa till empati för barnen om de känner sig annorlunda, utsatta eller bortvalda av 

sina biologiska föräldrar. På så sätt kan det upplevda trauman som barnlöshet och 

annorlundaskap ger, ses som en gemensam erfarenhet, ett delat öde, som hjälper föräldrarna 

att känna samhörighet ha en öppen empatisk kommunikation med barnen, även i 

adoptionsrelaterade frågor.  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras hur studien har genomförts. 

4.1 Fenomenologisk ansats 

En djupare förståelse av personliga upplevelser låter sig inte så lätt undersökas genom statistik 

eller enkäter (Bryman, 2011). Tydlig och handfast information såsom dagliga vanor kan 

enkelt rapporteras i en enkät. Men då den information som här eftersöks är erfarenheter, 

känslor och tankeprocesser, används i stället en kvalitativ forskningsmetod. Så kallad tyst 

kunskap, dvs kunskap som tillhör livsvärlden, har ibland aldrig formulerats i ord innan, utan 

skapas på sätt och vis i intervjutillfället (Dahlberg m.fl., 2019). Eftersom jag vill få tillgång 

till den tysta kunskapen om deltagarnas erfarenheter, passar ämnet bra att undersöka genom 

kvalitativa intervjuer. Intervjusituationen låter deltagarna fokusera på ett utforskande sätt på 

ämnet, vilket ger en möjlighet att låta resonemang utvecklas.  

Edmund Husserl var den som utvecklade fenomenologins filosofi som vi känner den idag 

(Dahlberg m.fl., 2019, s. 31). Med hjälp av Husserls definition av livsvärldar undersöker jag 

hur adoptivföräldrar ställer sig till sin omgivning, och hur de uppfattar och interagerar med 

relevanta aspekter av verkligheten, såsom rasism, sin egen och andras ras (s.s.k). Det jag 

försöker förstå är förbindelser och samspel mellan människan och världen, med 

grundantagandet att människans förståelse och mening både skapas av och skapar världen och 

de förstås bäst i relation till varandra (s. 34-35). 

 

För att anta en fenomenologisk attityd är det viktigt att försöka se förbi det man tar för givet, 

och fokusera på hur tingen uppfattas . Denna strategi kallar Husserl bracketing, alltså att sätta 

de kunskaper som är grundade på tidigare vetenskap inom parentes. Genom att sätta 

förgivettagen kunskap inom parentes försöker man aktivt bortse från förförståelsen och det 

vardagliga kategoriserandet som hör till den naturliga inställningen. Detta ger möjlighet att 

undersöka varje objekt eller fenomen i sig, genom hur den upplevs för människan som 

relaterar till den. Enligt den fenomenologiska ansatsen bör den som studerar ett ämne ha ett 

öppet förhållningssätt, där man försöker frigöra sig så mycket som möjligt från den egna 

förförståelsen som grundas i egna erfarenheter, och i stället antar ett nyfiket förhållningssätt 

där man kan tygla sin förståelse och tolkning (Dahlberg, m.fl. 2019, s. 59). Det är svårt eller 

omöjligt att frigöra sig från antaganden man skapat genom tidigare erfarenheter men genom 
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reflektion som ger medvetenhet om sin förförståelse kan man underlätta en öppenhet för att ta 

till sig ny information, även om den är överraskande. Jag reflekterade över min förförståelse 

genom att skriva en text där jag synliggjorde den för mig själv (Richards, 2009). Därmed 

minskar risken att de påverkar resultatet undermedvetet. Det är omöjligt att gå in i en 

undersökning utan fördomar, men det är bättre att ha sina föreställningar klara för sig, än att 

låtsas som att de inte finns.  

4.2 Material 

Den datainsamlingsmetod som använts är intervjuer med personer som har egen erfarenhet 

om det fenomen jag vill undersöka, vilka kommer presenteras närmare nedan. Nästan alla 

intervjuerna ägde rum via videosamtal eftersom de respondenter jag fick kontakt med inte 

befann sig i geografisk närhet. En intervju gick att genomföra vid ett fysiskt möte. De första 

frågorna var enkla och narrativa frågor såsom som att personen ombes beskriva sin familj och 

vad de tycker om mest med sin familj. Detta kan göra att eventuell initial nervositet lägger sig 

och en viss tillit kan börja byggas upp mellan oss som samtalar (Smith, Flowers & Larkin, 

2009, s. 59-60). Två frågor i intervjuguiden handlar om personen kan dra sig till minnes 

upplevelser av rasism, en av de första gångerna de mötte det samt en som skett på senare tid. 

Detta för att lättare kunna hänga upp följdfrågor kring en specifik situation för att be personen 

ge en generell bild, vilket ofta kan vara svårare att minnas och förmedla (Trost, 2005). Detta 

är inte för att de situationerna är mest viktiga, utan för att berättandet av dem gör det möjligt 

att fråga konkreta frågor kring situationen som hur det kändes och hur personen reagerade. 

Detta kan låta personen gå tillbaka i minnet och ger en värdefull inblick i livsvärlden. 

Retrospektiva frågor kan ge viss information om hur något gick till, men det ger främst en 

bild av hur personen nu ser på hur det var då (Trost, s. 80, 2005). 

 

Den som genomför intervjun behöver rikta in samtalet på det som ska undersökas, genom 

riktade och uppföljande frågor som möjliggör reflektion kring ämnet (Dahlberg m.fl, 2019 s. 

294). När det gäller erfarenheter av rasism, då den intervjuade inte har erfarenheter kan det 

handla om att leda in samtalet på hypotetiska eller abstrakta värderingar om rasism istället. 

Som är tillåtet inom fenomenologisk forskning har intervjuguiden varit föremål för utveckling 

allteftersom, då en intervju har väckt intressen för något nytt perspektiv som därför har 

inkluderas i frågorna till nästa intervju (Smith, Flowers & Larkin, 2009, s. 60). 
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4.3 Urval 

Ett målinriktat urval av deltagare används, vilket betyder att personer väljs ut just för att de 

anses vara relevanta i förhållande till informationen som avses samlas in (Bryman, 2011, s. 

392). Man kan även säga att ett bekvämlighetsurval används, då en del personer som fick 

förfrågan om intervju, kontaktades genom gemensamma bekanta. Detta eftersom de öppna 

förfrågningar i nätverk av adoptivföräldrar inte gett så många svar. 

De personer som tillfrågades var adoptivföräldrar med barn som har utomeuropeiskt ursprung, 

och som har varit förälder till dessa barn i minst två år. Anledningen att fokusera på mer 

erfarna adoptivföräldrar är att de har ett långsiktigt perspektiv redan har hunnit vänja sig vid 

sin roll som förälder. Ett långsiktigt perspektiv är viktigt eftersom en del av frågeställningen 

handlar om att identifiera upplevd förändring över tid. Även föräldrar som adopterade för 

över 15 år sedan har uteslutits eftersom studien fokuserar på att undersöka mer samtida 

processer. Inom IPA ska helst deltagarna ha liknande erfarenheter och utgångspunkter (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009), och mina föräldrar har barn i liknande åldrar, vilket underlättar 

jämförelser mellan deras upplevelser. 

De personer som intervjuades var alla vita kvinnor för vilka jag använder fingerade namn på 

föräldrar och barn. Följande är en tabell över de som intervjuats: 

 

Tabell 1. Medverkande i studien, anonymiserad information. 

 Barn Bor i Ålder  Ursprung 

Lotta, ca 40 Två söner Större stad 12 & 8 Afrika och Asien 

Maria ca 40 En son, en dotter Landsbygd 11 & 8 Afrika och Sydamerika 

Eva, ca 50 år En son Större stad 9 Asien 

Patricia, ca 40 En dotter Landsbygd 8 Asien 

Aloisa, ca 50 år En son Medelstor stad 8 Afrika 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Alla respondenter är kvinnor eftersom det var de som visade intresse av att vara med i studien. 

Anledningen till detta lämnar jag okommenterad, då det skulle bli spekulationer som läsaren 

av studien kan göra likaväl som mig. Respondenterna erbjöds att ställa upp ensamma eller 

med en partner, och ingen valde det senare. Jag väljer att analysera dessa personers berättelser 

personliga, utan att resonera kring genus eller könsroller, på grund av studiens begränsning i 
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tid och ord. Såväl som att gruppen blivit bara kvinnor, kan det även spela roll vilka fler, 

mindre tydliga gemensamma nämnare som kan finnas i denna grupp som inte nödvändigtvis 

representerar adoptivföräldrar generellt. En spekulation kan vara att den grupp som valt att 

delta är personer som är lite extra engagerade i frågor kring rasism. Kanske att många av de 

föräldrar som känner sig osäkra på vad de anser, inte känner sig redo att ge en intervju om 

ämnet. Man kan även tänka sig att det är personer som är trygga i sig själva som valt att delta, 

eftersom adoptivföräldrar ibland känner sig utlämnade åt allmänhetens åsikter och värderande 

blickar. Osäkra föräldrar skulle kanske vilja undvika extra uppmärksamhet. Alternativt 

uppskattar föräldrar som adopterat att få sin röst hörd och att frågan undersöks med fokus på 

deras perspektiv. Vilka skillnader som finns mellan de som vill synas och de som inte vill är 

inte möjligt att svara på, och studiens omfattning och upplägg tillåter inte vidare spekulationer 

om detta.  

 

Studiens resultat kan inte naivt generaliseras till att gälla adoptivföräldrar över lag, men den 

kan identifiera mönster. Människor påverkas av många olika mellanmänskliga och inre 

processer, och det är en begränsad del av människans livsvärld som jag kunnat få del av då vi 

som två främlingar möts för ett timmeslångt samtal. Ändå ryms många resonemang och 

uttalanden som kan ge en inblick i människans livsvärld via dessa samtal. Analysmetodens 

procedur syftar till att de temaindelningar som används verkligen ska bygga på den data som 

insamlats. Man utgår ifrån materialnära observationer i den transkriberade texten och 

kategoriserar detta till under- och överkategorier. Detta tillvägagångssätt underlättar att 

behålla det partikulära, och se det generella även i ett omfattande textmaterial utan att förlora 

komplexiteten i materialet.  

