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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att belysa den komplexitet och föränderlighet som kännetecknar 

etnicitet som fenomen. Vidare har arbetet syftat till att försöka förstå hur den etniska identiteten 

formas och omformas åter i Korea. Hur påverkas upplevelsen av etnisk identitet hos 

adoptivkoreaner när de återvänder till ursprungslandet som unga vuxna är en fråga som denna studie 

har försökt besvara. Ämnets relevans är sprunget ur den tidigare forskningen kring adoption och 

etnicitet som i begränsad utsträckning uppmärksammar och ser till processer i ursprungsländerna 

utan som istället fokuserar på uppväxtvillkoren i en ”västerländsk” omgivning i adoptionsländerna. 

Utifrån denna bakgrund har studiens problemområde aktualiserats och tagit form genom att belysa 

de sociala processer som har ägt rum i Korea. I arbetet med detta har sex kvalitativa intervjuer 

genomförts i Seoul sommaren 2010. Informanterna har varit adopterade män och kvinnor som 

kommer från olika europeiska länder men som alla har valt att återvända till Korea i vuxen ålder. 

Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån två kunskapsområden där teorier om etnisk 

identitet och forskning som rör förändringen av etnicitet på individnivå och gruppnivå har utgjort 

verktyg för förståelse. Etnicitetens mångfacetterade karaktär har kommit till uttryck i de adopterades 

berättelser genom deras olika tolkningar och definitioner, där etnicitet både har blivit till en grund 

för identifikation, ett verktyg för att uppnå social vinning, och till en flyktig aspekt av det sociala 

livet. Det är i situationer där de adopterade har känt sig nära eller utanför det koreanska samhället 

som etnicitet har tillskrivits en mening. Frågor kring etnicitet och tillhörighet har tagit form utifrån 

känslor av ”social distans” och ”social närhet”. I denna process har det blivit tydligt att etnicitet 

både handlar om självidentifikation och kategorisering. 

 I ett komplext samspel mellan individ och struktur har den adopterade både blivit till en aktiv, 

handlande aktör och till en individ som internaliserar och ger uttryck för stereotypa bilder och 

identifikationer. I detta sammanhang har återresan till Korea blivit viktig då den erbjuder en ny 

plattform för samhörighet och identifikation som i slutändan kan stärka den adopterade och bli till 

en motståndskraft, utan att för den sakens skull behöva leda till en ”ny” upplevelse av etnicitet.  



Förord 

Först av allt vill jag rikta ett stort och varmt tack till er som lät sig intervjuas. Utan er hade inte 

denna ”resa” varit möjlig och i slutändan är ni de viktigaste examinatorerna. Under skrivandets gång 

har era berättelser inspirerat mig och det har varit mig en stor ära att få del av dessa. Tack!  

 Jag vill även tacka Dina Avrahami som har varit min handledare och som har fått mig att växa 

språkligt men även utmanat mina kunskaper om ämnet genom att ständigt lyfta fram nya centrala 

aspekter som har berikat mitt material. Tack också Emilia Forssell som har lotsat, inte bara mig utan 

flertalet andra studenter genom uppsatsskrivandets irrgångar. Att lära mig ”att gå i koppel” har 

utgjort ett ledord under skrivandets gång. Tack för de orden Emilia! 

 Ett stort tack till er som har delat med sig av era kunskaper och erfarenheter och då tänker jag 

framförallt på dig Tobias. Slutligen vill jag tacka mina vänner: Edo, Mee Joo, Sebastian, Kim och 

Cecilia, med flera. Denna uppsats tillägnas er och alla andra adopterade som på olika sätt har 

inspirerat och berört mig.   
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Inledning  
 

Returning to Korea is a journey of discovery. Is a journey of self-discovery. It is an experience of radical 

disjunction between the past and the present, the West and the East, the mind and the body. It is a threatening 

experience that destabilizes and decenters the world of adoptee: returning to Korea is an experience of oneself as 

an other: it is an experience of radical deterritorialization in which everything including the very core of our self 

is being questioned: and it is at least potentially an experience of emancipation and empowerment. (Rassmusen 

2010, s.5).  

                                                                                                                                                                                              

 

I och med F4 visumet som blev gällande år 1990 blev det möjligt för adoptivkoreaner att vistas i 

Korea upp till tre år. Visumet omfattar de personer som tidigare haft koreanskt medborgarskap samt 

möjliggör för denna målgrupp att köpa land, fastighet, öppna egen affärsverksamhet och erbjuda 

privat undervisning. Sedan F4 visumet realiserades har många adoptivkoreaner återvänt till Korea 

för att bosätta sig, studera eller arbeta en längre tid. Orsakerna till varför man återvänder är flera och 

omfattar allt ifrån en nyfikenhet på landets kultur till en djupare längtan som härrör från funderingar 

kring det egna jaget (Rassmusen 2010, s.71).   

 Återresan till Korea väcker hos många ett flertal frågor som rör den egna identiteten och frågan 

är vilken betydelse etnicitet får i en kontext där man utseendemässigt passar in men inte kulturellt. I 

detta gränsland mellan kultur och individ blir det centralt att undersöka vilken betydelse etniciteten 

har för konstituerandet av den övergripande identiteten. Tankar av dessa slag väckte mitt intresse för 

adoptivkoreaner som har återvänt till Korea för en längre tid och det är deras perspektiv som studien 

söker fånga in. Begreppet etnicitet kommer att tolkas och definieras i en koreansk kontext men får 

sin mening först genom de adopterades berättelser.  

 

Bakgrund 

I detta kapitel tar jag upp tidigare forskning som studerar etnisk identitet för den enskilde och då 

framförallt den kunskap som finns om adopterades etnicitet, både i adoptionsländerna och i 

ursprungslandet. Det aktuella forskningsläget kommer visa på att det finns mycket mer kunskap att 

hämta inom området, vilket i sin tur leder till problemformuleringen och studiens syfte.  

 

Formandet och omformandet av den etniska identiteten på individnivå är ett ämne som Miri Song 

(2003) diskuterar. Song undersöker hur människor i dagens multietniska samhällen väljer sin 

etniska identitet och vilka faktorer som begränsar dessa val, bland annat är valet av etnisk identitet 

avhängig andra etniska grupper i samhället och den specifika kontext som individen verkar i (a.a.).  

 När det gäller forskning som berör etnisk identitet sett utifrån de adopterades perspektiv finns en 

uppsjö av nationell och internationell litteratur som behandlar detta ämne. För att nämna ett urval 

har vi Malin Irhammar som har forskat kring etnicitet och identitetsformande under adolescensen 
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för utlandsadopterade. ”Race, ethnicity and adoption” skriven av Derek Kirton och Sandra Pattons 

bok, ”Birthmarks: Transracial adoption in contemporary America” som ger en röst åt adopterade i 

dagens Amerika och deras resa till att finna sin etniska identitet (Irhammar 1997; Kirton 2000; 

Patton 2000). En motsvarighet till Pattons bok kan sägas vara ”Adoption med förhinder” skriven av 

Tobias Hübinette och Carina Tigervall (2008). I denna bok undersöker Hübinette hur fördomar och 

diskriminering påverkar adopterades identifikationer och strategier i en svensk kontext och precis 

som Patton använder han kvalitativa intervjuer för att synliggöra detta (i Hübinette & Tigervall 

2008). Ett återkommande tema i denna bok är betydelsen av den egna etniska identiteten och hur 

den växer och tar form utifrån de stereotypa bilder och fördomar som florerar i det svenska 

majoritetssamhället (a.a. s.108- 111). 

 Etnisk identitet och adoption behandlas även av John D Palmer (2011) som har skrivit en 

avhandling om adopterade i USA och deras resa till självinsikt och empowerment. Till grund för sin 

forskning har han tagit del av 38 adoptivkoreaners erfarenheter när det gäller sina etniska identiteter. 

I mötet med de adopterade har olika teman utkristalliserats. Palmer talar bland annat om ”Wanting 

to be like white”, ”Engaging and reflecting” samt ”Questioning what I have done” som närmare 

undersöker de frågor som uppstår när adopterade utforskar sin identitet. Formandet och 

omformandet av den etniska identiteten tar sig uttryck i en ”dans” mellan de olika identiteterna som 

adopterad, korean och ”vit” (a.a.).  

I en D- uppsats skriven av Maj Eun Herlow (2008) undersöks upplevelsen av den etniska identiteten 

hos adoptivkoreaner i ursprungslandet. I uppsatsen behandlas återresan till Korea och dess betydelse 

för känslan av tillhörighet och formandet av den egna identiteten. I centrum av denna uppsats står 

17 adopterade med vilka djupgående intervjuer har genomförts med sex adopterade som har bott i 

Korea, alltifrån en månad upp till nio år. Herlow lyfter fram betydelsen av en situationsbunden 

identitet som innebär att den adopterade anpassar sig till de olika sociala sammanhang som han/hon 

möter i Korea (a.a.).   

 

Problemformulering  

Den bild som framkommer i bakgrunden visar att den forskning som finns att tillgå om adoption 

och etnicitet i stor utsträckning fokuserar på uppväxtvillkoren i adoptionslandet och tolkningen av 

identiteten i en för många västerländsk omgivning. Detta är även något som framhävs av Herlow 

(2008) som skriver följande: 

 

The adoptive setting receives the primary attention in transnational adoption research and knowledge about the 

context of origin, which in most cases is countries outside the Western world, is generally excluded (a.a. s.72 ) 
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Även Hübinette (2008) menar att den svenska adoptionsforskningen tenderar att uppvisa spår av 

likformighet när det gäller hur man väljer att angripa adoptionsfrågan. Enligt Hübinette fokuserar 

svensk adoptionsforskning på den adopterades uppväxt och familjen, framför exempelvis 

vuxenlivet. Vidare menar Hübinette att den kvalitativa forskningen i stor utsträckning närmar sig 

adoption utifrån ett perspektiv om psykisk ohälsa och anknytningsproblematik där man riktar in sig 

på sig missbruk, kriminalitet och självmordsfrekvens (i Hübinette & Tigervall 2008, s.27-28).  

 Det är i detta sammanhang som studiens problemområde aktualiseras och tar form genom att 

studera identitetsprocessen som sker i Korea. Den adopterades upplevelse av sin etnicitet blir 

intressant att studera då det är i mötet med det koreanska samhället som den kulturella 

tillhörighetens ramar suddas ut och nya gränser kan ta form. Tolkandet av den etniska identiteten 

sker i skärningspunkten mellan adoptionslandets och ursprungslandets kultur och frågan är hur man 

som adoptivkorean i detta sammanhang väljer att närma sig sin egen etniska identitet. 

  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att belysa den komplexitet och föränderlighet 

som kännetecknar etnicitet som fenomen. Vidare syftar arbetet till att försöka förstå hur den etniska 

identiteten formas och omformas åter i ursprungslandet. Hur påverkas upplevelsen av etnisk 

identitet hos adoptivkoreaner när de återvänder till Korea som unga vuxna? Det är de adopterades 

upplevelser som studien söker fånga in och utgångspunkten blir därför att närma sig etnisk identitet 

utifrån deras livsvärld.  

 

 Vad betyder etnicitet för den som är adopterad från Korea? 

 Tillskriver den adopterade etnicitet någon betydelse i olika sociala sammanhang, och i så fall 

vilka? 

 Hur påverkas upplevelsen av etnisk identitet hos de adoptivkoreaner som återvänder till 

Korea i vuxen ålder?  
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Inom det sociala arbetets hägn 

Under arbetets gång har jag vid ett flertal tillfällen fått frågan, vilken betydelse adoption och 

etnicitet har för det sociala arbetet? Kan en utökad kunskap inom detta område bidra till nya 

infallsvinklar och tillföra nya dimensioner för det sociala arbetet som kunskapsområde? Här 

kommer jag att argumentera för att så är fallet.  

 

Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete, IMS har sammanställt forskning om adopterade 

i Sverige. Enligt forskning inom området har cirka 47 000 barn adopterats internationellt till Sverige 

sedan 1969 (i Carlberg & Jareno 2007, s.35). Dessa barn tillhör en familj och då många adopterade 

idag är vuxna omfattar det sociala nätet även partners och barn till de adopterade. Den slutsats jag 

drar av detta är att ett stort antal människor berörs samt lever med internationell adoption i sin 

vardag. För mig blev detta tydligt när jag i Korea mötte barn till adoptivkoreaner som sökte efter 

sina biologiska släktingar. Dessa unga vuxna som oftast har vuxit upp med en adopterad mamma 

eller pappa utgör självaste sinnebilden för adoptionens räckvidd. Adoptionens betydelse spänner 

över generationsgränserna och kan verka bortom det första ledet adopterade.  

 Med utgångspunkt i antalet adopterade i Sverige och flertalet människor som på något sätt berörs 

av adoptionen är det viktigt att nämna att forskning inom området lyfter fram en förhöjd risk för 

allvarlig psykisk ohälsa i denna grupp. Studier visar att gruppen ”utlandsfödda adopterade” har tre 

till fyra gånger högre risk att dö i unga år genom självmord. Vidare menar forskning att det finns 

indikationer på att adopterade har vissa svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Andra områden 

som har belysts är problem relaterade till anknytnings- och identitetsutvecklingen där de adopterade 

som grupp uppvisar ett större hjälpbehov än jämnåriga svenskfödda från samma socioekonomiska 

samhällsgrupp (Carlberg & Jareno 2007). Denna grupps utsatthet har även uppmärksammats i 

lagstiftningen. I socialtjänstlagen kan man läsa att kommunen har ett särskilt ansvar att ”tillgodose 

det särskilda behov av stöd och hjälp som ett barn som är adopterat kan ha” (Norström & Thunved 

2008, s.110).  

