
An sllr iSStni dislrirnlnc-
ritrt
Fitrfattrrna vill nEd sin un&r-
s,itlning ifrSgasiinr den fiirtla-
ringsno&ll som rAde. niir det
galler ett fiirsta varfOr a&p-
terad., i vissa studicr, dr iirr-
r€prcsentcred. nir det Sdkr
psyfi* oh:ilse och bristandc
social anpcrsning, nerhliFn rtt
trfifltatisaranda crfartn]rter
f6r€ .doptirEn, antnytninSs-
dLr ilcntitlrprobhmetit,
prsbhm i edoptivfamilFn clhr
tri senare tid errn neuroloSisL
heniilpp, kn liS3a b€tdn en
sAdrn F$lembild. D. vill firn
harn en ahcmativ fti*larir4s,
nro&ll scn innct$r an &t ir
&n dishrimin*ng och & ftir-
dodlar sotn drabbar irwardiirc
i Srcrige, och scn i\lcn drabbcr
utl**fijdda adoptcra&, ssn
f6*larar &t ncgativa utfalkt.

F6rfan6rna erpind€r en
stor &l sv inhdnineen i boLn
till att .lsorrcr. lring varfiir
man vilFr stt tala om res istiil-
lct f& €tnicit€t. Dc al|ser ett
(nicitct ofta flwends pi ctt
ftlaltiSt sett efrcrsom bcSnp-
pet svscr tillhairi8lEt till cn
viss fdlgrupp lopplat till btsnd
annst cn kollclctiv hinorir, cn
&lncl kultur, .tt tenEnsrmt
stnit, cn gcnEnsam reltion
och vi$a fall oclcd en gem.n-

I studkn aNSnds bqrrtr
pet icke-vit fatr an bctcclJla
rninnislor vars tillhorighct
till S\eri8s och s\ensld'.ten
ifrAga-*itts. Arrcn om Sriinscn
nelbn vlt och icke-vit l,nn vara
flyt{& och svAfddiniend pC
8rund av ssrnrnanltanset, viilier
fiirfattsrn sn anv:inda &na
bcgr€pp. DG rrxnar att disk i-
mirEringsfaltom Sitr &t befo-
gat rtt bctcclna & m:innislor,
sorn i viss lmtext drabhas .v
sortcran& i rB.sct sorn icl€-
vita.

Dc tar enellertid avstird
hin rsb.tllppet i traditio-
rdl bcml*clsc och anscr att
&t intc finns rl.igar btoto8ist
Irurd fd. att &la in minnis.
kor i rasc4 d.innnt vill dc tala
cn lnprr scn ma*iirtr Lila
Iitc som ettlicitGt, :ir ras o48ot
sdn Inan ar cller har, utan na-
8ot so.n miinniskor tillskrivs,
och tillslriwr andra och sig
sielva, 8.nan en indivi(*r och
Srupgcr soneras utihin olila
utseendcn.

Den ii/ergripande teor€tis-
kr uqan8spunkten fiir studien
ir ctt sochlkorlstru.ktivistiskt
pcrslelti, vilt t innebcr att
fiirfattarnr s.r late8orkr soln
ras och ctnicitet sorn historislt,
politislt, socidt och l(ulturcllt
slap6&. Kstceorier sorn iir

fdopdcrrdthlird.r-Sarf sarn natit|alstrt_ Fajrfettarn
tdntd@ad1od'D n:nar att begrcppet ddrmtd
ti4bdltrr da nrdoSvctrr slrulle rara missvisand€ att 6n_
odr c0*t irdrnt r vande i rcletio till adoptendc
ToL. ]||Erc&C.rt och adqtivfamille4 nrdan ras
n!uv.ll, l{lnthdtldh er rE, lamdigt an ervr,irda nar
c.ntrurn 200t5 man taler cn dist irnineriry

relatend till minnislor ard
en icke_vitt utseerdr.

uDder st irdig ftt hadlinS och
f6.indrinS och vars bctydcls.
dir{tir inte lan fixeras.