4.5 Datainsamling 

Metoden jag valde för insamling av material var semistrukturerade intervjuer, som genomförs 

ganska fritt utifrån en intervjuguide, som är ett dokument med förberedda fokusområden och 

potentiella frågor. Min guide (se bilaga) var ordnad efter teman och inbegrep även förslag på 

följdfrågor samt olika frågor utifrån om personen upplevt rasism eller inte. För att genomföra 

en semistrukturerad intervju rekommenderar Smith, Flowers & Larkin (2009) ca sju till tio 

öppna frågor, som inbjuder till att ge långa svar. Guidens syfte är att underlätta för ett 

bekvämt samtal och styra samtalet till viss del med öppna frågor, men sidospår och avvikelser 
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är tillåtna. Min guide hade fler frågor än rekommenderat, men jag använde inte alla i själva 

intervjun, utan valde de som var relevanta utifrån vad personen redan berättat.  

Ett informationsbrev skickades ut till flera olika aktörer med en förfrågan om att sprida 

information om studien. De aktörer som kontaktades var; en adoptionsfirma, en 

föräldraförening för afrosvenska barn, en facebookgrupp för adoptivföräldrar och adoptivbarn 

och en kommunal verksamhet i Stockholm som stöttar adoptivföräldrar. Två av dem delade 

brevet i sina nätverk, vilket gav en intervju. Vidare skickade jag informationsbrevet till några 

privatpersoner som kontaktades genom gemensamma vänner. Alla utom en av intervjuerna 

som genomfördes var således med vänners bekanta, eller deras bekanta. Detta skulle kunna 

påverka studiens legitimitet, men jag anser att det inte påverkat så mycket eftersom de 

vänners vänner som deltog inte verkade vara del av någon mindre gemensam subgrupp.  

En initial intention om att göra intervjuer i fysisk samvaro med intervjupersonen fick 

åsidosättas, då de flesta informanter jag fick kontakt med bodde på annan ort. Kontakten 

skedde då via videosamtal för alla intervjuer utom en. Negativa aspekter med det kan vara att 

det kan göra personer lite mer hämmade och självmedvetna, eftersom de är på video och 

spelas in, samt att det kan bli oväntade problem teknikmässigt. Man kan även ha svårare med 

turtagning i ett samtal, då man kan missa subtila signaler som signalerar att den andra skulle 

vilja säga något. Videosamtal verkade bättre än telefonsamtal med endast ljud, då man går 

miste om kroppsspråk som är viktiga för att kunna vara inkännande och för förståelsen. 

Eftersom personliga upplevelser och tankar om rasism kan vara av känslig karaktär var det 

viktigt att samtalet genomfördes under så behagliga omständigheter som möjligt. En positiv 

aspekt av att använda videosamtal, är att det tillåter intervjupersonen att välja en plats där den 

känner sig trygg. Vid intervjun som skedde på ett fysiskt möte erbjöds personen att välja 

platsen. Intervjuerna spelades in, på video- eller ljudfil och transkriberades noggrant. I citaten 

i analysdelen har talspråk eller stakningar i meningar tagits bort för läsbarhetens skull. 

4.6 Analysprocess 

Eftersom syftet är att undersöka individers personliga upplevelser, används interpretative 

phenomenological analysis, härefter förkortad till IPA, som passar bra till detta typ av 

frågeställning (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Metoden innebär att jag har fokuserat på att 

förstå en annan persons upplevelse av fenomenet genom att försöka förstå den personens 

perspektiv och tolka detta i analysen, utifrån noggrann läsning av materialet och utifrån min 

egen förståelse av vad det kan betyda (Smith, Flowers & Larkin, 2009 s. 36). Metoden är 
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utarbetad i syfte att kunna förstå hur en person skapar mening av eller relaterar till ett utvalt 

fenomen (s. 40). Jag anser att det är den metod som passar bäst för mitt uppsatsarbete 

eftersom det syftar till att förstå hur personer på ett personligt plan förhåller sig till sin roll 

som förälder, hur deras upplevelse av rasism är och hur den utvecklats över tid. 

Enligt IPA använde jag olika steg i analysen av materialet (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

En intervju i taget analyseras genom en översiktlig genomläsning, och sedan mer ingående 

läsning av transkriberingen av intervjun. Att läsa igenom intervjun flera gånger gav en 

helhetsbild av strukturen i den och en förståelse hur olika delar kan hänga ihop. Sedan gjorde 

jag anteckningar om texten i kommentarer i dokumentet. Jag antecknade det som utmärkte 

sig, eller relaterade till ämnet och mina frågeställningar eller som jag ansåg vara intressant på 

något sätt. Noteringarna var deskriptiva, tolkande eller konceptuella och utformades ibland 

som frågor om texten eller vad jag tror att det betyder för den intervjuade. De handlade inte 

främst om att hitta svar, utan om att öppna upp för analys och för många olika provisoriska 

tolkningar. Sedan använde jag noteringarna för att urskilja olika teman som förtydligade 

mönster, men ändå behöll komplexiteten i råmaterialet. Därefter ordnades dessa teman i över 

och underkategorier eller kluster och fördes in i en tabell för att ge översikt. Varje intervju 

som genomfördes analyseras sedan på samma sätt, en efter en. Därefter kopplas alla 

intervjuerna ihop genom de tabeller som skapats. Genom den tolkande processen som 

analysmetoden tillåter har fynden undersökts, och kopplats till teori, begrepp och modeller 

och empiri som jag funnit i litteraturen. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna har deltagaren fått ett informationsbrev (se bilaga). I brevet och vid 

intervjutillfället informeras om hur materialet kommer att användas och behandlas med 

försiktighet så att det inte kommer någon obehörig till del, att deltagandet är frivilligt, att de 

när som helst kan avbryta och att materialet endast kommer att användas i denna studie 

(Bryman, 2011, s. 131-132). Detta är information som enligt de etiska riktlinjerna ska 

förmedlas till deltagare i studier. Vid intervjutillfällena berättade jag om syftet med studien 

och gav dem möjlighet att ställa ytterligare frågor om själva studien. Det transkriberade 

materialet har lagrats på vedertagna plattformar, och så långt det är möjligt på min egen dator. 

Inspelningar och transkriberingar raderas i samband med uppsatsens godkännande.  

Att be föräldrar tala om rasistiska erfarenheter kan självklart väcka obehagliga minnen. Det 

kan även vara så att föräldern inte har funderat så mycket över det, men i intervjusituationen 
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blir uppmärksammad på saker som man helst inte vill uppmärksamma. Detta undviks 

förhoppningsvis genom att föräldrarna själva har anmält att de vill vara med i studien av fri 

vilja. Vid kontakten med potentiella intervjupersoner har jag varit noga att ge en känsla av att 

de bara ska vara med om de tycker att det låter intressant, och undvikit att det skulle vara som 

en tjänst till de gemensamma bekanta som kopplat ihop oss.  

5. Resultat och analys 

Följande är utdrag från de intervjuer som gjorts, och egna analyser av detta material i ljuset av 

de begrepp och insikter som tidigare forskning och teori tillhandahållit. I citaten används två 

punkter: .. för att markera en liten paus eller att personen avbrutit sig i en mening. Tre punkter 

inom klammer: [...] markerar ett brott i citatet, då ord tagits bort för att göra det tydligare för 

läsaren. Då klammer kring ord använts är detta för att anonymisera eller förenkla för läsaren. 

5.1 Erfarenheter och upplevelser av rasism 

De flesta föräldrar i studien upplever inte att deras barn har blivit utsatta för rasism och kan 

inte dra sig till minnes tillfällen då de upplevt något de vill kalla rasism. Däremot har de varit 

med om sårande eller oartiga uttalanden som de berättar om när jag frågar om rasism, 

särbehandling och diskriminering. De vanligaste man upplevt är nyfikna eller okänsliga frågor 

eller kommentarer från barn. Ibland svarar de på frågan och sen är det ur världen, men ibland 

upprepas frågan, vilket mammor berättar att deras barn upplever tjatigt och jobbigt. Frågorna 

kan vara om man vet vem den ”riktiga” mamman är, eller varför man inte kan prata ett  

utländskt språk.  

Föräldrarna med barn födda i Afrika har varit med om att främlingar vill känna på barnets hår. 

Lotta som är den som upplevt mest rasism har upplevt flera obehagliga rasistiska uttalanden 

och handlingar som riktats mot hennes ena son. Hon berättar bland annat om att bli nekad 

plats på bussen, att fotbollstränaren delat in lag i ”blattar” mot resten och om effekter av 

strukturell rasism i sjukvården. Hon berättar även om rasism som inte är riktad direkt mot 

hennes pojkar, då sonen sett andra bli illa behandlade av poliser. 

De föräldrar som inte upplevt rasism tror att detta handlar om barnens unga ålder, deras 

sociala umgänge och område, samt att de tänker sig att de är mer skyddade i en större stad än 

om de bott på landsbygden. Men den som upplevt tydligast rasism bor just i en större stad.  
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Eva: “Eftersom Lucas fortfarande är så liten, han är bara nio år och vi kanske har turen att som 

ses och umgås i kretsar där det finns en öppenhet och.. Ja, alltså vi har inte stött på.. så att säga 

någon negativ rasism än, personligt.” 