 Jag anser att relevansen för det sociala arbetet ligger just i detta, att finna verktyg och 

förhållningssätt för de människor, bland annat socionomer som i sin profession möter adopterade 

och deras anhöriga. Det är i det praktiska arbetets vardag som betydelsen för det sociala arbetet 

synliggörs. I handläggningen av adoptionsutredningar, i samtalet med adoptivföräldrar och 

adopterade gör sig kunskapsbehovet ständigt gällande.  

 I vår B-uppsats (2008) diskuterade jag det sociala arbetets relevans på en övergripande nivå. 

Denna diskussion gör sig gällande även här och då på en nivå som innefattar frågor kring 

orsaksansvar och åtgärdsansvar (Blennberger 2005, s.9). Hur tar vi hand om ”utsatta” grupper i 
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vårt samhälle och hur skapas tillhörighet för olika individer i det svenska samhället är frågor som 

skulle kunna innefattas i detta resonemang. Det sistnämnda aktualiserar i sin tur en diskussion kring 

ansvarsfördelning och vem som bär ansvaret för att, i detta fall adopterade som grupp får det stöd de 

behöver (a.a.). Ansvarstemat knyter i sin tur an till grundfrågor som rör just hur men även varför 

socialt arbete skall bedrivas.  

 

Centrala begrepp  

Under denna rubrik kommer jag att definiera centrala begrepp som jag använder mig av i denna 

studie.    

 

Adoption och adoptera  

Adoption betyder att uppta en person som sin egen (se Nationalencyklopedin, 1993). Ordet 

adoptera kommer i sin tur från latin och kan översättas med att välja eller att önska (Hübinette & 

Tigervall 2008, s.11). Hos olika människor väcker ordet adoption olika associationer och man kan 

närma sig adoption utifrån flera olika aspekter. Flertalet kopplar samman adoption och adoptera 

med kärnfamiljen, den enskilde individen och önskan att få barn (a.a.) Adoptera och adoption har 

även en juridisk innebörd som då handlar om att adopterade har samma rättigheter som biologiska 

barn. Även socialtjänstlagen tar upp adoption utifrån den process som följer på socialnämndens 

ansvar när det gäller att lämna medgivande om att ett barn med hemvist utomlands får adopteras av 

de som ansöker om adoption (Norström & Thunved 2008, s.177-181). Vidare kan adoption 

diskuteras utifrån en migrationsaspekt. Enligt Hübinette (2008) är adoption en form av migration 

och på sätt även en samhällsföreteelse med en vidare betydelse (i Hübinette och Tigervall 2008, 

s.11).   

 I detta arbete syftar orden ”adoptivkorean” och ”adopterad” på samma grupp av människor, 

nämligen adopterade från Korea.  

 

Identitet  

Identitet är ett analytiskt begrepp som ofta används i samhällsstudier. Identitet är ett svårfångat 

begrepp som innehåller flera dimensioner och aspekter -varav etnicitet utgör en aspekt- som alla 

säger något om begreppets innebörd. Mitt syfte i denna del är inte att föra en uttömmande 

diskussion om begreppets innebörd utan snarare lämna dörren på glänt för läsaren att få en inblick i 

alla de definitioner som omger identitetsbegreppet.  

 Erik H Erikson (1976) definierar ”jag identitet” som en ”förmåga att uppleva och vidmakthålla 
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en inre enhet och kontinuitet som någorlunda motsvarar andras uppfattning av en själv” (i Cullberg 

2006, s.73). Vidare menar Erikson att identiteten består av olika delaspekter såsom sexuell, religiös, 

social och intellektuell identitet. Enligt Erikson startar identiteten att formas under barndomen av 

viktiga identifikationsfigurer så som föräldrar, lärare och syskon (a.a.).  

 Nils Hammarén och Thomas Johansson (2009) lyfter begreppet identitet från individnivå och 

framhäver betydelsen av inte bara anhöriga och andra identifikationsfigurer utan även samhälleliga 

faktorers betydelse för formandet av identiteten. Författarna sätter in begreppet i en global kontext 

där föränderlighet och rörlighet sätter krav på en ”flexibel identitet” som i sin tur hänger samman 

med identitetsskapande teman i samhället, bland annat medias inverkan på vår självbild, 

könsstrukturer och livsåskådning (a.a.).   

 I den sociologiska andan finner vi även George Mead (1967) som delar upp identiteten i ”Me” 

och ”I”, på svenska ”mig” och ”jag”.  I detta sammanhang står jag för det situationsbundna, det 

kreativa och emotionella, men även i viss mån det omedvetna, medan mig tar fasta på det sociala 

och medvetna. Det är i denna del av självet som tidigare erfarenheter av andra människor, 

upplevelser och roller ligger till grund för individens uppfattning om sig själv. Den sociala och 

medvetna delen av självet, mig ger oss även verktyg att sätta sig in en annan människas ställe vilket 

i förlängningen är av vikt när det gäller internaliseringen av samhällets normer och värderingar 

(a.a.).  

 I en C-uppsats av Sara Berggren och Sara Ek (2009) finner vi en definition av identitet som lyfter 

fram språkets betydelse. Enligt författarna är viktiga aspekter av den språkliga identiteten tradition, 

kultur och geografisk bakgrund. Hand i hand med språket och den språkliga identiteten går känslor 

av skam och stolthet. Beroende på språkkompetens kan man välja att tona ner eller framhäva vissa 

aspekter av identiteten. Författarna ger ett exempel på ett sammanhang där det premieras att vara 

”svensk” och där personen ifråga väljer att framhäva sin svenska identitet genom att tala ”ren” 

svenska utan brytning (a.a.).  
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Metoder, material och teori  

I detta kapitel kommer jag att berätta om min förförståelse i ämnet samt motivera vald 

forskningsansats. Att välja litteratur som ligger till grund för studien har varit en viktig del av 

arbetet, litteratursökningen kommer därför att tas upp här. Vidare kommer jag att redogöra för de 

olika stegen i forskningsprocessen genom att presentera urval, insamling- och bearbetning av data. 

Därefter diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Under studiens gång har även de etiska 

övervägandena präglat arbetet, dessa kommer att presenteras här. Avslutningsvis kommer läsaren 

introduceras i etnisk identitet som teori genom en översiktlig beskrivning av de tankegångar som 

ligger till grund för forskningen. Den vetenskapliga utgångspunkten hamnar under denna del då 

etnisk identitet har utgjort ett verktyg för förståelse när det gäller det empiriska materialet.  

 

Förförståelse 

Adoption, återresor och formandet av etnisk identitet är ämnen som jag har en personlig relation till.  

Jag är själv adopterad från Korea och har besökt landet tre gånger, varav jag vid två tillfällen har 

bott i landet cirka fem till sex månader åt gången. Vid ett av dessa tillfällen genomförde jag min 

praktik på GOA'L: Global Overseas Adoptees' Link som är en NGO som stödjer adopterade som 

återvänder till Korea. Organisationen grundades av adopterade från USA och Europa och är en av de 

största adoptionsorganisationerna i Korea, räknat till antalet medlemmar och besökare per år 

(Rassmusen 2010, s.5). Under denna tid i mitt liv fick jag möjlighet att bygga upp ett kontaktnät 

med adopterade vänner och bekanta från Europa och USA men framförallt erhöll jag kunskap och 

information om adopterade och deras identitetsprocess i Korea, både genom personliga möten men 

även genom studier i ämnet kopplade till min praktik.  

 Jag blev även ”tvungen”, både under denna resa samt den kommande att möta mina egna frågor 

om min egen etniska identitet, i dagliga situationer men även i mötet med min biologiska familj. Tid 

och möjlighet till reflektion har varit viktiga komponenter i denna process. Att få vistas i Korea en 

längre tid och få en möjlighet att bygga upp en vardag med rutiner har färgat mina upplevelser och 

min relation till landet. Viktigt att nämna är även att tid i Sverige och distans från Korea har varit av 

vikt när det gäller att uppleva sin egen process.  

 Även samtal och möjlighet till reflektion har varit centralt. Samtal med min handledare på 

GOA´L har gett mig akademiska verktyg att hänga upp mina egna erfarenheter och andras på. Även 

de möten som jag har haft i mer informella sammanhang med adopterade från USA och Europa har 

gett mig en kunskap men framförallt en ökad förståelse och nyfikenhet på adopterade och deras 

återresor till ursprungslandet. Kontentan av detta är att jag idag känner mig tryggare i min relation 
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till Korea. Självklart väcks frågor fortfarande till liv. Adoption är en livslång process som man 

måste lära sig att förhålla sig till. Jag hoppas att mina erfarenheter kan utgöra en solid grund att luta 

sig tillbaka på.  

 Förförståelsens betydelse som tolkningsinstrument har diskuterats av bland annat Staffan Larson 

(1994). Larson menar att det inte går att bortse från förförståelsens betydelse i den kvalitativa 

intervjun (a.a. s.165). Utifrån denna tankegång har min förförståelse använts som utgångspunkt i 

denna studie både när det gäller att berika mitt material men även när det gäller det kritiska 

förhållningssättet. För att synliggöra min egen förförståelses inflytande på denna studie har jag varit 

öppen med de personliga erfarenheter som har kunnat påverka tolkningen. Detta i enlighet med 

Larson som menar att redovisningen av ens tidigare tolkningsram är ett viktigt steg i kvalitetsarbetet 

(a.a. s.166). Vidare har jag diskuterat valet av intervjufrågor med min lärare. Jag har även försökt 

peka på det som talar emot mina tolkningar. Vilka andra förklaringsmodeller finns har varit en 

central fråga under arbetets gång. Enligt Larson kan en tydlig redogörelse för de olika stegen i 

forskningsprocessen och tidigare hypoteser och tolkningar minimera förekomsten av subjektiva 

tolkningar utan vetenskaplig grund (a.a). Tid och utrymme har därför avsatts till detta.  

 Min förförståelse har även fyllt en central roll när det gäller möjligheten att genomföra denna 

studie. Två av mina informanter berättade för mig att de inte hade kunnat prata om så personliga 

erfarenheter med en person som inte är adopterad. Betydelsen av adopteradeskapet är även något 

som Hübinette (2008) lyfter fram. Även han har erfarit att det faktum att han tillhör den undersökta 

gruppen har öppnat upp för personliga tankar och erfarenheter samt en upplevd trygghet bland 

informanterna (i Hübinette och Tigervall 2008, s.34).   

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen har gått till på så sätt att jag har använt mig av bibliotekarierna på Campus 

Sköndal för att få vägledning när det gäller användandet av databaser. Databaserna Libris, Academic 

Search Premier, KvinnSam, Social Sciences Subjects och Uppsök har använts. I denna sökning har 

sökord som etnicitet och etnisk identitet varit vägledande. Begreppet etnicitet genererade i ett högt 

antal träffar varav jag fick lov att avgränsa sökningen. Detta skedde genom olika ordkombinationer 

där jag både på engelska och svenska kombinerade etnicitet och etnisk identitet med en rad andra 

ord som grupp, individ, samhälle, kultur, migration och integration. Vidare har jag använt mig av 

Google för att få fram relevanta uppsatser och tittat igenom andra författares referenslistor. I 

sökandet efter användbar litteratur har jag även besökt stadsbiblioteket i Stockholm och 

Mångkulturellt centrum som tillhandahåller akademisk litteratur med inriktning mot migration, 

etnicitet och kulturmöten. Det senaste besöket resulterade i två introduktionsböcker om etnicitet och 
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en SOU- rapport. Även tidigare kurslitteratur har använts i denna studie. Vidare har jag hämtat 

inspiration och fakta från böcker och avhandlingar som jag läste under min praktik i Korea.  

 

Forskningsansats  

I denna studie har jag valt att använda kvalitativ metod i form av intervjuer för att erhålla svar på 

mitt syfte. Steinar Kvale (2009) menar att den kvalitativa metoden lämpar sig väl när syftet är att 

fånga in den enskilde individens subjektiva upplevelser kring ett ämne (a.a. s.34-35). Som mina 

forskningsfrågor ger sken av har studiens avsikt varit att närma sig etnisk identitet utifrån den 

intervjuades eget perspektiv. Det centrala har således varit att beskriva och förstå olika aspekter av 

den intervjuades livsvärld. Vidare har beskrivningar av specifika situationer och handlingar 

eftersträvats. Fokus har legat på det unika, säregna och avvikande och inte på allmäna åsikter som 

kan ligga till grund för statistiska förutsägelser och sannolikhetsberäkningar. I detta sammanhang 

har den kvalitativa forskningsintervjun gett mig ett verktyg för förståelse, både under arbetets gång 

men även när det gäller att omfatta och möta syftet (a.a.).   

 Förhållandet mellan teori och empiri kan beskrivas i termer av induktion och deduktion. 

Kortfattat innebär induktion att forskaren kommer fram till generella principer byggt på 

observationer eller intervjuer medan det deduktiva perspektivet utgår från ett teoretiskt resonemang, 

så som teori, hypotes och/eller frågeställningar för att sedan pröva den insamlande empirin mot 

dessa (Backman 2009, s.59; Thurén 1991, s.19-24). Min insamlingsmetod i form kvalitativa 

intervjuer som undersöker adopterades syn på begreppet etnisk identitet har öppnat upp för en 

induktiv ansats (Sohlberg 2009, s.136). Viktigt att nämna är dock att det inte har varit en induktiv 

ansats i sin renodlade form då jag redan från början har valt att analysera mitt material utifrån en 

specifik teori. Detta mellanläge kan sammanfattas i den abduktiva ansatsen som ”tar avstamp i en 

teoretisk förförståelse men inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan som 

inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.56). 