Nar fatrfattarna anvand€r
hiiryisar dc till

forslninSsfeft€t L;tid ns-
forsfnhS ddr & h.avdas an
Esbefepet fortfanndc har
relevans i pGtkolo.riale och
mirykulturdla visterlindsla
samhiillen och beq/der lils
nr)d(et sorn kLss, lih, natio-
nalitet och s€xualitet. Dc me-
nar att ras iblend titr studcras
sepsret frin ctnicitet, utsn ett
utgttra .n on&rgrupp. Sorn
exempcl tas $?rta arErilenca
som inte lan sigas vE a etnisb
aFilaner eftcr .n ha levt i USA
lila linge san vit6 atrErildrer
I f6rsta hard & &t uts.en&t
sdn stilj(y &ssa oi g-pp.,
5t.

Ett annar bcgrcpp som
fttrfatterna .rpinder ir rrsifi-
eriry, villct syftar pe &n Fo-
cess som tilslriE individ.r
och gruppcr olila cFnstlFr
ah betecn&n utiFeLn utsc-
endemissige slndrag och som

ch r:ngfidn r
grupper av m.dnnislor utifrin
historislt fitr.nlra& fttrc-
stallniryar. n6got som dratlbar
udan&ftid& adoptera& fC
samma siitt som &t dratrbar
andra invandrar€.

De adopter.des p€rrpcltiv
- det seLande lamtal$trym-

t'itrsta delcn av bo*€n ?ir f6rf6t-
tad aHiibi*tte och itcrspc8-
lars€mtal nrcd 20 adopterad. i
il,Cern 21,4844 &ir herpeltcn
tomrrrr ftin tbrea. Cruppcn

ir sFci:ll sitilfuidr att df,t te,
rtEnsathrna ftir darn sorn vaHa
att dclb i studicn ;ir att de sel-
lan elhr aHriS tili8srr 8.tts
nitili8lEt att bcrrhia fitr niSo$
dn sina upplcElsar av en sc
almrlun& ut och an slrbe-
handlas. D. .doptera& inter-
vjus orn hur & upptkkte att
& 'bebor en icL-vit lepp.,
hu' d. fiidrillcr st til higor
sorn rijr ras, rasism och dislri
minering, hur dc idcntifieras
av andra som ir andrarc eller
sr.!r!sl samt hur & finfidller si8
till ibbnd stcrrotyps i&ntifi
kationet

Excmplcn fr5n interviuema
viser hur & adoptcra& mitrer
diskrimirrcren& situatlrrer
i siv5l fanilF- son offend;p
situ.tbn€4 hu. ldir$li8t och
svin d.t lan yare fttr dem att
barette orh sins crfartnkter
och att de ufDL€r en bristan-
& fdrnacL. f6r hur l.it-and.
&t lsD vrra .n hentcrd silare
srtu!li'|c( Htibincn. vis.r fi
hur edoptera& arwirdcr si8 av
olib stratcSie. fiir stt hal|ren
dcnr. En srrategi :ir att tanh
bon den rcL-vit krbtpen och
ec.ptcra en f:irSblirdhetsi&-
ologi - an f6mela och tgnorcn
sio rgnnanlrtr. Aadra strate-
Sicr d! att bli rnrmel och lagorn
elhr ud& och stl utanfor, att
arwlnda sig av s',ensla sprilet
fitr att rurl(.ra sin sv€nsLhd,
eller pA olila s?itt undcrsryka
an man iir adqtcrad. &rategin
att tinka bori ras och tabuisers
rarbcgqpct enscr han inte
kan fungera som €n antirasis-
tisl stmteSi, utsn l€&r till en
ftirBblirdlEtsattitld son tstil-

lct rislcrar att fitrsti*a var-
dagsnsisnen, eftersdn den d,i
intc laDCr€ lan bcslriva och
benirnnas i ord.