 

Någon ser rasister främst som sverigedemokrater och flera mammor poängterar att rasister 

skiljer på adopterade och invandrare. I varje intervju förtydligade jag att den rasism som 

studien undersöker är i bred definition och att rasistiska handlingar kan vara välvilliga där inte 

en medveten ideologi ligger bakom. Som exempel gavs strukturell rasism och smygrasism. 

Men hur talar mammorna om rasism? Patricia menar att det ofta handlar om islamofobi. På så 

sätt blir den ökande andelen sverigedemokrater inte nödvändigtvis inte ett direkt hot för 

adopterade barn. Maria talar också om att sverigedemokraterna har relativt starkt stöd i 

hennes valdistrikt och undrar om de som röstar så verkligen förstår ”vidden av det”. Detta kan 

vara ett uttryck för färgblindhet på ett samhälleligt plan. När ras (s.s.k) underbetonas, blir det 

svårt att identifiera rasism som något som berör adopterade. Aloisa som är från Tyskland har 

med sig den kollektiva erfarenheten av hur ideologier kan växa och bli större än man från 

början kunnat ana. Hon säger att hon marinerats i sitt lands historia: 

“Mycket mer än i Sverige förstås av förklarliga skäl. Men jag har också ibland undrat, liksom 

hur pass historielöst och naivt det kan vara i ett land som inte har den bakgrunden. Men för mig 

är det bara en fördel att man konfronteras med det. Man ska minnas tycker jag, för att inte göra 

samma misstag igen.” 

5.1.1 Hantera rasism - faktiskt 

Flera av mammorna hade innan adoptionen förväntat sig att möta mer rasism än vad de gjort. 

De tycker alla att det är viktigt att reagera på de incidenter som ändå varit. Exempel på 

reaktioner är att undervisa den som betedde sig illa (utan att anta att den menade illa) eller att 

prata med sitt barn om det som hände. Ibland har skolan blandats in, då lärare och 

förskolepedagoger informerats. Ett par av mammorna förklarar för barnets vänner att man får 

tänka sig för så man inte säger något som sårar. Eva förbereder sin son på att människor alltid 

kommer att ha fördomar och ställa nyfikna frågor och hon ger honom förslag på hur han kan 

hantera det. Flera mammor vill gärna tolka andra snällt, och tänka att det inte var illa ment.  

Aloisa berättar om en incident och hur de hanterade den: 

”Vi kände nej, men nu är det ett sånt tillfälle när vi måste säga ifrån och markera. Jag menar det 

var ett barn som sagt inte tänkte sig för, men vi var väldigt tydliga i det ögonblicket att 

säga: ’Nej, Caroline, det här är inte okej, så här kan man inte säga’. Och ’tänk dig att hur du 

skulle känna’. Och jag kände också att Jakob blev väldigt illa berörd. Och vi sa det tydligt i hans 

närvaro och liksom skällde ut henne lite grann. Och vi pratade också med Jakob efteråt om det, 

för han.. jag menar, det försvann efter några dagar, men han tog upp det några gånger och då 

pratade vi med honom också och bekräftade vad vi tycker. Att man inte ska säga så här och att 

det inte har någonting med honom att göra” 
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Om man sammanfattar reagerade hon i stunden och långsiktigt genom att: markera tydligt, 

undervisa den som förolämpat, känna in sin sons reaktion, berätta att det var fel och hjälpa 

honom att inte internalisera händelsen, alltså att inse att det inte var hos honom som felet låg. 

Lotta är den som upplevt mest rasistiska incidenter och den som berättar om strategier att 

hantera dessa. Hon väljer sina ”fighter” utifrån om de verkar viktiga för sönerna eller 

familjen. Hon berättar att en bekant skrivit något islamofobiskt på internet, och att hon provat 

att svara ”Hur tänker du nu?” i stället för att gå in i konflikt eller försvar, vilket fått den som 

hade uttalat sig att ta bort sin kommentar. Aloisa har svarat på en rasistisk lapp i 

bostadsområdet med en egen lapp där hon och hennes man uttryckte att de inte ville se sådana 

lappar i området. Hon berättar att det kändes bra att göra det. 

5.1.2 Hantera rasism - hypotetiskt 

Patricia funderar på vad hon skulle göra om hennes dotter blev utsatt på bussen. Hon utesluter 

att skrika på personen och att starta en argumentation, för det skulle inte få den att ändra åsikt. 

Men hon tycker att det är viktigt att vara noggrann med vilka signaler hon skulle sända sin 

dotter i situationen: 

“Men skulle någon säga så här, Ja, men inte vet jag ’åk hem jävla invandrarunge’ liksom. (paus) 

Men herregud, vad skulle man göra då?! [...] För en sådan kommentar kräver ju trots allt.. Jag 

kan inte ställa mig och skrika liksom. (paus) [...] Ja men nu inser ju jag att jag måste komma på 

vad jag ska säga, för att man kan ju absolut inte säga till exempel, ’ja, fast du är ju inte 

invandrare’, för det är som att det vore okej att säga det om man hade varit det. Det är ju abs.. 

Det är det ju inte! Jag vet inte.” 

 

Några föräldrar berättar att de tycker att det är bra att undervisa barnet när det kommer 

tillfällen som kan appliceras på barnen själva, men just då handlar om någon annan. Om 

någon i klassen blivit utfryst berättar de att alla är lika mycket värda, oavsett beteende eller 

utseende. När Lotta och ena sonen såg rådjur bli jagade av en bil låtsades de att de behöver fly 

som rådjur och tänkte ut olika vägar hem så de skulle kunna komma i säkerhet. Det blev en 

lek som i värsta fall kan komma till nytta en dag.  

För Patricias dotter, som har en neuropsykiatrisk diagnos, skulle det vara svårt att förstå ett så 

abstrakt fenomen som rasism menar Patricia. Men att visa en pedagogisk film eller att i 

efterhand prata om ett tillfälle då man såg någon annan utsättas skulle vara lättare. Då kunde 

man också kunna hjälpa barnet att förstå att det inte ska tas personligt. Även andra mammor 

talar om vikten av att barnet inte ska internalisera de åsikter eller fördomar som de möter utan 
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de vill vara noga med att berätta för barnet att det inte är barnet som är fel, utan felet ligger 

hos samhället eller hos den som förolämpade barnet. 

Oro för framtiden är en genomgående känsla för alla föräldrarna. Nu känner de att barnen 

lever ganska skyddat, men när de blir äldre och utökar sin sociala krets antar de att det 

kommer att bli mer incidenter. Dessutom för en tonåring med mer fokus på utseende och 

liknande blir det säkert svårare, resonerar Maria. Patricia har en dotter från Asien och säger: 

“Jag kan tänka det ibland att hon får höra överallt vad hon är söt, hela tiden. Och jag tycker inte 

att det är bara bra för en vacker dag så när man blir vuxen då är man ju inte bara söt plötsligt 

utan, ja [...] många tycker kanske att adopterade barn ser lite exotiska ut eller så [...] Och sen 

blir de vuxna och då försvinner det gulliga och kanske i stället så kommer mer rasistiska uttryck 

fram och det blir en jättekontrast.” 

5.2 Rasmedvetet föräldraskap  

Som DiAngelo (2021) menar och litteraturen lyfter kan det vara svårt att förstå någon annans 

utmaningar när man inte upplevt rasism själv, men det är viktigt för att kunna identifiera 

diskriminerande strukturer och vara en motvikt mot dem (Reinoso, 2013), som många 

föräldrar uttrycker att de vill vara (von Grieff, 2004). De föräldrar som deltog i denna studie 

identifierar också rasmedvetenhet, men utan att nämna begreppet. De menar att deras 

medvetenhet spelar roll för vilka tillfällen de identifierar som diskriminerande eller 

särbehandlande: 

Patricia: “Men jag tror också att man behöver.. det finns nog mycket som du säger apropå 

smygrasism och kommentarer som - om man inte är medveten om det - som går under radarn 

liksom.” 

 

Aloisa berättar om hur hon ser på den begränsade insikt hon kan ha i förståelsen av sin sons 

upplevelse: 

”Och ehm, men jag måste också erkänna att eftersom jag själv är en vit person, jag kommer 

aldrig kunna uppleva exakt det som en mörk person upplever. Man kan försöka förstå och 

lyssna. Men det är inte min erfarenhet och måste ju erkänna att jag är priviligierad på det sättet. 

Så jag.. kan liksom.. befatta mig med det teoretiskt, och kan vara öppen och lyssna på vad Jakob 

har för erfarenheter. Eller vara med om saker som han upplever, men jag kan inte vara i hans 

kropp och person. Men det kan man aldrig som förälder. Även andra saker, men där är det ju 

något väldigt uppenbart som vi inte kan dela med honom riktigt.” 

Lotta har uppmärksammat rasistiska händelser, både före och efter hon blev förälder. Hon har 

jobbat på förskola med mest icke-vita barn och även nuvarande jobb är på en skola med 

många etniciteter representerade. Lotta verkar vara en person som aktivt tagit steg för att öka 

sin kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha annan ras (s.s.k.) än henne själv. Lotta 

berättar om en incident från sin arbetsplats:  
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”Det var en lärare som tyckte att hon hade rätt att skriva N-ordet på tavlan, så jag mötte en elev 

som kom utspringande arg som ett bi. Och fick fånga upp henne då. [...] Men då sa kompisarna 

’jo, men alltså hon förstår oss’. För jag brukar förklara för dem att jag ser rasismen som 
[genom] ett kalejdoskop. Jag kan aldrig förstå den, för jag är vit.” 