Konkret har detta inneburit att jag i denna studie har inspirerats samt varit präglad av teorier om 

etnisk identitet under forskningsprocessens gång, även om jag inte på förhand har haft en bestämd 

hypotes som jag rigoröst har försökt bekräfta eller falsifiera.   

 

Urval och avgränsning 

För att kunna svara på studiens syfte har jag valt att intervjua adoptivkoreaner som i vuxen ålder har 

återvänt till Korea. I studiens inledningsfas fanns tankar på att endast intervjua adopterade från ett 

specifikt land, exempelvis Sverige men då adoption har ägt rum både till länder inom Europa och 
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till Nordamerika ansåg jag det inte vara meningsfullt att begränsa urvalet på denna punkt. En 

geografisk avgränsning har varit att alla intervjuer har ägt rum i Seoul. Detta har varit av vikt både 

när det gäller resekostnader men även då jag av egna erfarenheter vet att de flesta adoptivkoreaner 

väljer att stanna i Seoul, på grund av kulturlivet och möjligheterna till utbildning och arbete som 

huvudstaden erbjuder.  

 Urvalet har inte begränsats till att enbart innefatta medlemmar av en specifik 

adoptionsorganisation, ex GOA`L även om detta säkerligen skulle ha underlättat sökandet efter 

informanter. Dock har samtliga informanter känt till GOA`L och/eller haft någon form av kontakt 

med denna organisation. Anledningen till att jag inte valde att gå denna enkelriktade väg var att jag 

ville nå utanför den krets av adoptivkoreaner som medvetet söker sig till en organisation för 

adopterade samt är aktiva inom den. Enligt tankegångar från ”organisationsteori” är organisationer 

bärare av tankesätt och idéer som reproduceras inom organisationen. Följaktligen är organisationer 

enligt detta synsätt återskapare samt förmedlare av viktiga värderingar och känslor (Jacobsen & 

Thorsvik 2008). I linje med detta resonemang skulle en inte alltför vidlyftig slutsats vara att frågor 

kring den etniska identiteten är mer närvarande för de adopterade som aktivt uppsöker en 

organisation som förmedlar tjänster där adopteradeskapet står i fokus. Detta nära band, mellan den 

adopterade och hans/hennes eventuella upplevelse av sin etniska identitet har jag velat undvika så 

långt det går genom att inte enbart söka mig inom adoptionsorganisationernas gränser.  

 Ytterligare en avgränsning har varit den tidslängd som den enskilde har tillbringat i 

ursprungslandet. Jag har ansett det vara av vikt att man som adopterad har hunnit ”landa en aning” 

innan man konfronteras med frågor om sin etniska identitet. Min egen upplevelse är att de kulturella 

intrycken har blivit allt mer mångfacetterade ju längre tid jag har vistas i landet. Utifrån denna 

tankegång har jag valt informanter som har bott i Seoul mellan sju månader upp till sju år.   

 Antalet informanter har begränsats till sex stycken och detta har skett utifrån ett begränsat 

tidsperspektiv samt utifrån en tanke om mättnad där det efter ett flertal intervjuer inte framträder 

några nya nyanser eller teman (Kvale 2009, s.29, 97-98).   

 En förfrågan om att få göra en intervju med adopterade som har återvänt till ursprungslandet 

skickades ut till ordförandena för GOA'L och Adopterade Koreaners Förening AKF som är Sveriges 

enda adoptionsförening. Denna förfrågan vidarebefodrades sedan via e-mail till medlemmarna inom 

AKF samt postades på GOAL's hemsida. Vidare har personliga kontakter använts som har fört 

vidare mitt introduktionsbrev till adoptivkoreaner som vistas och bor i Seoul. Utifrån denna process 

har sedan sex styckna informanter valts utifrån en princip om ”först till kvarn” där resultatet i 

slutändan blev fyra informanter som hade sett förfrågan på GOA´Ls hemsida och två personer som 

kom till genom informella kanaler. Bland de sex informanterna var två aktiva inom GOA´L på så 
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sätt att de var betalande medlemmar samt på regelbunden basis besökte aktiviteter som 

organisationen höll i. Övriga fyra kände till GOA´L men har endast vid något enstaka tillfälle varit 

involverad i organisationen genom telefonsamtal/besök och/eller sporadiska aktiviteter. Fyra av sex 

informanter var män och åldern i gruppen varierade mellan 25 år till 40 år. Urvalskriterium gällande 

ålder och kön inte har beaktats då studiens syfte inte har omfattat ett jämförandeperspektiv. Med 

hänsyn till studiens omfattning har jag gjort bedömningen att detta ligger utanför syftets räckvidd.  

 

Insamling av data 

Studiens syfte har varit en vägledande kompass i utformandet av riktlinjer när det gäller insamlingen 

och bearbetningen av data och i det ständiga arbetet med att besvara frågan, vilken information som 

skall tas med, respektive uteslutas. Steg för steg har syftet styrt denna process samt fört arbetet 

framåt.  

 Tankar och idéer av skilda slag präglade inledningsfasen av denna studie. Behovet av verktyg 

men även en välbehövlig vetenskaplig grund fick mig att söka mig till litteraturens värld i enlighet 

med Kvale (1997) som hävdar att en ökad grundförståelse i ämnet fyller en central roll när det gäller 

genomförandet av samt tolkningen av intervjumaterialet (a.a. s.165). I en uppsjö av böcker som 

behandlade etnisk identitet blev jag tvungen att selektivt välja för att inte helt förvilla mig bort i 

litteraturen och den tidigare forskningens obegränsade möjligheter. I detta sammanhang kom syftet 

till sin rätt. Formandet och omformandet av etnisk identitet på indivdnivå och gruppnivå, och då 

framförallt ur de adopterades perspektiv blev ett riktmärke i detta sökande, givet studiens syfte.  

 Efter att ha ökat min grundförståelse i ämnet och med en större nyfikenhet än tidigare började jag 

att förbereda intervjuernas utformning. Intervjuns karaktär av samtal var något som inspirerade mig. 

Kvale (1997) skiljer mellan tre olika bruk av samtalet: som del av vardagens samspel, professionell 

utfrågning och som filosofisk dialog (a.a. s.25-26). Intervjuns grundstruktur har utgjorts av 

influenser tagna från samtalet som utfrågning och filosofisk dialog på så sätt att jag har velat 

kombinera den fokusering och kritiska uppmärksamhet som kännetecknar den professionella 

utfrågningen med den jämställdhet och gemensamma förpliktelsen att skapa kunskap som är 

utmärkande för den fiolosofiska dialogen (a.a.). Förenklat uttryckt skulle man kunna säga att jag har 

velat kombinera den profesionellas roll som ledare av samtalet med att vara en partner som ser 

samtalet som en samförståndets process. Det semistrukturerade upplägget öppnade upp för denna 

möjlighet. Genom att samtliga informanter har givits samma grundfrågor har jag kunnat utveckla ett 

mer fokuserat synsätt och en större kritisk uppmärksamhet på de återkommande temana. Vidare har 

det semistrukturerade upplägget med frågor av mer öppen karaktär även skapat möjlighet för mig att 

följa upp vissa aspekter av svaret och därmed har jag kunnat ge det mellanmänskliga samspelet 
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större utrymme. Hänsyn har kunnats ta till det unika mötet och den sociala situationen. Vilka 

följdfrågor som har ställts har varit avhängigt den sociala dynamik som uppstått och studiens syfte 

(a.a. s.123-124).  

 De sex informanterna fick ta del av intervjuguiden i förväg. För två av informanterna var 

modersmålet svenska, övriga intervjuer hölls på engelska. Samtliga informanter med annat 

modersmål än svenska använde engelska på daglig basis och pratade det ”flytande”. Hänsyn togs till 

den språkliga aspekten genom följdfrågor som ställdes utifrån syftet att få tolkningar bekräftade, 

”har jag förstått dig rätt när du säger så” var en återkommande fråga från min sida.  

 Intervjuerna tog ca 45-60 minuter att genomföra och samtliga intervjuer ägde rum i en för 

informanterna neutral miljö, så som ett café eller i ett fall på ett kontor. För att jag som intervjuare 

skulle kunna koncentrera mig på ämnet registrerades samtliga intervjuer genom ljudupptagning 

(Kvale 1997, s.147). Direkt efteråt nedtecknade jag tankegångar och teman som intervjun hade 

kastat ljus på.  

 

Bearbetning av data och framväxten av en analysmodell 

De genomförda intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant. Då mina snabba anteckningar som 

gjordes direkt efter intervjuerna hade tillåtit mig att få en övergripande bild av samtalet valde jag att 

avlägsna längre tankepausar och diskussioner som var ovidkommande givet syftet. En kritisk tanke 

som är värd att lyfta i detta sammanhang är att utskriften i stor utsträckning bygger på tolkningar, 

vad som anses vara diskussioner av ringa betydelse är inte alltid givet anser jag då syftet kan öppna 

upp för resonemang av skilda slag (Kvale 1997, s.150-152).  

 För att få ner materialet i omfång valde jag att ta hjälp av meningskoncentrering där 

intervjutexterna pressades samman i kortare uttalanden och koncisare formuleringar (Kvale 1997, 

s.174).  Denna bearbetning av materialet fyllde en viktig roll när det gällde framväxten av förståelse 

för materialet och möjligheten att lära känna det. I denna process som jag vill jämföra med den 

hermeneutiska spiralen växte en ny kunskap fram, i ett växelspel mellan min förförståelse och 

empirin fick jag en fördjupad insikt om intervjumaterialets olika delar (a.a. s.51).   

 Gemensamma mönster, i form av intervjupersonernas erfarenheter kom i dagern men även 

olikheter som talade emot etnicitetens betydelse i olika sammanhang. Materialet andades 

följaktligen en komplexitet som inte lät sig fångas så lätt. Återigen kom syftets avgränsning till sin 

rätt genom att peka på de centrala problemområden som behövde belysas. En modell tog form 

utifrån de tre frågeställningar som låg till grund för denna studie och med hjälp av teman som 

återspeglar olika aspekter av syftet inordnade jag materialet. De tre teman som jag valt att använda 

mig av är att ge etniciteten ett ansikte, den kontextuella etniciteten och en resa i etnicitet. Resultatet 
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har sedan analyserat med hjälp av tidigare forskning och teorier om etnisk identitet.  

 Syftet är till sin natur begränsat och intervjumaterialet har inte låtit sig fångas helt av syftets 

avgränsade ramar. Intervjumaterialet har gett upphov till tankegångar som spänt bortom de 

teoretiska utgångspunkterna. I slutsatser och diskussion har analysen breddats ytterligare genom att 

jag där har vidareutvecklat de aspekter som inte har gått i linje med de teoretiska utgångspunkterna 

och syftet. Nya forskningsfrågor och behovet av ny kunskap har även tagits upp här.  

 

Reliabilitet och validitet  

Enligt Kvale (1997) handlar reliabilitet om resultatets konsistens och att motverka godtycklig 

subjektivitet (a.a. s.85). Torsten Thurén (2006) menar att reliabilitet innebär att mätningarna är 

korrekt gjorda (a.a. s.22). I denna studie har frågor om reliabiliteten aktualiserats under arbetets 

gång med intervjuerna, utskriften och analysen. Tidigare nämnde jag att utskriften av en intervju är 

en tolkningsfråga och att samma intervju kan ge upphov till två olika utskrifter (Kvale 1997, s.150-

152). I arbetet med att transkribera intervjuerna har jag försökt att följa en tydlig struktur när det 

gäller översättningen från talat ord till skrivet genom att lyssna igenom intervjuerna två gånger och 

lägga ner tid på språkliga nyanser och skiftningar. Vid ett tillfälle bad jag en av intervjupersonerna 

att bekräfta via mail att jag hade uppfattat honom rätt. Detta utgjorde dock undantaget från regeln då 

övriga inspelningar var av god kvalité. Som tidigare nämnts avlägsnades känsloyttringar så som 

suckar men även diskussioner av ringa betydelse givet syftet. Ett exempel på det sistnämnda är en 

informants berättelse om tiden innan han reste till Korea som handlade om uppväxten i 

adoptionslandet.  

 Jag anser att en diskussion om studiens reliabilitet även måste innefatta ett resonemang kring den 

egna förförståelsens inverkan på exempelvis intervjuerna. Den godtyckliga subjektiviteten kan sägas 

utgöra förförståelsens baksida där våra egna föreställningar och kunskap påverkar intervjun som 

pålitligt mätinstrument. Kvale (1997) pratar om en snedvridning som kan komma från 

intervjupersonen eller från intervjuaren (a.a. s.258). I mitt fall skulle en snedvridning kunna 

innebära att mina föreställningar om etnisk identitet påverkade informanterna i deras svar. Det ska 

erkännas att jag gick in i detta arbete med en viss förförståelse om att det fanns ett givet band mellan 

den adopterade och hennes upplevelse av sin etnicitet. Till min förvåning fann jag att så inte alltid 

var fallet, och detta tolkar jag i sin tur som att min förförståelse inte påverkade informanterna.  