Hiibinette rcsorl€ ar vidare
o.n an 16 lan f6rslis ti ett lil-
nan& sen sdn kh och.n &t
gir att iierslriJa ras gi samma
sen sorn liir. Dc a&pterr&
slulk lunrn bctrBltrs sqn
erempel pi hur €o till syncs
stabil och ofatrand.rlig lateSo.i
scm ms kan t?ra lila fttdund-
linSsbar och ijrPrsattninssbar
som litnslateSorin. Dc adop
tera& tvingas te slillning till
qn d€ tillhatr rmjontcten elkr
mimriteten och har krw pa sit
att 8e sE till Lnne, rlomma utr
och viilia si&.

Addttifiddram.s p.r-

+chtiv - individcnr ra*er
Ti8en"all :ir fdrfanare till &n
andra &len av bolen villeo

bCFr Fi intervjlF ar.d adq
tivfit.aldr.r cnslilt ch i grup
s.mt texter slrivna f6r och av
ahtir{6rildrar tvlerpan€n
9*s vara ftirilCrar till yngrr
h..n- Fitrfattarcn foluserar i
sin &l .v studicn pa vita adop
tivfitrrldrars rclatho till tas
och erfarenh€ter ev rasrelatc-
.ad diskrimin€rin8 samt dcras
siitt att hantera motstiindsstra-
tcgicI

De interviuad. adoptiv-
fttraldrama uttrycker en rned-
vetenhet om att prcblem rled
disldrnineriry l(an finn"s fd
srrulturcll nivi, ftrcn & antar
indi att srarcn och hsningama
mistc finnas pi det individu-
dls plan€t. Detsamna visar &
rij sorn ges ull adoptivfdriH-

r.r cller ssn fitraHrarn sialv.
upfanar som viltiS. sttlte_

Bic., nimli8tn att man 8?mnr
an stii*a bernens siilvkiirula
och i&ntitet ntstrr &m atl
m6lt neSati\d crfarenlrter av

'l'igervall trEnat att d.n b€_
toning sdn i dagcns sanhille
finns p6 indivdualism, att iodi-
vi&n - familFn si:ilv rnist€ hit-
ta ldnintar pi & problcm so.n
uppstea it begriinssndc niir det

Bdller att komms till rette med
fdr€tcelser sorn rasism.

thn tror ett lii6oin8en
IiBcr i €n altivt lolleltivt
cnga8cmang och rr|cnar an
kollektivs altioncr mot dislri-
mirrring slulle s/nnr dagcns
adoptivftireHr.r gendr 3n
man di utmanar cn orttfindr8
exlluderin8 av alh miinnislor
mcd iclc-vita utsecnd€n -

diribland adoptctade batn och
vuna- Flcnncs f6drcppninS iir
an .doptivritriilb.r och edoP
tbniortanisatidF er bcrEdd.
att la cn dislussion o.n och.tt
bcdrivg einlrn och s.matt te
rEd ardra intEis.sruFpcr Inot
dislcnniDering, cfterssn &
t'nll.tist vill bernens tiista.

Slutr.tscr .v sludicn
Fdrfansme rDcnar att rcsult -

tct av dcras studic visar Po att
ras bitr tas upp pt forslninSs_
aSendrn pi semnu sdtt som
krin, Ilass, sexualitct och etni_
citct och att uttrf,ckt etnisl
dislriminerinS intc fingar in
&n dislrimin€rin8 som uteslu_
tan& slcr @ Srundval av ras.
De p€ktr ocksi pA stt ad@te-
ra&, f6r att hant.r. neSativa
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bemdtanden i samhdilet, miste
utveckla olika identif ikationer
och strategier fcir art navigera
och fcirhandla mellan alla de et-
niska och rasliga tillskriningar
och kategoriseringar de mciter,
nigot som ocksi framkoniinit
i andra studier Dessa strate-
gier krrver energi och fdrtjenar
respekt. Llndersdkn ingen visar
ockse pe att det kan vara svart
f<ir adopterade att hifta sam,
talsutrymme fdr fregor som rdr
hur de uppfattar sig sjiilva och
blir bemdftaavandra.