 

Lotta berättar om skillnader mellan rasism riktad mot sina två söner med olika ras (s.s.k). Hon 

har observerat att han som är född i Afrika behöver sköta sig till 150% för att uppfattas som 

ordentlig, medan hennes son från Asien klarar sig även om han inte är på sitt bästa beteende: 

“Men det som gör mig arg är att.. jag som förälder har inte ändrat mig, men när jag är ute med 

lillebror så upptäcker jag inte alls samma saker. [...] Jag har ju ett barn från afrikanska 

kontinenten och ett ifrån Asien och det är jättestor skillnad inom den gruppen hur man förstår 

varandra. Och vad som händer. Så om du har fått tag på fyra föräldrar utifrån den afrikanska 

kontinenten så kommer du få ett svar. Har du ifrån den asiatiska delen som kommer du få ett 

svar. “  

 

Även Maria har ett barn från Afrika och ett från Sydamerika. Skillnader i bemötande verkar 

finnas även där, men Maria berättar om dem på ett implicit sätt. Pojken har blivit kallad 

bajskorv i skolan och flickan är ganska ljus och har själv inte talat om några liknande 

incidenter. Maria menar att dottern är mer självsäker och har även andra fysiska egenskaper 

som uppfattas som mer annorlunda, än färgen på hennes hud. Lottas på förhand gissade utfall 

av studien stämde inte, då de andra mammorna med barn från Afrika inte ansåg sig ha upplevt 

rasism mot barnen. Det är möjligt att just föräldrarnas rasmedvetenhet har påverkat resultatet, 

då den person som verkar mest intresserad och fokuserad på frågor om ras, även är den som 

har upplevt flest incidenter.  

5.2.1 Kulturell- och rasrelaterad socialisering 

Tidigare forskning som tagits upp (Reinoso, 2013) fokuserar mycket på vikten av att 

socialisera barnen till att förstå frågor kring ras (s.s.k) så de kan hantera och förstå rasism. De 

flesta mammorna i denna studie pratar hellre med barnen om rasism i generella ordalag än att 

relatera det till barnet själv. Aloisa och Lotta är angelägna om att deras barn ska få en positiv 

och realistisk relation till sig själva och sin identitet men de gör på lite olika sätt. 

Aloisa: “Liksom, han känner sig som svensk. Och.. Ja, han är ju liten som sagt, men vi känner 

att ja, vi ska försöka stötta en avspänd och positiv relation till hans etniska, kulturella och 

geografiska bakgrund” 

 

Lotta är den enda av föräldrarna som tydligt uttrycker att hon tycker det är viktigt att barnen 

ska kunna knyta an till sina rötter. Hon satte äldste sonen på engelsktalande skola för att han 

skulle kunna behålla sitt ursprungliga språk. Hon har sökt upp kulturspecifika event, som 

sagoboksläsning på ett bibliotek, där hon och en väninna var de enda vita besökande. Aloisa 
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säger att hon kommer att vara stöttande och engagerad om sonen själv visar intresse för att 

vilja bygga en relation till sin ursprungskultur. Men generellt verkar mammorna tänka att det 

är naturligt för barnen att mest relatera till den svenska kulturen. Eva, Maria och Patricia säger 

att deras barn befinner sig i relativt vita områden och skolklasser och framhåller inte i 

intervjuerna att de aktivt söker något samröre med barnens ursprungliga kultur. Marias dotter 

vill inte lära sig spanska, men Maria poängterar att det finns möjlighet till det senare. Några 

av föräldrarna har sökt kontakt med familjer som adopterat från samma område, så att barnet 

får lära känna någon den kan relatera till och dela upplevelsen med, men det är då främst 

upplevelsen att vara adopterad. Lotta vill skapa en trygghet i svenska tillhörigheten, och 

samtidigt en medvetenhet om hur barnen uppfattas av andra:  

“För mina barn liksom oavsett var de liksom är födda någonstans så är de liksom 

[hemmahörande i den här staden]. Och [den här staden] är byggd av människor som kommer 

från hela världen. Och liksom den här tryggheten att man faktiskt vågar röra sig i stan och vågar 

hitta på saker. Men att de ändå måste komma ihåg att de syns på ett annat sätt mot vad andra 

barn gör, att de måste liksom ändå vara medvetna om sitt eget varumärke på ett annat sätt.” 

 

Lotta utmärker sig lite här, när hon säger att sönerna ska vara medvetna om sitt eget 

varumärke. Då tror jag att hon menar att de ska veta hur andras föreställningar om dem, 

baserat på ras (s.s.k), påverkar hur de uppfattas och tolkas av vissa främlingar. Detta för att de 

ska kunna anpassa sitt beteende på ett sätt som ger dem de bästa möjliga förutsättningarna.  

Flera av föräldrarna drar sig för att berätta rakt ut om rasism och hur det kan relateras till och 

påverka barnet och hens relationer med andra, alltså att jobba förebyggande med rasmässig 

socialisering, ett beteende som även uppmärksammats i andra studier (Presseau m.fl., 2019). 

De vill hellre ta det när det eventuellt förs på tal av barnen eller vid passande tidpunkter då 

något framkommit i media eller i klassen. Och även när de talar om det undviker de helst att 

koppla det till att just mörkare hud eller ett icke-vitt utseende kan vara en anledning till 

fördomar. De sveper gärna in det i alla människors lika värde och varje människas rätt att vara 

sig själv: 

Aloisa: ”Men jag vet att vi flera gånger har pratat med Jakob om.. Att ja, vi är fördömer en 

inställning som säger att bara för att det ser lite annorlunda ut eller för att du har en annan 

religion, en annan kultur så är du sämre än vi. Och då har vi försökt vara ganska allmänna och 

inte bara, ja syfta på hudfärgen utan. Syftet var liksom att allmänt stötta tanken att alla 

människor är lika mycket värda, då kan det vara sexuell läggning eller vad som helst.” 

 

Eva: ”vi kanske liksom inte riktigt där än utan det får vi väl se när.. om det är så småningom 

liksom kommer när Lucas själv möter eller vi möter den typen av rasism eller någon form av 

rasism på det sättet. Som familj. Att då liksom hanterat det men annars skulle jag säga att vi 

pratar mer om det på en generell nivå liksom, människors lika värde.” 
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5.2.2 Fokuspunkt styr strategier för hantering 

Kirk (1964) menar att det finns olika strategier i betoningen av annorlundaskapet som 

adoptivfamilj, och att ett erkännande av annorlundaskap är att föredra. I denna studie kan 

detta även kopplas till att öppet kunna tala om barnets annorlundaskap såväl som familjens. 

Så som Lindblad (2004) konstaterat kan föräldrar ha olika fokus på hur mycket vikt de lägger 

vid betydelsen av adoptionen. De hamnar i en skala av att överbetona, acceptera, 

avdramatisera eller förneka de specifika behov som adopterade har.  

På liknande sätt kan jag se att de föräldrar jag talat med betonar två andra faktorer olika 

mycket. Resonemanget nedan bygger på det material som hittills presenterats i analysen. Den 

ena faktorn handlar om fokus på problemet/utmaningen att vara adopterad/vara icke-vit. Den 

andra faktorn är hur mycket man betonar allas lika värde. Flera av mammorna fokuserar på att 

betona allas lika värde, och verkar se det som en strategi att hantera eventuella rasistiska 

incidenter. Tanken tycks vara att om barnet känner sig trygg i sig själv och vet att alla är lika 

mycket värda kommer hen att klara av eventuella rasistiska påhopp. 

Maria: ”Det är mycket det här med att man har en bra värdegrund att.. Alla pratar om allas lika 

värde.. Ja men barnkonventionen. Men också pränta in i barnen att ja, om man är kort eller lång 

eller olika hudfärg, att det spelar ingen roll. Mycket liksom att hitta deras grundtrygghet i vem 

de är.” 

 

Allas lika värde är en god grundbult i vårt samhälle och en fin värdering, som är viktig för alla 

mammor i studien. Men kanske det är att använda en generell strategi för att hantera en 

utmaning som är mer komplex än så? Man kan också, som Lotta verkar göra, välja att lägga 

fokus på utmaningen som är specifik för barnet i fråga. Den handlar om risken att möta rasism 

och fördomar på grund av barnets ras (s.s.k.) eller annorlundaskap som adopterad. Denna risk 

kan fokuseras olika grad, och den kanske överbetonas, accepteras, avdramatiseras eller 

förnekas. Om man accepterar eller överbetonar den här utmaningen, kommer man sannolikt 

att utveckla eller lära sig färdiga strategier som syftar specifikt till att hantera just den 

utmaningen (se Figur 1, s 34, 51). Dessa strategier kommer förmodligen att vara mer effektiva 

och ge en större verktygslåda för barnen för att förstå hur de kan förhålla sig till och hantera 

rasistiska incidenter. Ett exempel är Lottas uppmaning till barnen att alltid berätta när de 

känner sig utsatta, och hennes åsikt att de behöver vara medvetna om sitt varumärke. Hon 

använder begrepp och strategier som hon lärt sig. Hon talar om mikroaggressioner och 

reflekterar över det faktum att hon känner till det fenomenet gör att hon kan känna igen och ha 

förståelse för reaktioner hos barn som utsätts för det, till exempel i sitt arbete som lärare: 
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”De kanske redan har haft någon som har tyckt saker hela tiden, fast de inte riktigt har förstått 

det. Då kanske den här saken med att jag kommer med en extra *ohörbart* faktiskt blir det som 

får droppen att rinna över och man får en reaktion i klassrummet. Att man måste då liksom 

förstå vad det handlar om, så där tror jag att jag rör mig i stället.” 

 

Poängen är att om föräldern väljer att fokusera på allas lika värde, kan de undvika att prata om 

rasism, men barnet och föräldern kanske då har färre verktyg att hantera detta om det dyker 

upp. Allas lika värde blir ett ideal, och att vara trygg i sig själv blir ett multiverktyg för barnet 

som ska vara lösningen på all eventuell diskriminering. En fördel är att man inte behöver tala 

med barnet om rasism och problem som det inte har upplevt än. Det är också en 

individualistisk hållning där man fokuserar på sitt barn som en individ och att barnet är starkt 

och tryggt oavsett vad det möter i livet. En nackdel kan vara risken att barnet inte får 

tillräckligt med förståelse för rasism för att kunna identifiera diskriminering, och 

internaliserar problemet i stället. Liksom Lindblad (2004) menar att föräldrar kan flytta sig på 

skalan över tid, kan man kan självklart tänka sig att föräldrarna är rörliga även på denna skala. 