 Med en utökad medvetenhet om mina egna förväntningar försökte jag att närma mig 

intervjusituationerna med en öppen nyfikenhet och en kritisk medvetenhet. Bland annat arbetade jag 

med att försöka motverka den ”improduktiva konsensusstämning” som Hübinette (2008) menar kan 

uppstå när intervjuaren tillhör samma grupp som de intervjuade (i Hübinette & Tigervall 2008, 
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s.34). Genom att förhålla mig kritisk till mina egna tolkningar samt ha en passiv roll under 

intervjuns gång försökte jag att undvika att föra samtalet i en särskild riktning. Vidare försökte jag 

att bygga en bro över konsensusträsket genom att inte använda mig av ledande frågor, annat än för 

att kontrollera reliabiliteten hos informanternas svar (Kvale 1997, s.258).  

 Även min förmåga till flexibilitet och lyhördhet har påverkat intervjuns utgång genom att jag har 

erhållit rikare och mer nyanserade svar i takt med att min intervjuteknik har förbättrats. En svaghet 

gällande reliabiliteten har varit kopplad till min hantverksskicklighet som intervjuare (Kvale 1997, 

s.259).  

 Studiens reliabilitet har även beaktats under analysen genom att jag kontinuerligt har arbetat med 

att lyfta fram olika aspekter av resultatet och inte enbart det som har kunnat förstås utifrån min 

kunskap i ämnet. Efter att ha läst litteratur om förförståelsens betydelse i den kvalitativa intervjun är 

min bedömning att förförståelsen kan utgöra ett verktyg till att stärka reliabiliteten i analysarbetet. 

Precis som tidigare kunskap kan skymma vårt seende tror jag även att kritiska aspekter kan 

synliggöras med hjälp av en tidigare förståelse i ämnet.  

 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och att jag har mätt det 

som är relevant i sammanhanget (Thurén 2006, s.22; Kvale 1997, s.85). Det är svårare att uttala sig 

om en studies validitet än dess reliabilitet då det är svårare att mäta validiteten och den även hänger 

samman med vilken målsättning vi har (Thurén 2006, s.23). En läsare av denna studie kanske har 

som målsättning att den adopterade uppvisar ett starkt band till sin etniska identitet medan en annan 

person vill se att etniciteten har en underordnad betydelse. Min bedömning är att en alltför stark 

betoning på validiteten kan bidra till att man redan från början väljer att närma sig materialet 

(intervjuerna, utskriften och tolkningen) utifrån en specifik målsättning, vilket i sin tur skulle 

påverka reliabiliteten negativt. Under arbetets gång har jag erfarit att materialet så att säga ”talar sitt 

eget språk” och min avsikt har varit att låta materialet växa och ta form innanför syftets avgränsade 

väggar.  

 Avslutningsvis vill jag lyfta fram en fråga som har följt mig under arbetets gång, nämligen i 

vilken omfattning jag har varit med om att skapa det fenomen som jag har undersökt. Enligt 

socialkonstruktivismen är verkligheten en social konstruktion som skapas i kommunikation och 

interaktion med andra människor. Etnicitet är således inte något som finns, utan något som tar form 

genom språket och våra handlingar (Månson 2003, s.78). På ett plan kan man hävda att jag genom 

att gå ut och fråga om etnisk identitet även har skapat tankegångar kring ett ämne som kanske inte 

fanns hos informanterna till att börja med. Frågan i vilken grad fenomenet existerar 

oberoende/beroende av betraktaren återspeglar detta resonemang (Hylland Eriksen 1993, s.26). Jag 
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anser ändå inte att detta har påverkat studiens trovärdighet men att det är en tanke värt att belysa.   

 

Etiska överväganden 

Enligt lag 2003:460 om etikprövning av forskning som berör människor skall mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter beaktas vid all forskning som avser människor (lag 2003:460). I arbetet 

med denna studie har detta inneburit att jag kontinuerligt har arbetat med att praktiskt försöka 

omfatta dessa ord så att de får en konkret betydelse för informanterna. Genom att utgå från 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har jag försökt möta de övergripande ledord som lag 

(2003:460) ger uttryck för. Enligt informationkravet skall forskaren informera de beröda parterna 

om forskningsuppgiftens vidare betydelse (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla detta krav har 

informationsbrev författats på både engelska och svenska (se bilagor). Informationsbreven har 

beskrivit studiens syfte och den metod som har använts i form av intervjuer som har bandats. Vidare 

har jag beskrivit vem som är forskningshuvudman och att de berörda parterna när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. I arbetet med informationsbreven har tid avsatts för språkliga nyanser då 

ord kan uppfattas olika inom olika kulturer.   

 Av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna följer även av att medverkan 

bygger på frivillighet och egenbestämmande. I mitt fall har jag försökt möta samtyckeskravet genom 

att ge både skriftlig och muntlig information om att deltagandet är frivilligt. I enlighet med 17 § har 

detta skett genom att informanterna först delgivits skriftlig information och därefter har gett ett 

muntligt samtycke till att delta i studien.  

  Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att de uppgifter som insamlats endast får 

användas för forskningsändamål och exempelvis inte för kommersiellt bruk (a.a.). Detta krav har 

inte utgjort ett hinder i arbetet med denna studie då mitt material endast har använts i studiesyfte. 

Något som intervjupersonerna även har informerats om.  

 I en föreläsning om forskningsetik lyfter Anna Whitaker fram att god forskningssed även handlar 

om att belysa de brister som har varit närvarande i arbetet med de etiska överväganden (Whitaker 

2011-03-14). Under intervjuinsamlandets gång har jag stött på patrull när det gäller 

konfidentialitetskravet. Jag har försökt uppfylla detta krav genom att låta informanterna själva 

bestämma tid och plats för intervjuernas genomförande. Vidare har uppgifter som skulle kunna röja 

intervjupersonernas identitet förvanskats i citat och ingen registrering av namn har gjorts. Trots 

detta har jag varit öppen med att inte kunna garantera konfidentialitet inom den krets av adopterade 

som lever i Korea då jag av egen erfarenhet vet att de sociala väggarna är tunna och att information 
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lätt sprids inom denna grupp. Samtliga informanter har medgett att detta inte utgör ett hinder för 

deras medverkan.    

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vad är då etnicitet? Begreppet etnicitet förekommer i dagligt tal och i media utan att användaren 

alltid definierar vad han eller hon menar med begreppets innebörd. Som student har jag själv i olika 

sammanhang använt mig av begrepp som etnicitet, etnisk grupp och etnisk konflikt utan att 

egentligen reflektera över ordens egentliga mening. Under arbetet med denna studie har jag fått 

erfara att begreppet till sin natur är komplext. Etnicitetens greppbarhet har varit som en tvål som 

glidit mig ur händerna varje gång jag har trott att jag har förstått en del av dess centrala betydelse. 

Detta är även något som framhävs av Emilia Forssell (2004) som skriver att resonemanget som förs 

om etnicitet kan vara ”svårgripbart för den som önskar tydliga och operationaliserbara 

avgränsningar och angivelser” (a.a. s.42). Trots begreppets mångtydighet finns det centrala 

tankegångar inom forskningen som kan sägas utgöra etnicitetens byggstenar.  

 En av dessa byggstenar tar upp förhållandet mellan ”ras” och etnicitet. Skiljelinjen mellan dessa 

kategorier kan ibland tyckas hårfin då  ”ethnicity like race is a social construct without an objective 

existence of its own” (Song 2003, s.10). Flera forskare väljer dock att skilja mellan ras och etnicitet. 

En av de är Michael Banton (1967) som menar att ”rasbegreppet” handlar om tillskrivning och 

kategorisering av människor medan etnicitet ser till gruppers egen identifikation (i Hylland Eriksen 

2003, s.14).  

 Grundläggande tankegångar inom etnicitetsforskningen tar även upp etnicitetens komplexa natur 

genom att närma sig begreppet utifrån tre olika synvinklar; essentialism, konstruktionism och 

postkolonial teoribildning (Wikström 2009, s.23). Det förstnämnda perspektivet vill jag belysa 

genom följande citat som är hämtat ur Mustafa Cans bok ”Tätt intill dagarna” (2006) och som 

beskriver en scen där bokens huvudperson beskriver sin känsla av utanförskap i det svenska 

samhället: 

 

Väl här, sa grannarna och alla andra, klagade vi på vädret. Vi klagade på att personalen på Vivo inte visste vad 

aubergine var, att tomaterna inte smakade tomat, att vitlöken tog slut efter att den första invandrarmorsan hade 

handlat. Vi var för högljudda på gatan och i klassrummet, vi slängde inte skräp i papperskorgar som var märkta 

med texten ”Håll Sverige rent”, vi hade för hett temperament på fotbollsplanen, snodde svenska grannars tider i 

tvättstugan, stank av vitlök på bussen och skattefuskade i pizzerian. Annars var vi bra (a.a. s.130).                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          

Citatet tar fasta på några av de tankegångar som är utmärkande för essentialismen. De stereotypa 

beskrivningar som återges kan sägas återspegla de essentialiserade föreställningar om kultur och 

etnicitet som något fast och statiskt. Enligt Tom O' Dell (2002) bygger detta perspektiv på 
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antaganden om att en hel folkgrupp delar vissa egenskaper som är utmärkande för just den gruppen, 

något som kommer till uttryck i citatet genom att invandrare beskrivs i termer av att ha vissa 

specifika karaktärdrag som inte delas av ”svenskar” eller ”de andra”. I Cans beskrivning inryms 

även en tanke om att ”svenskhet” kommer med födseln. Denna essentialistiska syn på etnicitet 

problematiserar inte förhållandet mellan etnicitet, kultur och nationalitet utan menar att dessa 

faktorer determineras av varandra och att etniciteten överförs från generation till generation på 

grundval av nationalitet. (a.a. s.37-41).   

 Denna sammansmältning av människor, kultur och geografiska platser har även beskrivits i 

termer av etnisk absolutism och förpackad på detta sätt kan etnicitet ses som en form av identitet 

som inte är föränderlig utan hänger samman med vissa bestående kulturella egenskaper som en viss 

grupp människor besitter. Det som är viktigt att nämna i detta sammanhang är att etnisk absolutism 

både kan användas som ett maktmedel för att tillskriva en grupp vissa egenskaper men även 

användas av denna grupp för att hävda den egna unikheten (O´Dell 2002). För att förtydliga vad jag 

menar med detta vill jag dra paralleller till slogan som ”black is beautiful” som ett vardagligt 

exempel på när etnisk absolutism används för att framhäva en grupps särart eller positiva 

egenskaper (Westin 2010, s.10).  

 I dagens samhälle har essentialism blivit något av ett skällsord som står för förlegade 

tankegångar och synsätt (Wikström 2009, s.34). Dock finns det de forskare som framhäver 

essentialismens betydelse. Masoud Kamali och Paulina De Los Reyes (2005) menar att essentialism 

utgör ett viktigt begrepp för förståelse i det samtida Sverige när det gäller integrationspolitiken och 

den marginaliseringsprocess som kommer sig av uppdelningen mellan ”de” som ska integreras och 

”vi”som ska integrera (SOU 2005:41). Min personliga åsikt är att det essentialistiska perspektivet 

inte bara bidrar till ny förståelse gällande strukturell diskriminering och integration utan även fyller 

en central roll i den allmänna diskussionen kring etnicitet då det belyser den länk mellan kultur och 

den enskilde individen som utgörs av socialisationen. Även O'Dell (2002) pekar på detta och menar 

att det essentialistiska perspektivet aktualiseras varje gång vi diskuterar de normer, värderingar, 

uppfattningar och övertygelser som vi har internaliserat sedan barnsben (a.a. s.34).   

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan sägas utgöra motsatsen till essentialismen. Om 

”svensk” är någon man föds till enligt det essentialistiska perspektivet så är svensk något man blir 

enligt det socialkonstruktivistiska sättet att närma sig etnicitet på (Wikström 2009, s.12). Anna 

Wikström (2009) skriver att föränderlighet kommit att utgöra ett nyckelord i diskussionen kring 

skapandet av etnicitet då det beskriver de sociala processer som ligger till grund för detta byggande. 

Enligt socialkonstruktivismen är nämligen etnicitet, kultur och nationalitet rörliga begrepp som 



 21 

hänger samman med den sociala läroprocess som vi människor ständigt undergår. Vidare menar 

Wikström att det konstruktionistiska perspektivet ser på etnicitet som en form av social organisering 

som fokuserar på skiljelinjen mellan grupper snarare än det kulturella innehållet, och att det 

intressanta följaktligen är att ta reda på gruppens egen uppfattning om etnicitet snarare än de 

kulturella uttryck som gruppen uppvisar (a.a. s.28-35). Detta framhävs även av Fredrik Barth (1969) 

som menar att etnicitet definieras i gränsdragningen mellan olika etniska grupper och att denna 

gräns i sin tur är en social produkt av sin tid (i Hylland Eriksen 2003, s.38).  

 Thomas Hylland Eriksen (2003) exemplifierar Wikströms tankegångar kring etniciteten som en 

form av social organisering genom att lyfta fram Michael Moerman (1965) och hans studie om den 

etniska gruppen Lue. I denna studie ställer sig Morman frågan ”vilka är Lue” då gruppen till sitt 

innehåll delar kulturella drag så som språk, sedvanor och religion med andra närliggande grupper. 

Slutsatsen som Moerman gör går i linje med Wikströms resonemang om att etnicitet definieras i 

gränslandet mellan grupper då han konstaterar att ”någon är lue i kraft av att han tror sig vara och 

kallar sig själv lue samt genom att handla på ett sätt som bekräftar hans lue-skap” (a.a. s.21).   

 Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är etnicitet följaktligen alltid en aspekt av en 

relation och inte en egenskap hos en grupp eller enskilda individer. Etnicitetens relationella aspekt 

öppnar upp för en etnisk tillhörighet som är avhängig det sociala sammanhanget. Således kan en 

person ha flera positioner och flera identiteter, och på sätt är etniciteten både valbar och 

förhandlingsbar (Hylland Eriksen 2003, s.30-43).  

 

Den postkoloniala teoribildningen delar synen på etnicitet som föränderlig och komplex med de 

socialkonstruktivistiska författarna men tar även den språkliga aspekten i beaktande (Wikström 

2009, s.37). I ovanstående citat beskrivs invandrare i termer av att vara ”temperamentsfulla”, 

”högljudda”, etc. Det finns även en språklig underton som antyder att invandrare är sämre än 

svenskar när det gäller att följa lagar och regler. Med postkoloniala glasögon kan vi förstå detta som 

att verkligheten får sin sociala mening först genom de olika uttryck vi använder för att beteckna den. 

Genom att benämna invandrare på ett visst sätt konstruerar vi även en verklighet med en  inbyggd 

maktrelation. Med andra ord skapar språket inte verkligheten utan framställer den endast i en viss 

form. När vi talar om kulturell tillhörighet blir det följaktigen intressant att studera vilka begrepp vi 

använder. I detta sammanhang är etnisk identitet inte bara frukten av en social handling utan även 

resultatet av en språklig konstruktion (a.a.).  

 Det postkoloniala perspektivet ställer även etnicitetsbegreppet i relation till andra kategorier så 

som kön, ålder och sexualitet. Enligt detta synsätt får etnicitet olika innebörder beroende på vem det 

är som tolkar begreppet, om det är en man eller kvinna och om personen ifråga är gammal eller ung 
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samt beroende på hans/hennes sexuella läggning (Wikström 2009, s.39). Ämnet intersektionalitet 

har även diskuteras av De Los Reyes (2002) som framhäver vikten av att se till det samband som 

råder mellan exempelvis kön och etnicitet och hur en blindhet inför detta kan få genomslag på den 

politiska debatten. Bland annat har avsaknaden av ett intersektionalistiskt perspektiv bidragit till att 

invandrarforskningen historiskt sett har varit präglad av en ”genusblindhet” där invandrare gjorts 

könlösa (i De Los Reyes, Molina & Mulinari 2002, s.31-35). 

 Det postkoloniala perspektivet tar även fasta på begrepp som hybriditet, det tredje rummet och 

nya etniciteter.  Med namn som Stuart Hall i spetsen närmar man sig etnicitetsbegreppet utifrån en 

tanke om historien och språkets betydelse där etnicitet endast får den betydelse vi tillmäter den 

(Wikström 2009, s.63).  
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Resultatredovisning och analys 

I denna del kommer jag att redovisa de resultat som är relevanta givet studiens syfte. Resultatet har i 

sin tur inordnats under tre rubriker som alla återspeglar olika aspekter av syftet. Att ge etniciteten ett 

ansikte tar fasta på den första frågeställningen som handlar om de adopterades syn på vad etnicitet 

är. Den kontextuella etniciteten försöker besvara frågan om de adopterade tillskriver etnisk identitet 

någon betydelse i olika sammanhang. Likaså blir den tredje rubriken en resa i etnicitet ett försök att 

ringa in den tredje och sista frågeställningen som handlar om återresans betydelse för upplevelsen 

av etnicitet. Två kunskapsfält har varit närvarande i denna process. Teorier om etnisk identitet har 

utgjort ett verktyg för förståelse. Även den tidigare forskningen om förändringen av etnicitet på 

individnivå och gruppnivå öppnat upp för en ökad kunskap gällande ämnet.   

 För att sätta in läsaren i ett sammanhang vill jag först kortfattat presentera intervjupersonerna 

som jag har gett figurerade namn.   

 

Intervjuperson 1 (Anna): är runt 25 år och har bott i Korea i cirka sju månader. Hon har tidigare 

besökt Korea vid fyra tillfällen och berättar själv att hon reser fram och tillbaka mellan ”hemlandet” 

Sverige och Korea. 

Intervjuperson 2 (Ji -Sung): är runt 30 år och har vuxit upp i Nederländerna. Han har bott i Korea i 

cirka fyra år och detta är hans andra resa till Korea.  

Intervjuperson 3 (Jung-Hwan): är  från Schweiz och har levt i Korea i cirka sju år. Han är runt 40 

år gammal.   

 Intervjuperson 4: (Edmund) är från Belgien och har bott i Korea i cirka fyra månader. Han har 

tidigare besökt Korea vid fyra tillfällen och är runt 35 år.  

Intervjuperson 5 (Ida): är från Sverige och är runt 25 år. Detta är hennes fjärde resa till landet och 

då intervjutillfället äger rum har hon bott i Korea i cirka sju månader.  

Intervjuperson 6 (Michel): är från Schweiz och är runt 35 år gammal och har bott i Korea i cirka 

10 månader.  

 

Att ge etniciteten ett ansikte 

I samtalet med de adopterade framkommer ett material som är långt ifrån enhetligt när det gäller 

intervjupersoneras syn på vad etnicitet är. Utifrån olika aspekter definierar och belyser de 

adopterade begreppet etnicitet som i sin tur växer och tar form utifrån deras vardagliga berättelser. 

Inom dessa berättelsers räckvidd finner vi tankegångar som både ger etniciteten ett specifikt ansikte 

men även åsikter som tar oss bortom en eventuell betydelse av detta begrepp. Både Michel och Ji- 
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Sung talar om etnicitet som något som kommer med födseln. Uttryck som ”biologiska rötter” och 

”biologisk kärna” används av de båda för att beskriva etnicitetens karaktär. Michel talar om ett givet 

förhållande mellan ursprung och etnicitet när han nämner ”de koreanska delarna” inom honom som 

hänger samman med hans koreanska rötter. Etniciteten blir i detta sammanhang till något beständigt, 

likt rötter som sitter fast i jorden. Något som även Ji-Sung ger uttryck för: 

 
In my opinion, ethnicity is something that is given by birth. Even if I grew up in the Netherlands my ethnicity is 

related to race so then I can't be ethnically dutch. You can't change the fact that you are korean and because of 

that there is a starting point and and there is a core, and things you can't change.  

 

Ji-Sung problematiserar även förhållandet kring etnicitet som en del av den övergripande 

identiteten:  

 
Your identity can be dutch but ethnically you can't be white, I think. For example, I can choose to have a ”korean-

korean”, or ”korean-dutch” identity but my ethnicity can't be dutch. In my opinion im first korean.”Korean-

dutch”. Korean with capital letters and dutch with lower case letters.  

 

Att det fysiska utseendet har en betydelse för hur Ji-Sung väljer att beskriva sin etnicitet blir tydligt 

genom ovanstående citat. Ji-Sung säger att identiteten är valbar men inte etniciteten då den kopplas 

samman med ”ras” vilket han menar är statiskt. Paul Cohen (1999) skriver att ”ras har blivit 

etnifierad och att etnicitet har blivit rasifierad då ras fylls med ett kulturellt innehåll och etnicitet 

kopplas till vissa utseenden” (i Wikström 2009, s.42). I Ji-Sungs fall innebär det att han sätter 

likhetstecken mellan etnicitet, ”ras” och hudfärg och att etnicitet i detta sammanhang reduceras till 

att enbart handla om hudfärg- min tolkning. Även Michel tar upp det fysiska utseendet när han 

pratar om etnicitetens betydelse:  

 

For me ethnicity is given by birth. First of all by physical appearance. My appearance is korean. When I grew up 

in Switzerland it was a daily issue. At least twice a day, when I looked into the mirror I saw a asian guy and I was 

always faced with the fact that I had a korean background and that im somehow korean. Im a korean that grew up 

in Switzerland.  

 

För Michel tar sig etniciteten skepnaden av en fysisk kropp. Michel bär runt på sin etnicitet som i 

sin tur har förkroppsligats genom hans ”koreanska utseende”.  

 Edmund använder uttrycket ”a korean body and a belgian mind” när han pratar om etnicitetens 

betydelse. Precis som Ji-Sung särskiljer Edmund det fysiska utseendet från personlighet men  

till skillnad mot honom beskriver Edmund inte sig själv i termer av att vara ”koreansk-belgisk” utan 

säger snarare att han teoretiskt sett bör vara 99 procent belgisk då han endast tillbringade några 

månader i Korea innan han blev bortadopterad. Under samtalets gång problematiserar Edmund 

diskussionen kring etnicitet och det ”koreanska utseendet” genom att peka på att sambandet inte 

alltid är givet och att vi även ”bär” adoptionslandet på vår kropp i form av kläder, smink, olika 
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anletsdrag etc: 

 
It's interesting living at Koroot. Here you meet all these adoptees from all over the world and we all look korean 

with black hair and almond shaped eyes but even in the physical appearance, and especially the way people dress, 

you see differences, like some people look more american, and others more french or scandinavian.  

 

För Edmund är det problematiskt att dela upp etniciteten i kategorier, vilket han återkommer till 

flera gånger under samtalet. Skiljelinjen mellan hans ”koreanska kropp och belgiska sinne” är hårfin 

då delarna påverkar och påverkas ömsesidigt av varandra. Utseendet är inte ”en liten sak längre” 

säger Edmund som menar att han tidigare trodde att hans ”koreanskhet” endast omfattade hans 

koreanska yttre men att han idag förstår att utseendet har en vidare betydelse för hur vi ser på oss 

själva som personer. Edmund exemplifierar detta med att avslutningsvis säga med ett skratt att han 

kanske inte är 99 procent belgisk utan 95 procent då hans koreanska yttre har en djupare mening än 

att ”det bara är hans utseende”.  

 Edmunds berättelse synliggör etnicitetetens svårfångade karaktär och visar på hur svårt det är att 

fånga ett föränderligt begrepp med avgränsade kategorier. I det vaga gränslandet mellan utseende 

och personlighet väljer Edmund att ge etniciteten en betydelse.  

 

Varken Jung-Hwan eller kvinnorna i denna studie pratar i termer av hudfärg eller fysiskt utseende 

när de diskuterar deras syn på etnicitet. Anna inleder intervjutillfället med att berätta att etnicitet inte 

har en sådan stor betydelse för henne. Hon skulle lika gärna kunna tänka sig att bo i Tokyo men 

valde Seoul på grund av att det är dyrt att leva i Japan. ”Längtan efter att ha roligt ” fick Anna att 

resa till Korea. Hon berättar att ”Stockholm är ganska tråkigt och att det finns mycket mer att göra i 

Seoul”. Det faktum att hon vill lära sig koreanska har inte heller något med hennes identitet att göra 

utan har endast en praktisk innebörd i ett samhälle ”där de flesta människor inte pratar engelska och  

där flertalet koreanska filmer inte är dubbade eller textade”. Att Anna ser sig själv som ”svensk” är 

mer ett konstaterande än en betydelse med en djupare innebörd. När ämnet kommer på tal skrattar 

Anna och säger att hon känner att hennes etnicitet är ”svensk” men att detta bara är en aspekt av 

vem hon är, ”och inte en viktig sådan” lägger hon till. Enligt Anna är etnicitet kopplat till 

samhälleliga värderingar, familj och vänner:    

 

Etnisk identitet är för mig värderingar, kulturella värderingar, hur man tänker och känner inombords. Och jag 

känner mig inte som korean, för jag tänker inte som koreaner, värderar inte samma saker som de, till exempel 

visar ju koreaner mycket respekt för en person som är äldre men jag bryr mig inte om det utan tycker att det är 

lite fånigt. Samma sak med skillnaden mellan män och kvinnor. Koreaner är konservativa och jag känner inte 

igen mig i det. Jag tänker som svenskar gör och därför känner jag att min etniska identitet är svensk. Kanske 

beror detta på min familj. Jag har föräldrar som är ”supersvenska”, verkligen ”sagoboksvenska”. Både mamma 

och pappa tycker om att gå i skogen, plocka lingon och svamp, baka bullar och fira midsommar.  
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Ida betonar socialisationen in i samhället när hon diskuterar etnicitetens betydelse. Hon artikulerar 

att man föds in i en visst social sammanhang och att den enskilde blir given en identitet av 

människorna runtomkring en. Undantaget från denna givna regel är dock adopterade:  

 

Den omgivande kulturen ger dig en etnisk identitet, förutom kanske adopterade. För generellt anser man ju att det 

är en ny medlem i det här samhället som kommer till och då får man den etniska identitet som resten av samhället 

har medan de adopterade föds och tanken var att de skulle få den koreanska etniciteten men eftersom de blir 

bortskickade så får de en annan etnisk identitet.  

 

 Etnicitet är en social produkt som skapas och återskapas inom fasta nationella gränser och är på så 

både föränderlig och given anser Ida. 

 Under samtalets gång återkommer Ida ofta till den ”koreanska etniciteten” och berättar att det har 

funnits en längtan till den: 

 

Innan jag åkte till Korea så trodde jag nog att jag kunde återfå lite av den koreanska etniciteten som gick 

förlorad. Det fanns en längtan till det. En längtan till en annan form av samhörighet, från enkla saker som att se ut 

som alla andra till att anpassa sig och kunna se ut som man tillhör samhället.  

 

Idas längtan kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan ger hon uttryck för en en längtan till något, i 

detta fall en koreansk etnicitet. Samma längtan kan även förstås som en längtan från något, och 

skulle då kunna handla om ett sammanhang där hon inte känner samhörighet. I det sistnämnda fallet 

är det centrala inte vad man längtar till utan det man vill lämna bakom sig.   