Att synliggcira att adopte-
rade utsdns frtr samrna q'p av
fcirdomar och diskriminering
som andra svenskar med icke

traditionellt nordiskt utse-
ende ar viktigt, liksom aft visa
att adoptivfdreldrar genom att
grira det till en icke-friga liigger
locket pi och lemnar sina barn
ensamma att hantera dessa fra-
gor. Studien visar ockse pd att
adoptivfcireldrar ser frigorna
och problemen som nigot som
ska l<isas pi individniva, inte
pi strukurell nivi, och att det
krdvs ett stiirre kollektivt enga-
gemang fcir att komma at dis-
kriminering i vArt sanfi alle.

l-hders<ikningen underbyg-
ger emellenid inte tillrdckligt
viil det som inledningsvis sdgs
vala intentionen, nemligen aft
utgdra en altemativ fiirkla,

ringsmodell avseende adopte-
rades 6verrepresentation gdl
lande psykisk ohdlsa och bris-
tande social anpassning. Dis-
kriminering kaf, naturligwis ge
upphovtill problem i Iivet, men
vi vet ockse att erfarenheter av
relationer, goda som diliga, si
viil fcjre som efter adoptionen
tillsammans med en individs
fysiska och mentala kapacitet,
utgdr tiktiga fdrutsettnirgar
fcir hur vi mir och klarar av att
leva v6ra liv.

Malin bhamnar
Docent ipsykolqi,

Centre for Edwatioaal Deve
Iopn4nt , Lunds universitet

NAr mon mdste s'go fftn -

om kitik och whistleblowing i
offentligo oryonbotioneL
Ulla-Carin Hedin. Sven-
Axel MAnsson & Ronny
Tikkanen, Natur och
Kultur.2009

Det finns sedan nigra ir till-
ba.ka en debatt om att anstdllda
inom offendig verksamlret I
tikande grad arstir lrin att siiga
ifaan niir negot pa jobbet iir fel.
Detta trots att offentligt an-
stdllda inte bara har rdttigheten
att saga sin mening utan faktisk
ocksi i minga fall skyldighet an
giira det. Skdlen till denna tyst-
nadens kultur p6 arbetsplatser-

na er minga, men framf<irallt
handlar det om otrygghet i an-
stallningen, risken fdr bestraff-
ningar och upplerclser an det
dndi inte har nigon effekt.

I bokeo 'Nir man maste
sega iften( studeGr fdrfattarna
inte denna tystnadens kultut
utan bur det gAr fdr dem som
trots allt seger ifrin. Blir de
rrrkJigen stdmplade och ut-
satta? Mlka konsekvenser fir
det fdr den enskilde arbets-
tagaren, fclr arbetsgruppen och
arbetsorganisationen? Det sak-
nas ndstan helt tidigare svensk
forskning pi omridet, iiven om
likartade frigest?illningar be-
rdrts exempelvis vid studier
av mobbning, arbetsrelaterad

suess och arbetspiatskonflik- '
ter Deremot finns en relatilt
omfattande amerikansk forsk-
ning om,Whisdeblowing(,
men en del av den forskningen
har koncentrerats till frigor om
det finns nigon speciell person-
lighetstyp som blirkritiker th-
der senare ir har dock dren den
amerikanska forskningen gran-
skat sjdlva h;indelsefdrloppet
och konsekvensema av kitik pi

Boken dr baserad pi ett
omfattande forskningsprojekt
finansierat av FAS, som genom-
f<;rdes mellan 2004 och 2006.
Materialet utgdrs av intervjuer
med 28 personer som frarnfcirt
kitik och yfterligare m 3Gtal

Socialvetenskaplig tidskrift nr 2. 20@

I