När de märker att det behövs kanske de kommer att ändra fokuspunkt för att möta barnens 

behov. Frågan är om de har tillräckligt med kunskap för att kunna guida barnen i detta eller 

vet var de kan inhämta sådan kunskap. 

Figur 1: Exempel på fokuspunkterna Allas lika värde och Utmaningen, samt deras möjliga 

konsekvenser för vilka strategier som används för att hantera rasism. 
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Patricia funderar över sin egen rasmedvetenhet och hur den påverkar hennes föräldraskap: 

“För som förälder till ett adopterat barn så måste man förhålla sig eller någon gång lära sig att 

förhålla sig till ett fenomen som man själv.. ofta nog inte har varit i kontakt med. Jag tror inte att 

jag är den enda adoptivföräldern som har vuxit upp i en ganska så helsvensk miljö. [...] Barnen 

växer upp, går i grundskola utan att man egentligen ser det här och sen plötsligt när man står 

inför för någonting och hantera så har man väldigt lite verktyg med sig för att.. Det här är 

ingenting jag har behövt lära mig om eller utveckla strategier för eller verktyg för.”  

 

Det kan därför vara intressant för adoptivföräldrar att fundera på frågor om ras (s.s.k) och 

gräva djupare än det omgivande samhället för att kunna ge sina barn mer specifik kunskap för 

att hantera livets utmaningar. Det kan finnas varianter i hur mycket fokus man själv som 

förälder har på dessa frågor, och hur man väljer att presentera dem för sitt barn. I tidig 

barndom kanske barnets fokus bör vara på Allas lika värde medan föräldern ändå kan 

fokusera på Utmaningen. 

5.3 Livsvärld 

5.3.1 Intentionen styr reaktionen 

En intressant strategi för att utvärdera en händelses karaktär är att låta intentionen hos den 

andra få en stor roll i hur man tolkar den uppkomna situationen. Alla mammor utom Lotta 

berättar saker som visar på inställningen att det inte ska uppfattas som rasism om det inte var 

menat så, eller att man inte ska ta illa upp, om det inte var menat att såra. Detta kan hänvisas 

till den problematiska indelningen av människor som DiAngelo talat om, då man tenderar 

dela in människor i grupper utifrån premissen att rasister är onda och icke-rastister goda. Ett 

par av mammorna berättar att de vill undvika konflikter vilket verkar vara ett gemensamt drag 

hos de flesta. Man vill tolka människor snällt och undvika att skapa dålig stämning, även om 

den man pratar med kan ha uppträtt gränslöst eller oartigt. De hanterar ibland incidenter inom 

sig själva, snarare än att adressera dem. 

Patricia: ”Vi var på fotbollsskolan nämligen och så står jag bredvid en mamma som jag aldrig 

har träffat innan i hela mitt liv. Hon var jättevänlig. Jag tog inte alls illa upp för jag var säker på 

att hon menade väl, men då frågar hon när vi ungefär har sagt hej till varann, så frågade hon, 

’Du, jag måste bara fråga, men din dotter, är hon adopterad eller har hon en pappa som kommer 

från Asien någonstans?’ ” 

 

Mellan raderna kan man förstå att Patricia tyckte det var oartigt och gränslöst. Patricia var 

snäll mot kvinnan i stunden, men har i efterhand fått processa händelsen. Att vara snäll och 

tolka någon välvilligt är en bra strategi för att inte bli arg i stunden. Men man kan i stället 

tvingas internalisera hanteringen av incidenten. Det är rimligt att den välvilliga hållningen 

överförs till barnen. Den kan bidra till att barnen hamnar i färre konflikter, men det finns även 
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risk att de måste hantera viss sorg eller skam inom sig själva om de tänker att det som inte var 

illa ment inte heller får ifrågasättas.  

Lotta berättar att hon har ifrågasatt sin vilja att vara artig och trevlig, och väljer ibland till 

exempel att inte ge svar på frågor som hon tycker gått över en gräns. Hon väljer alltså att inte 

låta den goda intentionen ursäkta det dåliga beteendet. 

”Eller det här: ’har du kunskaper om barnens bakgrund?’ Ja, de vet allt, men.. du behöver inte 

veta varför mitt barn är hos mig. Det är ju deras kunskaper.” 

 

Maria tar med intentionen i sin bedömning av situationen, men agerar ändå utifrån det som 

hände, och betonar att han faktiskt blev utsatt och lägger vikt vid hur det påverkat honom. 

”Ja men han har ju blivit utsatt lite i skolan att han ser ut som, ja men bajskorv har det ju vart 

mycket. [...] Sen tror jag inte att allt är menat, utan det är ju som så barn kanske tänker eller 

känner och pratar. Men han har ju ändå varit utsatt, och han har också varit medveten om att han 

har en annan hudfärg.” 

5.3.3 Utvecklandet av rasmedvetenhet och hanteringsstrategier 

När mammorna resonerar om sin egen förmåga att hantera oro och tankar kring att förebygga 

och bemöta fördomar är det många som vittnar om att de blivit mer avslappnade med tiden. 

De uppger att de utvecklas genom sina erfarenheter, i samtal med andra adoptivföräldrar eller 

genom reflektion. 

Lotta: “Det är nog väldigt mycket dialog med andra. Både med vänner och i sociala medier och 

liknande att hitta andra som man delar värderingar med.” 

 

Aloisa lägger också vikt vid att dela värderingar med den som producerat den information hon 

tar till sig, och hon har valt en dagstidning som hon uppger har samma politiska hållning som 

hon. Aloisa dras till artiklar om frågor som rör rasism, men egentligen värderar hon 

personliga relationer mest. Hon tar inte aktivt hjälp av någon vän eller familj, utan litar på 

sina värderingar och förmåga att vara sin egen moraliska kompass. Eva tar aktiv hjälp av sitt 

kontaktnät, där systern och andra adoptivfamiljer är viktiga bollplank. Familjer som inte har 

adopterat känner hon inte riktigt kan vara ett stöd i just dessa frågor: 

”Jag tror att de inte riktigt liksom förstår, och det är ju det är på ett sätt positivt att de ser oss 

som vilken familj som helst, som inte har ett adopterat barn. Men det finns ju vissa saker som är 

annorlunda och så finns ju väldigt mycket som är exakt likadant och vi är en familj precis som 

alla andra men [...] det finns frågor som Lucas behöver hantera och där vi måste hänga med och 

förstå och delvis förebygga” 

 

Patricia har en ingift släkting som är från ett afrikanskt land och brukar prata med hans fru om 

rasism, vilket har breddat hennes förståelse för hur mycket rasism det finns och hur det kan 
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påverka dem som utsätts. Lotta och Maria har sökt upp framgångsrika förebilder från barnens 

ursprungsländer, detta gäller de barn som är födda i Afrika. Lotta har någon gång frågat icke-

vita personer om de har tips till henne som vit mamma. Hon säger att det är viktigt att vara 

ödmjuk och öppen för att lära sig av människor som har erfarenhet att vara icke-vit. 

5.3.4 Upplevd förmåga att stötta barnet 

Graden av självförtroende till sin egen förmåga till rasrelaterad socialisering (Racial 

socialization self-efficacy) är enligt litteraturen en av de faktorer som påverkar om man som 

förälder har denna praktik eller ej (Lee, Vonk och Crolley-Simic, 2015). Rasmedvetenhet kan 

leda till en vilja att lära sitt barn om ras och rasism, men det är också viktigt att känna sig 

självsäker i att man kan det. Vid frågan om hennes självsäkerhet i detta säger Aloisa: 

 

”Hyfsat självsäker, tror jag. Jag vet vad jag står och vad jag tycker, men jag kan inte garantera 

att jag kanske hamnar i situationer där jag blir ställd eller inte vet vad jag ska svara eller.. Blir 

på något sätt chockad. Och jag är lite rädd också måste jag säga, jag ser det som en uppgift och 

som en utmaning och så säger jag, om inte vi gör det, vem ska göra det då?” 

 

Lotta berättar att hon börjat gå på samtal hos någon med kompetens kring adoption på senare 

år efter en incident med sonen. Hon har insett att något som fungerade när han var yngre är 

inte lika bra strategi nu, och man måste hela tiden utvecklas. 

 
”Jag skulle ändå säga att jag tror att jag har reflekterat oerhört mycket om de här frågorna och.. 

Försökt liksom hitta saker vad som inte är bra och så vidare. Och givetvis har man gjort fel på 

vägen. Som man har upptäckt, det här var bättre att göra så eller så. Men sånt är ju livet också. 

Att man upptäcker saker och så vidare.” 

 

Eva berättar att när adoptionsprocessen kritiserades i media, och en journalist kallade 

adoptivbarn för stulna, ville hon ligga ett steg före eventuella reaktioner från omgivningen. 

Hon försökte få ihop ett samtal med andra adoptivföräldrar för att bolla strategier och tankar, 

och läste en tidningsartikel där de tipsade om hur man kunde prata med sina (adopterade) barn 

om situationen. Hon säger:  

“Och det är ju naturligtvis otroligt tufft, de frågorna och jag känner ju att jag som vuxen och jag 

som förälder kan ju ta de frågorna. Det är ju inte.. det kan vara tröttsamt och det kanske inte är 

lätt och så men vi finns ju här för att Lucas ska kunna växa upp och vara trygg och kunna 

hantera den typen av frågor. Och känna sig tillräckligt trygg att kunna acceptera det på något 

vis. Ja, svara på frågor eller inte bry sig eller det är klart, att inte bry sig är svårt men, men att 

hantera det som han vill.“  

 

Några mammor nämner de förberedande kurserna för adoptivföräldrar som bra tillfällen för 

lärande och utveckling. Eva tyckte de var väldigt givande, Aloisa minns inte exakt vad de 
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sagt, men tror att det var sådant som bekräftade vad hon redan tänkte. Patricia hade önskat att 

de hade talat mer om rasism. 