 

För Jung-Hwan är etnicitet helt och hållet en definitionsfråga och det är upp till var och en att 

bestämma vilken innebörd han eller hon vill ge begreppet”. Jung-Hwan berättar att man aldrig vet 

vilken etnicitet adopterade har eftersom varje individ bär på sin egen definition av begreppet. 

Förutom att adoptivkoreaner delar ”the same faith of being an adoptee” finns det inga gemensamma 

nämnare säger Jung-Hwan. Hans egen definition belyser detta:  

 

I don't have a specific swiss or korean identity, because im one person. I believe the first identity I have is being 

an adoptee, and then there is a mix of all kind of identities. I believe less in a specific nationality. I think more in 

terms of a international identity. Today's world is changing alot and is moving away from national identities. The 

rapid mobility, migration will change the perception of what ethnicity is for every person and that's why I 

personally believe that I cannot reduce myself to be korean, swiss or whatever. If you want to take it from a ideal 

point of view, im a citizen of earth, a global citizen, and that's important for me.  

 

Jung-Hwan betonar vikten av att inte ”låsa in”etniciteten i ett visst fack:  

 
 

Many adoptees feel  they have to choose so there is a ongoing battle between being korea, swiss, swedish or 

whatever. I personally believe the solution is to embrace these two sides. Still I meet many adoptees that tells me 

im totally korean, swiss, swedish etc, and they feel they have to reject one part of them to be able to maintain for 

example their swedish part. But really you don't have to choose and the global identity embodies that, it goes 

beyond one identity and is therefore a wider definition.  

 



 27 

I detta sammanhang kommer samtalet med Jung-Hwan att handla om rätten att ”äga” sin egen 

definition”. Att själv få bestämma vilken betydelse man vill tillmäta etnicitet är viktigt för Jung- 

Hwan som inte vill låta sig begränsas av nationella gränser. Jung-Hwan menar att definitionen av 

etnicitet ibland blir till en förhandlingsfråga mellan ”tredje person” och den enskilde. Kunskaper i 

det koreanska språket används som ett exempel för att beskriva detta:   

 
If I want to I can be korean even if I don't speak korean at all, and that is what I mean with that ethnicity is 

something everyone can choose for themselves. You have a outer definition, from a third persons perspective but 

then you also have your own definition of ethnicity and this definition is not related to language skills. Just by 

trying to adapt to the definition of a third person you put yourself under a lot of pressure because you think ”ohh 

im korean and then I need to speak korean”. I think there are other reasons for the necessity to speak korean but 

not for being korean.  

 

Analys  

I informanternas svar återfinner vi tankegångar från samtliga perspektiv. Det essentialistiska 

perspektivet aktualiseras i de samband där informanterna tillskriver etniciteten en bestående 

karaktär. Ji-Sungs åsikter kring hans koreanska etnicitet och uppdelningen mellan att ”vara vit” och 

”asiat” kan sägas återspegla några av de essentialiserade tankegångar som ser på etnicitet som en 

oföränderlig kärna eller en form av identitet med lång varaktighet. Likt ett skal som omsluter 

individen är den koreanska etniciteten en del av Ji-Sung. (O'Dell 2002, s.38-39). Etniciteten får även 

en vidare betydelse till att omfatta mer än utseendet genom att Ji-Sung väljer att beskriva sig själv i 

termer av att vara först koreansk och sedan holländsk. Wikström (2009) skriver att betydelsen av 

etnicitet blir beroende av hur den enskilde väljer att tala om eller låter bli att tala om ämnet  (a.a. 

s.13). I detta sammanhang blir etniciteten till en språklig konstruktion där den framhävda 

”koreanskheten” och det koreanska namnet blir till viktiga markörer för hur Ji-Sung väljer att 

framställa sig själv. Etnicitet som ”medvetet val” kan tolkas som en önskan att vilja inbegripa sitt 

ursprung i den egna självdefinitionen där paralleler går att dra till begreppet hyphenated-Americans 

som började användas på 60-talet av amerikaner med europeiskt ursprung som ville inkludera 

ursprungsländerna i deras definition av att ”vara amerikan” (Westin 2010, s.11). Utifrån detta 

synsätt blir det viktigt att beskriva sig själv som ”korean-dutch” då denna definition ser till 

individens skiftande kulturella bakgrund.  

 Ji-Sungs definition av sin etniska identitet kan även förstås utifrån begreppet etnisk absolutism. 

Den valda koreanska etniciteten beskrivs med en stolthet som bland annat kommer till uttryck 

genom ett ställningstagande om ”vi och dem”. I samtalet med Ji-Sung berättar han att inte känner 

eller förstår hur han kan vara som de ”vita” personerna han ser på gatorna i Nederländerna. Att 

etnisk absolutism ”både kan projiceras på en annan grupp och användas av denna grupp för att 

hävda den egna särarten i relation till andra grupper” får en konkret betydelse i detta sammanhang 
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(O'Dell 2002, s.38).  

 

Även Michel väljer att tillskriva etniciteten en bestående, fast karaktär. Hans uttalande om att 

etnicitet kommer med födseln skulle kunna förstås med essentialistiska glasögon. Essentialismens 

betoning på geografiskt läge, historia och tradition kommer till uttryck i Michels påstående om att 

hans koreanska etnicitet är sammanlänkad med var han är född. Även Michels åsikt om att han är en 

”korean som har vuxit upp i Schweiz” skulle kunna tolkas utifrån ett essentialistiskt perspektiv där 

den koreanska etniciteten förblir intakt och oförändrad även när de sociala omgivningarna skiftar 

(Wikström 2009, s.12).  

 Samma berättelse öppnar även upp för en analys som återaktualiserar begreppet etnisk 

absolutism men nu som projicering och rasifiering där det sistnämnda handlar om att individer eller 

grupper tillskrivs egenskaper och beteenden på grundval av bland annat utseende (Hübinette & 

Tigervall 2008, s.19). Utifrån detta synsätt är Michels uttalande om att han dagligen blir påmind och 

möter situationer där hans koreanska ursprung gör sig gällande resultatet av en stämplingsprocess 

där omgivningen har identifierat och tillskrivit honom den koreanska etniciteten. ”Att vara en 

korean som har vuxit upp i Schweiz” är följaktligen ett uttalande som som återspeglar hur andra 

människor framställer, bemöter och identifierar Michel och inte en självvald definition. Även Song 

(2003) tar upp att etnicitet handlar om andras kategorisering av individen: ”ethnic identities are 

limited by the dominant discourses, representations and images which are attributed to them by the 

wider society (a.a. s.3). Utifrån ovanstående tankegångar måste Michels upplevda etnicitet förstås 

utifrån sociala diskriminerade strukturer i samhället snarare än att sägas ge uttryck för 

essentialiserade åsikter (Hübinette & Tigervall 2008, s.88-119; Song 2003, s.20-40).   

 Genom att analysera samma berättelse från två olika synvinklar ville jag visa på att resultatet kan 

få olika innebörder beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån. Studiens första frågeställning, ”vad 

betyder etnicitet för den enskilde” kan besvaras utifrån ett perspektiv om esssentialism där den 

enskilde ger uttryck för en bunden och oföränderlig syn på etnicitet. Med utgångspunkt i Michels 

berättelse kan denna frågeställning även förklaras med diskriminerade identifieringsprocesser där 

den upplevda koreanska etniciteten är ett givet resultat av denna process. Viktigt att nämna är att 

ovanstående förklaringar inte utgör två skilda perspektiv utan snarare två sidor av samma mynt. 

Michael kan ju ha en essentialistisk syn på etnicitet på grund av att omgivningen har identifierat och 

definierat honom som ”korean” hela livet.   

 

Att det är svårt att särskilja de olika perspektiven åt blir tydligt när vi ser till Edmund, Ida och 

Annas berättelser. Enligt Wikström (2009) utgör de tre perspektiven förenklade, schematiserade 
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bilder av en komplex verklighet som inte låter sig fångas av klara, definerbara gränser (a.a. s.22). 

Samma berättelse kan ge uttryck för både ett essentialistiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

I samtalet med Ida talar hon om etnicitet som en aspekt av en social relation. Ida tillskriver således 

etniciteten en social betydelse där korean är något man blir genom sociala processer och där 

etniciteten är skapad genom kontakten med andra människor (Wikström 2009, s.12; Hylland 

Eriksen 2003). Samtidigt ger hon uttryck för en ”generell etnicitet ”som kan analyseras med 

essentialistiska termer när hon pratar om att få en ”koreansk etnicitet som resten av samhället har”.  

 Att det är i gränslandet mellan det essentialistiska och socialkonstruktivistiska perspektivet som 

informanterna besvarar studiens första frågeställning blir tydligt även i Annas fall. Å ena sidan kan 

Anna sägas ge uttryck för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som anammar vikten av kulturella 

värderingar för formandet av den etniska identiteten. Hennes egen syn på etnicitet är ju att denna 

konstrueras i ett växelspel mellan det omgivande samhället och den enskilde individen, vilket i sin 

tur utgör detta perspektivs grundtanke (Hylland Eriksen 2003, s.19-22). Etnicitetens föränderliga 

karaktär antar dock en fast skepnad när Anna pratar om sina föräldrar som ”supersvenska”. 

Specifika intressen som att ”fira midsommar, plocka lingon och baka bullar” kopplas i detta 

sammanhang till att vara ”svensk”. Svenskheten fylls med ett kulturellt innehåll där etnicitet och 

kultur inte frikopplas från varandra. En distinkt kultur där kulturella skillnader görs gällande blir 

måttstocken på etnicitet vilket är den gängse missuppfattningen om etnicitet (a.a. s.21).   

 Den svårdragna gränsdragningen mellan det essentialistiska och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet återspeglar hur svårt det är att beskriva ett komplext ämne med ett analytiskt begrepp 

som i sig självt är svårbegripligt och föränderligt. Informanternas berättelser kring etnicitetens 

betydelse återger en ”verklighet” som varken låter sig beskrivas med essentialistiska eller 

socialkonstruktivistiska beskrivningar.  

 

Frågan; ”do we need ethnicity in the modern world or is it an atavistic amnant from the past that we 

could do well without?” aktualiseras när vi ser till Jung-Hwans definition av etnicitet (Westin 2010, 

s.13). Genom att ifrågasätta etnicitetens betydelse och välja att se sig själv som en person med ett 

flertal identiteter tar Jung-Hwan oss bortom en essentialistisk och socialkonstruktivistisk syn på 

etnicitet. Jung-Hwan vill inte ta ställning till vem han är genom att placera sig själv i ett avgränsat 

fack av att vara antingen korean eller schweizare. Att inte riktigt tillhöra det ena eller det andra är en 

central tankegång inom det postkoloniala tänkandet som istället ser tilhörighet och identifikation 

som ett gränsöverskridande mellan olika arenor som kön, sexualitet och ”klass” (Wikström 2009, s. 

65). Jung-Hwans berättelse kan förstås utifrån begreppet diaspora som är ett samlingsbegrepp för 

komplexa, kombinerade, hybrida, ”cultures” in-between identiteter (a.a. s.76).  Enligt Paul Gilroy 
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(1993) handlar diaspora om identifikation med snarare än egentlig tillhörighet till geografiska, 

kulturella platser, vilket i sin tur öppnar upp för en imaginär tillhörighet till flera platser samtidigt 

(a.a.). Jung-Hwans ”internationell identitet” eller beskrivning av sig själv som en ”global citizen” 

kan sägas ge uttryck för detta.  

 Ordet hybrid betyder bastard och korsning (www.ne.se/hybrid). Inom den postkoloniala 

teoribildningen används ordet hybriditet för att beskriva sociala och kulturella processer som 

omfattar korsningar och blandningar av olika slag (Wikström 2009, s.66). Att vara varken 

schweizisk eller korean, utan både och, eller i vissa situationer ingetdera återspeglar detta. Viktigt 

att nämna är att dessa processer även kan beskrivas med andra begrepp än hybriditet. Dina 

Avrahami (2007) använder begreppet ”la mestiza” istället för ”hybrid” då hon anser att det 

sistnämnda begreppet väcker negativa associationer till biologi och inte kan användas som en 

symbolisk beteckning för förnyelse då hybriden egentligen är en slutprodukt (a.a. s.81). 

 

Den kontextuella etniciteten  

Informanterna tillskriver etnicitet olika betydelser i olika sammanhang. Deras berättelser vittnar om 

skilda erfarenheter men även om likartade känslor av närhet och utanförskap. Mellan dessa 

ytterlighetspunkter har etnicitetens betydelse vuxit fram. Det är bland annat i situationer där 

informanterna känt sig nära eller utanför det koreanska samhället som etniciteten har getts en 

mening. I somliga sammanhang har informanterna även medvetet valt att framhäva vissa sidor av de 

själva för att ånjuta fördelar. I de situationerna har etniciteten blivit till en förhandlingsfråga.  

 När informanterna känner en närhet till det koreanska samhället får deras etnicitet också en ny 

betydelse. Michaels berättelse belyser detta:  

 

I watched tv last nigt and they broadcasted the korean national anthem and it was the first time I felt I had the 

right to feel proud, listening to the national anthom. It made me feel proud, and it made me feel like ”hey that's 

my country, I was born in this country and im korean” which was always different from when I listened to the 

swiss anthem. That national anthem didn't touch me on a personal level but listening to the korean does. It 

touches me emotianally because I feel like it really has something to do with my ethnical background.  