“Och mitt minne, som ibland är lite dåligt, är ju.. Att vi pratade väldigt lite om rasism på den. 

[Att få göra det] är ju bra, om man som jag inte får några erfarenheter av det.”  

 

Hon tycker att man ska påminna föräldrar om att vara beredda på att hantera rasism och 

fördomar. Att de kunde ha sagt mer om att man kan stöta på det och uppmana till att fundera 

på vad de har för strategier då. Aloisa hade lite svårt att fokusera på ämnet rasism under 

kursen, för det var en så liten del i en mycket större personlig resa just då, innan 

adoptionsprocessen egentligen startat. 

Aloisa: “den här kursen var så bred. Och när man stod där och funderade ska jag adoptera eller 

inte? Då är det kanske bara en del av hela processen, så därför minns jag inte exakt.”  

 

Hon vill minnas att de rekommenderade en öppen kommunikation kring ämnet rasism. Även 

enligt litteraturen i gällande studie är den öppna kommunikationen viktigt kring dessa frågor 

(Lo m.fl., 2021). Lotta berättar att hon sagt tydligt till pojkarna att hon alltid vill höra om 

deras erfarenheter och funderingar kring de här frågorna, att hon alltid finns där. Hon har 

också betonat vikten av att det de berättar verkligen är sant. Då kan hon lita på deras uppgifter 

och ta de kamper som hon anser vara viktigast.  

5.3.5. Utsiktspunkt, roll och meningsskapande  

Av materialet framkommer att föräldrarna tror att de har behållit sin syn på rasism, eller inte 

förändrat den i någon större utsträckning, men Aloisa säger: 

”Det är mer att det har kommit närmare in på skinnet. Det som tidigare bara handlade om andra 

människor som upplevde det och som man säkert kunde leva sig in i till viss utsträckning. Men 

nu är det mitt eget barn.” 

 

Eva låter väldigt säker i sitt svar på att hon inte förändrat synen på samhällets rasism, 

eftersom hon har ett starkt intresse för rättvisefrågor. Men sedan säger hon att hennes bild har 

förbättrats eftersom hon inte mött så mycket fördomar som hon hade förväntat sig. Ytterligare 

en mamma uttrycker samma förvåning, medan Lotta säger tvärtom. Lotta ansåg sig vara väl 

insatt redan innan adoptionen, förberedd via kurser och genom att läsa på, men hon hade inte 

förväntat sig att stöta på så mycket rasism som hon gjort.  

Synen på den egna familjen kan enligt Kirk (1964) vara acceptans eller förnekande av 

annorlundaskap och mammorna ger en bild av acceptans snarare än förnekande. Lindblad 

använder en skala som har fler steg, och på en sådan skulle mammorna placera sig lite olika. 

De ger uttryck för ovilja att utmärka sig och irritation över människor som går över gränser i 
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sin nyfikenhet på familjens beskaffenhet. Eva säger att familjen är fantastisk och underbar, 

men lite annorlunda. Om andras åsikter sägen hon: 

“Man blir som något slags allmängods när man är adoptivfamilj. Jag tycker inte vi har mött det 

jättemycket men det är klart att vi gör det kanske ibland att människor är nyfikna och ställer 

frågor. “ 

 

Hur man ser sig själv och sin roll i samhället hör livsvärldsperspektivet till, och både Aloisa 

och Maria ger uttryck för att de tycker att det är deras uppgift att påverka i sina sammanhang: 

 
Aloisa: “Jag känner kanske inte att jag är skapt för att bli politiker och göra stora 

världsomvälvande förändringar. Men jag vill i alla fall verka i mitt lilla område och med dem 

jag känner och de kretsar och sammanhang jag är i vill jag vara tydlig med det jag tycker.” 

 

Lotta verkar tycka det är meningsfullt att kunna ha förståelse för och gemenskap med 

personer av olika ras (s.s.k), och till exempel vara den som lägger märke till när en mörkhyad 

elev ser blek ut, vilket inte kollegorna kan se. Hon gör det som studierna nämnt som en 

möjlighet, att dra från egen erfarenhet för att ha empati för den som är ännu mer utsatt (Kirk, 

1964; MacDonald, 2016): 

“Så att jag har gjort det till min mission i stället, att man ska liksom mötas med respekt. Och 

faktiskt också ibland förstå den här mikroaggressionen som många möts av idag som jag inte 

förstod innan jag själv hade upplevt den.” 

 

Lotta ser sig som informatör, en roll hon verkar ha tagit på sig för att kämpa mot rasism, både 

i sin bekantskapskrets, på sitt arbete och i samhället. Till exempel berättar hon om en händelse 

då hennes sons läkare inte känt igen en allvarlig sjukdom, eftersom han inte visste hur den tog 

sig uttryck på mörk hud. 

”Dels såg jag till så varenda läkarkandidat som var på [sjukhuset] då fick se honom [...] Och jag 

har även sett till så att det är en bild som har delats på sociala medier. Där andra föräldrar kan ta 

del av hur det kan se ut på afrikansk hud. Och sen så blev det ingen anmälan till IVO på den 

läkaren, utan hans chef fick se till att ha en utbildning hur man skulle behandla svarta.” 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrarna har olika sätt att förhålla sig till rasism, och 

olika mycket fokus på rasmedvetenhet och rasrelaterad socialisering. Det finns en tydlig 

skillnad mellan föräldrarnas erfarenheter av rasism, då en upplevt mycket mer än de andra. 

Alla mammor förväntar sig däremot att de kommer att möta mer rasism i framtiden, och har 

olika tankar om deras egen förmåga att hantera det. 
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6. Diskussion 

Nedan följer en summering av resultatet samt analysens resultat relaterat till tidigare 

forskning, teori och metod. Därefter följer en slutsats med de viktigaste resultaten samt vad 

ytterligare forskning på ämnet skulle kunna undersöka. Syftet med studien var att bidra till 

kunskap från föräldrars perspektiv, och undersöka deras tankar och känslor kring rasism, 

sättet att välja hanteringsstrategier samt hur de utvecklas i dessa frågor. Frågeställningarna 

som användes var: 

➢ Hur uppfattar adoptivföräldrar rasism och hur hanterar de dessa frågor hypotetiskt 

och faktiskt? 

➢ Hur upplever de sin roll och förmåga att stötta sina barn i hur barnen kan tänka kring 

och hantera rasism?  

6.1 Summering 

Resultatet visar att flesta av intervjupersonerna inte upplever sig ha erfarit rasism alls, medan 

en av dem kan berätta många erfarenheter av rasism. Alla föräldrar tycker att det är viktigt att 

grunda sina barn i värderingar om allas lika värde och de visar på en rasmedvetenhet och en 

ödmjukhet i att de inte kan dela en annans upplevelse av rasism. Några visar på medvetenhet 

om sin okunskap, och några har ett uttalat intresse i rättvisefrågor. Minst en försöker aktivt 

påverka samhället på bredare plan och hon har flera vill gärna sin förståelse kring frågor om 

rasism. Anledning att några inte lägger större vikt vid frågor om rasism är att barnet dels inte 

upplevt det ännu, dels har andra utmaningar som tar mer fokus. Många av föräldrarna lägger 

vikt vid intentionen hos de som uttrycker eller beter sig på ett sätt som sårar barnet eller dem 

själva. Man verkar inte vilja benämna en incident för rasistisk om det inte var menad så, och 

man vill inte bli arg eller säga ifrån om det inte var något illa ment. Alla mammor känner oro 

inför framtiden, delvis på grund av samhällsutvecklingen, men också för att barnen kommer 

att bli tonåringar, komma ut i världen och träffa fler personer. De uppger att de lär sig om 

rasism till exempel genom egen reflektion, föräldrakursen, artiklar och vänner och bekanta. 

Syftet med studien, att utöka kunskapen om föräldrars tankar och känslor kring rasism anses 

vara uppnått.  
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De intervjuade har uttryckt olika grad av fokus på allas lika värde och utmaningen som består 

i att hjälpa barnen att hantera rasism. Variationer i dessa inställningar har kopplats till möjliga 

konsekvenser i huruvida man utarbetar och utrustar barnet med specifika eller generella 

hanteringsstrategier. Det är ett intressant resultat som kan förklara en del av olikheter i hur 

man anger vilka verktyg man använder för att hjälpa barnen att hantera rasism. I det stora hela 

visar resultatet på hur kunskap, inställning och var man lägger sitt fokus kan påverka hur man 

hanterar frågan om rasism, och i sin tur hur man utvecklar förmågan att stötta sina barn i 

dessa frågor. 

6.2 Kopplingar mellan resultat och tidigare forskning 

Den tidigare forskningen lägger stor vikt vid kulturell och rasrelaterad socialisering, och i en 

amerikansk kontext är de båda viktiga. I svensk kontext har adoptivföräldrar uppmanats att 

hjälpa barnen att skapa sin identitet både som svenskar och genom sin ursprungskultur. Men 

för föräldrarna i studien verkar det vara viktigt att hjälpa barnen att bli starka individer, och 

stötta dem i den identifiering barnen själva är intresserade av att skapa.  