 

Även i vardagssituationer känner Michel en samhörighet till Korea:  

 
Here in Korea for the first time I don't poke out in a group of other people, in the subway for example, so that 

gives me the opportunity to really feel like im a part of a bigger ethnic group and in turn all of this has strengthen 

my feeling of being korean. Also, people tell me I look very korean and there are many things that I can adapt to 

very well, for example ”the going out culture”  and ”the drinking culture” which makes me feel that I do have a 

korean background. Also it's really interesting the way people communicate here, in a very careful and polite way 

which is a big part of  the korean language, and this way of speaking is very compelling to me and it suits my 

personality.  

 

En viktig aspekt går att urskilja. Känslan av tillhörighet är baserat på utseende i Michels fall. I detta 

sammanhang finns det ett direkt samband mellan hur väl Michel känner att han utseendemässigt 
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passar in och den upplevda koreanska etniciteten. Detta får även konsekvenser i Schweiz där 

Michels utseende skiljer sig från mängden. Michel berättar att han alltid har kopplat samman ”att 

vara schweizare med att behöva uppfylla förväntningar”. Känslor av alienation har alltid varit 

närvarande i Schweiz. ”I adoptionslandet behöver jag alltid förklara min existens genom att svara på 

folks frågor om var jag kommer ifrån och vad jag gör i Schweiz”. I Korea ställs samma frågor, men 

först efter att ett samtal har påbörjats. När frågorna ställs i ursprungslandet blir de inte till känslor av 

utanförskap, utan snarare en ”push” till att lära sig språket. ”I Korea finns ju möjligheten att en dag 

kunna matcha utseendet med språkförmågan” säger Michel.  

 Även Edmund pratar om vardagssituationer där utseendet spelar en viktig roll för hur han 

upplever sin etnicitet: 

 
When im in Seoul im much more aware of my ethnic identity than in Belgium because in Belgium im used to the 

fact that all people around me are white so if I walk there im not constantly thinking ”ooh they are white and I 

look different”. But when I walk in Korea I see all the korean people and I think ”they look korean and I look the 

same” and that thought is difficult to comprehend, so there is much more awareness of ethnic identity in Korea 

for me. I mean I feel different both in Korea and in Belgium but in Belgium it is mostly triggered by other 

people, for example a child makes a remarke, like ”ching-chong”, then you are reminded that you do look like a 

asian guy. In Korea it's not the other peoples reactions that make me aware of me being different, here it's my 

own vision that reminds me about that, all the time when I see other korean people and understand that they 

actually look like me.  

 

I Michel och Edmunds berättelser finner vi beröringspunkter men även aspekter som skiljer sig åt.  

Båda männen tar upp situationer där deras utseende och förmågan/oförmågan att smälta in blir 

betydelsefull för hur de tolkar sin etniska identitet. Dock blir kontexten i sig viktig och tillskrivs 

olika betydelser av Michel och Edmund. För Michel är känslan av utanförskap starkare i Schweiz. I 

Edmunds fall är medvetenheten större i Korea:  

 
In Belgium I am in the place where I grew up and of course I look different but for the rest I can fit in pretty 

good, but in Korea it's only my physical appearance that is the same, so there are many more oppurtunities to feel 

different here than in Belgium.  

 

Det är i situationer där Edmund känner att han skiljer sig från den ”koreanska majoriteten” som han  

blir ”medveten om sin etniska identitet”. I ett komplext samspel mellan känslor av närhet och 

distans till det koreanska samhället tar frågor kring den etniska identiteten form.   

 Även Idas berättelse belyser detta: 

 

Jag känner mig mer ”svensk” eller kanske inte ”svensk” utan snarare ”utanför” i situationer där jag inte förstår de 

sociala reglerna. Ta tatueringar till exempel. Jag förstår dem, men samtidigt blir jag irriterad. Jag ville gå med i 

en ”healthclub” i närheten av där vi bor, men jag kom bara till lobbyn eftersom det där står att ”var vänligen att 

inte träna hos oss om du har” och så var det en lista med grejor och bland annat var det om man var tatuerad för 

det kan vara obekvämt för andra gäster så då fick jag inte träna där eftersom jag har tatueringar. Förut, innan 

sommaren så gick jag med långa ärmar men vid det här laget struntar jag i det, nu får de glo om de vill, och det 

gör de ju också, de tittar och pekar och pratar med varandra om det, och då märks det gärna att man antingen är 

utlänning eller gangster. Samma sak med urringningar. Det kan vara smågrejer, ta det här med smink till exempel. 

Jag vet inte hur koreanerna skulle sminka sig och därför sminkar jag mig inte som de. Många har ju fräknar men 
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de täcker ju över de duktigt och eftersom jag inte gör det blir det konstigt, liksom som att de frågar sig ”varför 

jag inte har sånt där ljusgörande puder på mig”.  

 

Att känna sig annorlunda” och ”utanför” kan den adopterade göra utan att det betyder att han eller 

hon ifrågasätter sin etniska identitet. Alla känslor varken kan eller skall förstås med glasögon för 

etnicitet utan bör tolkas nyanserat. Adopteradeskapet är bara en aspekt av vem den adopterade är. 

Informanterna i denna studie är även män eller kvinnor i olika åldrar med skilda personliga 

erfarenheter som präglar deras svar. Ett genomgående mönster bland informanterna är att de i Korea 

väljer att tolka händelser i ljuset av deras etnicitet. I ett annat sammanhang skulle liknande 

händelser förmodligen ges en annan innebörd och betydelse.   

 

I samtalet med Ji- Sung nämns inga konkreta situationer där tankar kring den etniska identiteten tar 

form. Den upplevda samhörigheten till Korea beskrivs inte i termer av etnisk identitet utan är ”en 

emotionell känsla” säger Ji-Sung: 

 
I liked living in the Netherlands but I never had a emotional connection to the country or the dutch people but 

when I think of Korea, I feel very emotianally engaged. For example when they were playing the world cup and 

they scored goal, I was just screaming out. And also the korean history can make me very sad or hopeful and I 

don't have any of these emotions when it comes to my adoptive country.   

 

 

Samtalet med Anna kommer delvis att kretsa kring”dating och förhållande” som viktiga sociala 

sammanhang för tolkandet av den etniska identiteten. Anna berättar om anledningen till varför hon 

föredrar att gå ut med koreanska killar framför till exempel adopterade:  

 
Koreanska killar behandlar tjejer på ett annat sätt och är mer artiga. Om man har en koreansk kille känner man 

även att man har kommit in djupare i det koreanska samhället och man kan låtsas att man är ”korean-korean” . 

Det är samma sak som första gången jag åkte bil i Korea och inte taxi, då kände jag att ”ååå nu har jag verkligen 

kommit in i samhället”.  Sara: vad var det som var så speciellt med den händelsen? Anna: jag kände att jag hade 

lärt känna människor som släppte in mig i deras liv och nu var jag en del av det koreanska samhället. Jag var inte 

turist längre.  

 

Vardagliga händelser, så som att åka bil eller gå ut med en koreansk kille blir en länk till det 

koreanska samhället. När Anna går ut med en koreansk kille kan hon låtsas att hon är ”korean-

korean” och inte en turist. En känsla som får Anna att må bra:  

 

När jag går på gatan med min koreanska kille brukar jag tänka att nu ser vi precis ut som ett koreanskt par, vem 

som helst kan tro det och då känns det bra. Och när vi går på restaurang eller när vi gör de där koreanska ”couple 

grejorna” så som att vi båda bär en t-shirt med samma tryck, då känns det roligt. Men när vi sitter ner och pratar 

med varandra, då känner jag att vi är olika och kommer från olika länder.   

 

I det dagliga livet i Korea vill Anna bli som hon uttrycker det ”sedd som en korean”. Detta kan 

tolkas utifrån ett perspektiv kring etnicitet och blir då ett uttryck för en konkret situation där den 

etniska identiteten ges en betydelse, men Annas önskan om ”att smälta in” kan även vara ett 
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personlighetsdrag som spänner bortom etnicitetens betydelse. När jag frågar Anna om det är lika 

viktigt att passa in i Sverige så säger hon att det inte är det eftersom hon inte bryr sig vad svenskar 

tycker om henne, men i Korea blir det viktigt då hon vill att att koreanerna ska tycka om och 

acceptera henne.  

 Att vara svensk eller ”korean-korean” får olika betydelser i olika sammanhang. I vissa situationer 

väljer Anna att dölja sin ”svenskhet” för att i andra framhäva det ”koreanska” (se även ovanstående 

citat):  

 
Utåt sett försöker jag dölja min svenskhet men om jag träffar en ny person kan jag tycka att det är spännande att 

visa att man är utländsk och kan främmande språk för då får man uppmärksamhet. Då känns det bra. Men 

samtidigt vill jag gärna suga åt mig hur koreanska tjejer klär sig, beter sig, pratar och deras kroppsrörelser. Sara: 

varför vill du lära dig det? Anna: därför att då kan man leka att man är ”korean-korean” och jag tycker det är 

attraktivt, tycker de är jättevackra och feminina.  

 

Anna ”leker” med sina olika identiteter på ett lekfullt och gränsöverskridande sätt där etniciteten tar 

olika uttrycksfomer beroende på den specifika kontexten. ”Att plocka de delar” av den koreanska 

kulturen som man tycker om är en viktig aspekt i detta:  

 

Det är roligt att komma hit till Korea och plocka det man tycker om, till exempel att få klä sig väldigt feminint 

och få vara väldigt tjejig. Att ha en koreansk kille är kul men jag skulle som sagt var inte vilja gifta mig med 

honom för då man kan man inte längre bara ta det man tycker om utan måste även ta det negativa, att ta den 

jobbiga svärmodern, att acceptera att mannen måste jobba sent varje dag, och att jag måste ta hand om hushållet. 

”skratt”.  Och jag vill inte ha det så.    

 

Analys  

I informanternas berättelser finner vi att etnicitet är en aspekt av en social relation och att det är i 

mötet med det omgivande samhället som etnicitet ges en betydelse. Betoningen ligger följaktligen 

på den gräns som avskiljer adoptivkoreanerna från det koreanska samhället:  

 

Den etniska gruppen definieras genom sina förhållanden till andra grupper, den framträder genom sina gränser, 

och gränsen är själv en social produkt av varierande betydelse som kan förändras med tiden. Både gruppens 

kultur och formerna för social organisation kan förändras utan att den etniska gränsen försvinner (Hylland 

Eriksen 2003, s.53)  

 

Gränsen mellan informanterna och det koreanska samhället är en social produkt som är byggd kring 

föreställningar om ”de andra”. Det är i situationer där kulturella skillnader görs viktiga men även i 

sammanhang där kulturella likheter uppfattas som centrala som vissa informanter tillskriver etnicitet 

en betydelse. Dessa känslor av social distans och social närhet kan beskrivas i processer av 

dikotomisering och komplementarisering där det förstnämnda ger uttryck för ett ”vi och de-

förhållande” medan komplementarisering beskrivs som ett slags ”vi och ni-process” (Hylland 

Eriksen 2003, s.38). Dikotomisering får en konkret innebörd genom Idas beskrivning av sociala 
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reglers betydelse för hur hon ser på sig själv. I denna återbeskrivning av tatureringar och olika sätt 

att sminka sig använder Ida benämningen de när hon talar om koreanerna. De är i detta sammanhang 

bärare av värderingar och åsikter som är kulturellt särpräglade och främmande för Ida, vilket i sin 

tur leder till en förstärkt känsla av att ”vara svensk”. Viktigt att nämna är att Ida inte bara säger att 

hon känner sig mer ”svensk” utan även utanför, vilket öppnar upp för en bredare analys. Min 

bedömning är att dessa känslor inte ska ihopblandas eller förstås utifrån samma teoretiska 

förståelseram. Att känna sig ”utanför” är inte samma sak som att känna sig ”mer svensk” och det 

förstnämnda bör inte alltid tolkas i skenet av etnicitet. Alla ”vi och de-relationer” är inte att betrakta 

som etniska grupper säger Avrahami (2007) och syftar på kategorierna heterosexuella och 

homosexuella (a.a. s.190). Samma sak gäller adoptivkoreaner och ”infödda koreaner och hur vi 

väljer att analysera det förhållandet. Återigen får resultatet olika innebörder beroende på vilka 

teoretiska glasögon man iklär sig. 

 

För Anna blir vardagliga möten med infödda koreaner till viktiga arenor där etniciteten tillskrivs en 

betydelse. Att bli accepterad och omtyckt av koreanerna är viktigt för Anna som även vill smälta in 

och bli sedd som en ”korean-korean” av omgivningen. Enligt Barth (2001) finns det tre strategier 

som minoriteter kan använda för att bli accepterade av det omgivande samhället och därmed 

undvika diskriminering. De två första strategierna belyses genom Annas berättelse och handlar om 

1) attempt to get incorporated into larger society och 2) to accept and accommodate a minority 

status, as an identity not detectable in activities within the larger society (i Herlow 2008, s.86). Den 

första strategin belyses genom Annas val av umgänge. Genom att endast gå ut med infödda koreaner 

undviker Anna att sticka ut på ett sätt som hon skulle ha gjort med en adopterad kille som inte kan 

koreanska eller förstår sig på de kulturella reglerna. Den koreanska pojkvännen och vännerna men 

även härmandet av kroppsrörelser och sminkning blir centralt för Anna då hon genom dessa 

personer och handlingar erbjuds ett passerkort in i det koreanska samhället som ”korean-korean” 

och inte som turist eller utlänning. Strategi nummer två får en mening genom Annas uttalande om 

att hon ”utåt sett försöker dölja sin svenskhet. I vardagliga situationer där det går att upprätthålla en 

ytlig kontakt väljer Anna att inte visa att hon är ”svensk”. På restauranger, i tunnelbanan och på 

gatorna i Seoul blir den upplevda svenskheten till en hemlighet.  