 

Den rasrelaterade socialiseringen som handlar att undervisa barnen om frågor kring ras (s.s.k) 

är inte lika uttalad bland föräldrarna i denna studie, och ersätts till viss del av att tala med 

barnen i generella termer om allas lika värde. Faktorer som enligt artiklarna är viktiga för den 

rasrelaterade socialiseringen är föräldrars rasmedvetenhet samt tillit till den egna förmågan att 

ägna sig åt rasrelaterad socialisering. I resultatet visade det sig att inte många har upplevt 

rasism. Både tidigare forskning och föräldrarnas uttalanden stödjer tanken att någon som är 

mer insatt i rasfrågor uppmärksammar fler rasistiska och diskriminerande händelser, vilket 

kan vara en förklaring till resultatet. I de intervjuer jag genomför kommer olika grad av 

rasmedvetenhet fram då några känner sig säkra i dessa frågor. Andra uttrycker en brist på 

kunskap kring frågor om hantering av rasism. I denna studie finns även föräldrar som anser 

sig ha kunskap, som ändå avvaktar med att dela med sig av den till sina barn. Jag uppfattar det 

som att det kan bero på dels att de vill att det ska ske på barnets initiativ, dels för att de inte 

vill lägga för mycket fokus på det negativa. De vill inte plantera en osäkerhet i barnet, utan 

stärka barnets självkänsla. Som von Grieff (2004) lyfter, socialiserar barnen föräldrarna, 

genom att föräldrar uppmärksammar barnens reaktioner och agerar utifrån det. Om barnet 

uppfattat något som sårande, känns det viktigt för föräldern att hjälpa barnet att hantera det, 

men om barnet inte reagerat, väljer man ofta att låta det passera.  
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De tidigare studier som jag hittat har tagit upp strategier och hantering av rasism och 

rasfrågor, men inte grävt djupare i varför föräldrarna hanterar saker som de gör, och hur de tar 

till sig kunskap och utvecklas i dessa frågor. Genom att undersöka detta djupare har studien 

bidragit till att förstå hur adoptivföräldrar kan resonera när de väljer strategier och ger verktyg 

till sina barn för att hantera dessa frågor. Som Irhammar (2003) och Lindblad (2004) 

framhåller så är det viktigt att se barnens individuella behov och bemöta dem på det sätt man 

som förälder anser är bäst och mest lämpat för situationen och individen. Det är föräldrarna 

som känner sina barn bäst. Det viktigaste är kanske att vara inkännande för sitt barns behov, 

men att vara rasmedveten och ha kunskap om olika verktyg och hanteringsstrategier när de 

väl behövs kan vara en tillgång. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och 

teori  

Den utgångspunkt jag har haft i begreppet livsvärld för att undersöka det erfarenhetsmässiga 

när det gäller rasism gör att jag inte fokuserat på att kartlägga de incidenter som föräldrar har 

upplevt, utan främst deras upplevelser av dem, hur de reagerade på dem, och hur de sätter in 

det i sin förståelse för hur människor fungerar och agerar (Dahlberg, 2019). Dessutom har det 

gett mig möjlighet att undersöka hur de förstår rasism teoretiskt, och andra abstrakta frågor 

som rasmedvetenhet och att lägga vikt vid själva inställningen till dessa frågor. Det gör att det 

inte blir det viktigaste om man benämner något som rasism eller ej. Incidenter de associerar 

till under samtalet säger också något om deras uppfattning av rasism. Därför har det inte varit 

ett problem att många av föräldrarna inte säger sig ha upplevt rasism, utan vi har kunnat tala 

vidare hypotetiskt, abstrakt eller om relaterade ämnen. 

 

I Kirks (1964) teori om accepterandet av annorlundaskapet kan man peka ut några faktorer 

som gör att den inte applicerar så väl på min studie. Kirks datainsamling skedde för ungefär 

60–70 år sedan, och han agerade i en annan kontext när det gäller stigmat som hängde ihop 

med infertilitet. Detta har förändrats till stora delar, och till detta tillkommer aspekten med 

just rasism och att barnens annorlundaskap har en annan karaktär idag än vad den hade då, när 

de flesta adopterade barn var av samma ras (s.s.k) som den adopterande familjen. Även de 

mammor som inte märkt av rasism har märkt av annorlundaskap på grund av deras 

annorlunda familjebildning, så Kirks teorier kan ändå ha en funktion i att uppmana till 
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accepterande av detta annorlundaskap samt att dra nytta av sina egna erfarenheter av 

annorlundaskap för att kunna relatera till barnets känsla. Det är dock bara en förälder som 

uttalat använder denna strategi, då hon talar om att hon förstår reaktioner på 

mikroaggressioner bättre på grund av att hon själv fått uppleva det. 

6.4 Metodens inverkan på resultatet  

Mina frågeställningar och syfte passade bäst att undersöka kvalitativt, och resultatet visar att 

det varit funktionellt. Den fenomenologiska ansatsen har styrt datainsamlingen genom hur 

intervjuguiden utformats och omformats. Möjligheten som IPA-metoden har gett, att anpassa 

intervjuguidens frågor under studiens gång har varit givande, då de gett ytterligare data som 

visat sig vara av intresse (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Den tolkande aspekten av 

analysmetoden har tillåtit att förstå föräldrarnas uttalanden utifrån min egen erfarenhet och 

tolkning, vilket kan innebära både en djupare förståelse och en risk att tolka dem på fel sätt. 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer via videosamtal och på plats har varit en 

fungerande metod, som har gett ett rikt textmaterial att analysera.  

 

En intressant tanke är vad studiens resultat hade blivit om jag valt att prata med föräldrar som 

hade adopterat för längre sedan. Nu valde jag att tidsbegränsa genom att sätta en maxgräns för 

antal år får ha gått sedan adoptionen, vilket medförde att alla barnen var unga. Det visade sig 

att alla mammor trodde att de skulle möta mer rasism i äldre ålder, så det hade varit intressant 

att tala med ett par föräldrar som hade barn i äldre tonåren, för att veta om det kan finnas en 

sanning bakom den teorin. 

6.5 Slutsats 

De viktigaste resultaten i studien kretsar kring erfarenheten av rasism, samt olika 

hanteringsstrategier. De flesta av föräldrarna har inte erfarit rasism än, men alla väntar sig att 

det kommer att bli mer då barnen blir äldre. Ett intressant resultat är den kraft som verkar 

ligga i den förmodade intentionen när det gäller rasism och särbehandling. Om intentionen 

verkar vara god är det inte så lätt att konceptualicera händelsen som rasistisk, fördomsfull 

eller diskriminerande. Till viss del verkar man låta den goda intentionen styra hur man känner 

inför det som hände. Även om man blev sårad tycker man sig inte ha rätt till att känna så eller 

att säga ifrån om det inte var illa ment. Detta tror jag är en logik som adoptivföräldrar kan ha 

nytta av att problematisera, eftersom det kan hända att barnen i framtiden kommer hamna i 
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liknande situationer. Det är bra att kunna hantera tvetydiga konflikter på ett sätt som är 

hållbart i längden, och inte bygger upp en inre osäkerhet eller frustration. 

 

Många av mammorna lägger mycket vikt vid att ge barnen en stark värdegrund och en god 

självkänsla. Med en grundad trygghet i allas lika värde, oavsett utseende, längd, sexualitet 

eller tro kommer barnen vara trygga i sitt eget värde och bemöta andra med respekt. I en av 

mammorna tycker jag mig se en annan strategi – att fokusera mer på de specifika utmaningar 

som barn med icke-vitt utseende kan möta, vilket jag kallar att ha fokus på utmaningen. Enligt 

analysen av det insamlade materialet och den insikt som teorier och tidigare forskning kan ge 

tror jag att den generellare hållningen kan ge en generellare lösning på eventuella incidenter, 

medan den utmaningsfokuserade föräldern kan utrusta sina barn med mer specifika verktyg 

för att hantera frågor och utmaningar kring rasism, särbehandling och diskriminering.  

 

Studien var relativt liten, men det skulle vara intressant med mer forskning om 

adoptivföräldrars strategier för att rusta sina barn. Ytterligare forskning kring detta kunde 

utreda om det finns ett behov av att adoptivföräldrar erbjuds ytterligare utbildning kring 

rasism. Kanske att de skulle uppskatta en kurs som kunde ge inspiration till att fundera mer 

över de här frågorna, dela erfarenheter och kunskap med varandra och tänka efter vilka 

strategier som passar bäst för just deras familj. 

 

 

 
  



45 
 

7. Källförteckning 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (uppl. 2:3.) Malmö: Liber. 

 

Crolley-Simic, J., & Vonk, M. E. (2008). Racial Socialization Practices of White Mothers of 

International Transracial Adoptees. Journal of Ethnic And Cultural Diversity in Social 

Work, 17(3), 301–318. https://doi.org/10.1080/15313200802258257 

Crolley-Simic, J., & Vonk, M. E. (2011). White international transracial adoptive mothers’ 

reflections on race. Child & Family Social Work, 16(2), 169–178. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2010.00729.x 

Dahlberg, H., Ellingsen, S., Martinsen, B., & Rosberg, S. (2019). Fenomenologi i praktiken: 

Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv (Första upplagan). Liber. 

https://go.exlibris.link/j6mBQDt8 

Kirk, H. D. (1964). Shared fate: A theory of adoption and mental health. Ontario: Collier- 

Macmillan. 

Lee, J., Vonk, M. E., & Crolley-Simic, J. (2015). A Model of Factors Related to Cultural and 

Racial Socialization Practices among International Transracial Adoptive Parents. 

Families in Society, 96(2), 141–147. https://doi.org/10.1606/1044-3894.2015.96.14 

Lindblad, F., (2004). Adoption. Lund: Studentlitteratur. 

Lo, A. Y. H., Cashen, K. K., & Grotevant, H. D. (2021). Adoptive Parenting Cognitions in the 

Era of Open Adoption: Is Shared Fate Theory Still Relevant? Family Relations, 70(4), 

1117–1131. https://doi.org/10.1111/fare.12557 

MacDonald, M. (2016). Public Openness, Difference, and Microaggressions: ‘Different But 

the Same’. I M. MacDonald, Parenthood and Open Adoption (s. 67–88). Palgrave 

Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-57645-3_4 

Osanami Törngren, S. (2018). Talking Colorblind: Justifying and Rationalizing Attitudes 

toward Interracial Marriages in Sweden. I Racialization, Racism, and Anti-Racism in 

the Nordic Countries: Vol. s. 137–162. Racialization, Racism, and Anti-Racism in the 

Nordic Countries : Palgrave Macmillan. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-9341 

Osanami Törngren, S., Jonsson Malm, C., & Hübinette, T. (2018). Transracial Families, Race, 

and Whiteness in Sweden. Genealogy, 2(4), 54. 

https://doi.org/10.3390/genealogy2040054 



46 
 

Presseau, C., DeBlaere, C., & Luu, L. P. (2019). Discrimination and mental health in adult 

transracial adoptees: Can parents foster preparedness? American Journal of 

Orthopsychiatry, 89(2), 192–200. https://doi.org/10.1037/ort0000385 

Richards, L. (2009). Handling qualitative data: A practical guide (2.). SAGE. 

https://go.exlibris.link/Y8FQhWdn 

Sook Bergquist, K. J., Campbell, M. E., & Unrau, Y. A. (2003). Caucasian Parents and 

Korean Adoptees. Adoption Quarterly, 6(4), 41–58. 

https://doi.org/10.1300/J145v06n04_03 

Trost, A., Kvalitativa intervjuer, 2005 (uppl. 3:7), Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Vonk, M.E., Cultural Competence for Transracial Adoptive Parents, Social Work, Volume 46, 

Issue 3, July 2001, Pages 246–255, https://doi.org/10.1093/sw/46.3.246 

Westerlund, K. (2002). Sammanhangets mening: En empirisk studie av livsåskådningar i 

föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och 

adoption, Stockholm: Elanders gotab. 

Yilmaz, S. (2021). Vad jag pratar om när jag pratar om rasism (uppl. 1:1). Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Källor utan angiven författare: 

 

Sverige. Socialstyrelsen. (2015). Föräldraskap genom adoption: Utbildningsmaterial till 

föräldrautbildningen. Socialstyrelsen. 

 

Socialtjänstlagen 6 kap 12§ 

Statens offentliga utredningar (SOU 2003:49) ”Adoption- till vilket pris? Sammanställning av 

adoptionsforskning”, [Betänkande av utredning om internationella adoptioner, volym 2], 

Stockholm: Regeringen. 

  

https://doi.org/10.1093/sw/46.3.246


47 
 

Bilagor 

Informationsbrev som skickats till potentiella intervjupersoner 

 
Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen    Uppsala den 20 april 2022 

Till dig som är adoptivförälder  

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Jag är en student som har påbörjat mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet där jag studerar beteendevetenskap. I examensarbetet 

undersöker jag hur föräldrar till barn med utomeuropeiskt ursprung uppfattar rasism och hur de 

upplever det att hjälpa sina barn att hantera eller förstå diskriminering och särbehandling. Detta med 

fokus på föräldrarnas egna uppfattningar och erfarenheter. 

Jag vänder mig därför till er som har adopterat ett eller flera barn med utomeuropeiskt ursprung för 

minst två år sedan. Det skulle vara väldigt värdefullt för mig om du ville berätta om din upplevelse 

och hur du hanterat och uppfattar ditt barns potentiella utsatthet för diskriminering, särbehandling 

eller rasism. Intervjuer sker mellan 11-28 april och beräknas ta max 60 min. Intervjuerna genomförs 

via videosamtal, röstsamtal eller på ett fysiskt möte i Uppsala eller Stockholm. De kommer att spelas 

in och transkriberas (skrivas ned i textformat). Sedan kommer materialet analyseras tillsammans med 

en handfull andra intervjuer i relation till tidigare forskning och teori. 

Man kan lika gärna ställa upp själv som tillsammans med en partner. Deltagandet är naturligtvis 

frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas av den eller de som intervjuas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan komma att 

förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och min handledare kommer åt det. Efter 

att uppsatsen är klar kommer inspelningarna raderas. Det färdiga resultatet kommer att publiceras i 

form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

Kontakta mig gärna vid frågor! Alla som är intresserade av att ge en intervju är välkomna att kontakta 

mig via telefon eller e-post för att boka in en tid eller ställa ytterligare frågor om studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elina Edler, Student 

Telefon: 0708 31 82 52, E-post: elina.edler.9834@student.uu.se 

 

Handledare: 

Christoffer Berg, Uppsala Universitet, E-post: christoffer.berg@soc.uu.se 
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Exempel på intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Tack att du valt att delta! 

 

Intervjun tar max en timme. Syftet är att försöka få reda på hur du upplever och hanterar 

rasism, diskriminering och särbehandling.  

Deltagandet är helt frivilligt, och du kan när som helst hoppa av utan att jag kommer fråga 

varför. Jag kommer att ställa några frågor till dig, och till ungefär fem andra och sedan 

kommer jag koppla det ni sagt till varann och analysera det i relation till tidigare forskning 

och teori.  

Jag kommer anonymisera svaren så man inte ska kunna identifiera vem jag intervjuat. Jag 

kommer vara försiktig med informationen och bara min handledare och jag kommer ha 

tillgång till materialet, och jag kommer inte använda det till något annat än till uppsatsen. Har 

du några frågor? 

 

Enkla frågor att starta med  

 

Vill du beskriva dig och din familj för mig lite kortfattat? 

 Barnets namn: ___________  

 (Hur gammal var X när hon/han kom hem till er?) svar  

 …och hur länge sedan var det?  

 Sen vill man ju inte gärna fråga, men måste ändå göra det, hur gammal är du?  

 

Vad är det bästa med din familj?  

Vad är en sak som du tycker är extra viktig i vardagen i familjelivet? 

 

(Hur gick det till när du hämtade hem ditt/dina barn?) 

 

Tema Rasism 

 

Min uppsats handlar ju om rasism, diskriminering och särbehandling och jag tänkte definiera 

lite vad jag menar. Med rasism menar jag ganska brett, inte bara tydliga påhopp utan också 

smygrasism eller vardagsrasism eller strukturell rasism. Jag menar att man kan uttrycka sig 

rasistiskt, utan att egentligen vara rasist. Så det är skillnad på rasistiska företeelser i samhället 

och att medvetet sympatisera med en rasistisk ideologi. Och särbehandling, den kan ju ta sig 

uttryck både i positiv och negativ form, men även om ett barn särbehandlas på ett 

uppskattande sätt (exempel får höra den är söt väldigt ofta av främlingar, eller någon tycker 

håret är häftigt och vill känna), kan det ju påverka personen i längden. Och etnisk 

diskriminering, då menar jag att man undanhålls möjligheter och erbjudanden som personer 

som ser nordiska ut får. Att man undanhålls de för att man inte ser ”svensk” ut. 

Är det här något som du har upplevt? Och kan du i så fall ge något som exempel du upplevt 

på senare tid? 

Hur reagerade/hanterade du det då? Hur kändes det för dig? 
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Tycker du att du känner dig självsäker i hur du vill bemöta sånt här? (Tycker du ofta i 

efterhand att du reagerat på ett bra sätt?) 

 

Pratar ni om rasism och fördomar på ett generellt sätt hemma?  

Pratar ni om det specifikt för att rusta eller förbereda ert barn på det? 

 Vad är det som gör att du vill/inte väljer att prata om det? 

  

 

Tema: Förändrad utsiktspunkt? 

 

Om upplevt:  

Om du går tillbaks i minnet till någon av de första gångerna ditt barn blev utsatt, kan du 

berätta om det? 

Hur reagerade du? Hur kändes det för dig? 

 

I samband med de första tillfällena du/ni upplevde det här, hur påverkade det dig? 

Påverkade det din bild på samhället? 

Hur kändes det? 

 

Om hen inte upplevt:  

Hur tänkte du innan du blev förälder om att möta rasism? 

Har din bild av samhället förändrats sedan dess? 

Har ditt sätt att se på rasism förändrats? 

 

Tema: Hur utvecklas du? 

 

Brukar du söka sammanhang eller information för att förstå rasism bättre?  

Om ja: 

På vilket sätt informerar du dig om de här frågorna? (Läser? Lyssnar på poddar? Diskuterar 

med närstående? Följer någon på sociala medier som pratar om det?) Får du information från 

professionella eller andra med egen erfarenhet?  

 

Vid de tillfällen då du undrar om en händelse verkligen hade med rasism att göra eller inte, 

hur brukar du göra för att kunna förstå situationen? (jag menar om du tänker på det i 

efterhand, eller pratar med någon till exempel) 

 

Har du ett tryggt sammanhang där du kan vädra tankar och känslor kring hanteringen av 

rasism/diskriminering/fördomar? Känner du att de du pratar med kan relatera och förstå?  

 

(Vilka är det? Är det professionella eller andra med egen erfarenhet eller vänner/partner?) 

 

Livsvärld - hur påverkar det dig? 

  

(Om personen erfarit rasism) 

 

Skulle du säga att du har förändrats av dina erfarenheter av rasism? (Blivit cynisk, 

misstänksam, mer eller mindre skinn på näsan, mer förstående, ödmjukare?) 

 

Har du ändrat strategier under tiden som förälder tror du? 
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Hur har du utarbetat de här strategierna tror du? Får du inspiration ifrån något eller någon? 

 

Avslutande frågor 

 

Vilka råd eller kunskaper om rasism skulle du vilja ge någon som just adopterat? 

 

Är det något mer som du känner att du inte fått sagt? 
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 Figur för att illustrera modell om fokusområde och hanteringsstrategier 

 