 I Annas berättelse går det att utröna situationer där etniciteten både överkommuniceras och 

underkommuniceras (se Hylland Eriksen 2003, s.41). Den upplevda koreanska etniciteten 

överkommuniceras i sammanhang där Anna vill framställa sig själv som ”korean-korean”. I lägen 

som dessa framhäver Anna ursprungslandets kultur genom att bära kläder och smink samt uppträda 

på ett sätt som hon anser vara ”typiskt koreanskt”. Omvänt underkommuniceras den svenska 
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identiteten i offentliga situationer där Anna inte vill visa att hon är av annan kulturell bakgrund.  

Etnicitetens föränderliga karaktär åskådliggörs genom att Anna uppger att hon i mötet med nya 

människor ”gärna visar upp att hon är utländsk och kan främmande språk för att hon då får 

uppmärksamhet”. I dessa möten blir ”utländskheten” en tillgång som framhävs. Detta kan jämföras 

med en instrumentell syn på etnicitet där denna blir till ”a strategic self presentation for instrumental 

gains” (Westin 2010, s.).  

 I ett komplext samspel mellan olika kulturella tillhörigheter tar etniciteten form. Annas lekfulla 

och gränsöverskridande sätt att närma sig sin etnicitet på öppnar upp för en analys som sträcker sig 

bortom Barths tre strategier. En situationell förståelse av begreppet etnicitet aktualiseras. Annas 

berättelse visar på att etniciteten tar olika uttrycksformer beroende på den specifika kontexten.    . 

Enligt Hylland Eriksen (2003) kan ”Vi”-kretsen utvidgas eller dras samman beroende på situationen 

(a.a. s.43-44). I Annas fall sker detta genom att hon antar olika identiteter som ”svensk” och 

”korean-korean” och identifierar sig med flera olika grupper. Hennes etnicitet blir till en 

förhandlingsfråga där gränserna förflyttas ständigt och där den etniska tillhörigheten blir till en 

flyktig aspekt av det sociala livet.  

 

I Michel och Edmunds berättelser går det att utläsa att etnicitet tillskrivs en betydelse i sammanhang 

där utseendet lyfts fram som något centralt. Studiens andra frågeställning belyses genom männens 

skildringar av vad det innebär att ha ett koreanskt utseende i både adoptionsländerna och i Korea. 

Det koreanska utseendet blir en källa till varierande känslor av tillhörighet och ”annorlundaskap” 

där tankar kring den egna etniciteten artikuleras. Edmund berättar att han blir medveten om sin 

etniska identitet varje gång han träffar infödda koreaner och faktiskt förstår att han har samma 

utseende som de. Detta uttalande måste förstås utifrån internaliseringsprocesser i adoptionsländerna. 

Hübinette (2008) menar att den den ”vita” identifikationen och den ”vita” kroppsuppfattningen är en 

naturlig följd av den adopterades uppväxt. Den ”vita” omgivningen men även samhällets tabuisering 

av frågor kring ”annorlundaskap” och ”utanförskap” möjliggör för den adopterade att utveckla och 

upprätthålla en ”vit” självbild (i Hübinette & Tigervall 2008, s.47). Även Palmer (2011) diskuterar 

detta ämne. I en amerikansk kontext belyser han hur den adopterades ”vita” kulturella identitet tar 

form utifrån ett komplext samspel mellan ”cultural racism, colorblind philosophy and assimilation 

as a natural process” (a.a. s.21-43). Det är i ljuset av dessa tankegångar som jag har valt att 

analysera Michel och Edmunds berättelser. För Edmund blir utseendet till ett uppvaknande i Korea. 

I interaktionen med andra koreaner växer en medvetenhet fram kring det egna koreanska utseendet. 

Frågor kring den egna etniciteten aktualiseras som kan förstås utifrån den adopterades 

familjebakgrund och uppväxtsmiljö i en ”västerländsk”, ”vit” omgivning som oftast innehåller få 
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möjligheter till identifikation med ursprungslandet (Hübinette & Tigervall 2008; Palmer 2011, s.21-

43). Det är i mötet med det koreanska samhället som tillhörighetens ramar suddas ut och nya 

gränser tar form där den enskilde måste inrymma både ”det belgiska sinnet och den koreanska 

kroppen”.  

 Det koreanska utseendet lockar fram känslor av gemenskap och samhörighet hos Michel som 

känner sig ”korean” på grund av hans utseende men även förmågan att anpassa sig kulturellt. Även 

Michel har internaliserat en ”vit” självbild men till skillnad från Edmund ger denna inte upphov till 

känslor av ”annorlundaskap” utan leder snarare till en idealiserad bild av ursprungslandet där det 

koreanska utseendet men även ”the drinking culture” och ”going out culture” blir till viktiga 

aspekter för hur Michel tolkar sin etnicitet. Den identifikation som Michel ger uttryck för kan 

förklaras utifrån de känslor av distans och förfrämligande som han berättar om. Enligt Hübinette 

(2008) blir de adopterade i adoptionsländerna bemötta och behandlade utifrån sitt ”asiatiska” 

utseende. Detta sker i dagliga sammanhang utanför familjen och vännernas skydddande sfär (i 

Hübinette & Tigervall 2008, s.56-118). Diskrepansen mellan den egna ”vita” självbilden och 

omgivningens bemötande av den enskilde som en ”kines”, ”korean”, ”japan” etc kan leda till 

känslor av alienation där den adopterade väljer bort adoptionslandet för att istället identifiera sig 

med ursprungslandet. Den koreanska identiteten som Michel tillskriver sig själv jämförs med en 

”sentimental nationalism” där utseendet blir till den förenade länken mellan den adopterade och 

ursprungslandet (a.a. s.127).   

 

Studiens andra frågeställning besvaras utifrån det komplexa samspel som äger rum mellan den 

enskilde och det omgivande samhället då det är i mötet med andra infödda koreaner som 

informanterna tillskriver etniciteten en betydelse. Känslor av social närhet och social distans 

artikuleras och det är i ljuset av dessa känslor som etniciteten tar form. Ovanstående process kan 

beskrivas i termer av mig och jag. Mig är de intryck av individen som andra reflekterar tillbaka och 

som individen då ser som mig. Jag är agenten som både reagerar på miget och samtidigt skapar och 

modifierar det genom handling" (Avrahami 2007, s.111). Den etniska identiteten skapas i interaktion 

mellan människor. I detta spänningsfält mellan individ och samhälle, mellan mig och jag uppstår en 

etnictet som både är föränderlig och flytande.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   

En resa i etnicitet  

Informanterna har tillbringat allt i från fyra månader upp till sju år i Korea. När jag träffar de ska 

vissa snart återvända till sina adoptionsländer medan andra som Michel och Jung-Hwan bor 

permanent i Korea. När informanterna berättar om återresans betydelse används ord som en ”viktig” 
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resa som har varit ”intressant” och ”lärorik”. Ida och Anna pratar även om ett ”bättre 

självförtroende” som kommer sig av vetskapen att de i Korea tillhör ett större sammanhang som de 

när som helst kan återvända till. I de allra flesta fall kommer samtalet inte att kretsa kring den 

etniska identiteten. Detta förvånar både mig men även Ida som artikulerar att hon trodde att 

återresan skulle ha en större inverkan på den etniska identiteten. Resan i etnicitet visar sig snarare 

vara en resa i utveckling, självförtroende och en större medvetenhet om den koreanska kulturen.  

 Den enda av informanterna som uppger en tydlig förändring när det gäller den etniska identiteten 

är Michel som berättar att han känner sig ”mer koreansk” idag än han gjorde innan han kom till 

Korea för cirka 10 månader sedan: 

 

Being here in Korea has provided me with the feeling of being able to find a identity that is more clear and fixed.  

I have to admit I feel more and more korean today. Feeling more and more korean feels appropriate to me which 

was never the case in Switzerland. Staying here in Korea have made me realize that I never had a strong swiss 

identity. Switzerland fades away more and more. I mean I miss my friends but I don't miss Switzerland as a 

country so far.  

 

Samtalet kommer även att handla om framtiden när jag frågar Michel om hans planer i Korea: 

 

Im staying in Korea because I need more time to learn this difficult language. Speaking korean as a korean 

looking person would mean a completely new level of identification for me. Also, I want to get closer to my 

korean family and I still wish to regain alot of my korean identity, so that I can say after a few years that im 

definately korean, or more korean than anything else. Sara: what does it mean to be a korean then? Michael: 

being korean means knowing the language fluently, to not be in between anymore. If I don't know this language, I 

won't feel comfortable here in Korea and then I have to go somewhere else, because my goal in life is to live my 

daily life feeling comfortable.  

 

I ovanstående citat går det att utläsa att Michel pratar om en koreansk identitet som måste återvinnas 

(regain) vilket ger uttryck för något givet som har fråntagits honom. Ytterligare en tolkning som tar 

form utifrån Michels berättelse är att betydelsen av att känna sig ”bekväm” i det land man lever i har 

en överordnad betydelse och är av större vikt för den enskilde än att erhålla en koreansk identitet. 

Alla informanter utom Anna har nämnt denna aspekt. Vikten av att känna sig bekväm eller snarare 

avsaknaden av detta är ett återkommande tema under intervjuernas gång och har utgjort en viktig 

anledning till varför de adopterade har åkt tillbaka till Korea. En fråga som jag ställer mig är vilken 

betydelse sociala och strukturella processer i adoptionsländerna har för återresan och tolkningen av 

denna. Det centrala kanske inte är vad den adopterade åker till utan snarare vad han eller hon lämnar 

bakom sig. 

  

När jag träffar Jung-Hwan har han bott cirka sju år i Korea. Under denna tid har han lärt sig det 

koreanska språket och skaffat sig både lägenhet och jobb. Upplevelsen av den egna etniciteten är 

dock oförändrad och inte överraskande givet Jung-Hwans defintion av begreppet etnicitet som något 
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som skapas av den enskilde. För Jung-Hwan har etnicitet ingen betydelse och följaktligen finns det 

inget att förändra. Anledningen till varför Jung-Hwan väljer att stanna i Korea har ingenting med 

hans upplevda etnicitet att göra:  

 

I have felt safe and comfortable from day one here in Korea and I feel myself at home here. Often I get the 

question ”when are you going back home”, implying im returning to Switzerland, but for me this is the place 

where I live and this is my home.   

 

Samtalet med Jung-Hwan kommer istället att handla om tiden innan Korea och uppväxtens 

betydelse för hur han ser på sig själv idag:  

 

The process before I came to Korea was more important for how I view my identity today. At age tvelwe I started 

to take korean classes and got involved with the korean community, so I had alot of exposure to korean people 

and korean culture and that played an important role in my own life. It gives me a headstart compared to  the 

adoptees who come here for the first time in their early twenties and know nothing about Korea.  

 

 

I mötet med Ji-Sung kommer samtalet att kretsa kring hur hans kunskaper om Korea har förändrats i 

och med de fyra år han har bott i landet. En större kritisk medvetenhet lyfts fram som centralt:  

 
When I was in the Netherlands and felt curious about Korea, I just read the major internet newspaper I can find 

about Korea, so then I ended up reading Chosun Ilbun without even knowing what kind of paper that is, without 

questioned it, because it just provided me with information about Korea. Now when im here I know the 

differences between newspapers and I wouldn't want to read Chosun Ilbun anymore. So it's deeper and more 

profound and you have more access to the culture. Now you actually feel you can talk about what is happening in 

Korea, what it means instead of  just being a foreigner who absorbs any information that he or she gets. Now I 

can be more like a korean and be critical about different newspapers, information in general or a certain incident 

because I know now how koreans think about it.  

 

I sitt yrke som journalist är det viktigt för Ji-Sung att kunna särskilja en ”konservativ” tidning som 

Chosun Ilbun mot de mer progressiva. Att tidslängden i ett land spelar en viktig roll för 

möjligheterna att lära känna olika aspekter av en kultur är inget nytt och bör inte tolkas utifrån ett 

perspektiv om etnicitet. Intressant är dock den betydelse Ji-Sung tillskriver detta och att kritisk 

medvetenhet i detta sammanhang blir till en fråga om att ”vara korean” eller inte.  

 Även Ida pratar om en djupare inblick i den koreanska kulturen men uppger att den nyvunna 

kunskapen inte har lett till en ökad förståelse för kulturen, utan snare till ett mindre tålamod när det 

gäller de aspekter i det koreanska samhället som retar henne. När jag träffar Ida berättar hon att det 

finns en saknad till Sverige. Denna saknad har kommit på senare tid och handlar om att vara i ett 

sammanhang där hon förstår de sociala reglerna och kan göra sig förstådd, ”att bara kunna gå in på 

ICA och fråga de i kassan precis vad som helst” är ett exempel på detta. I detta sammanhang berättar 

Ida att hon tror att hennes ”svenska del” kommer att vara mer framträdande när hon återvänder till 

Sverige då hon har fått ”undertrycka den delen i sju månader och försökt anpassa sig till hur 
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koreanerna gör under en lång tid nu”.  

 Sammanlagt har Ida besökt Korea vid tre tillfällen. För varje resa har förhållandet till Korea 

förändrats och med detta har även ny relation till landet vuxit fram.  

 
Första resan var overklig och man var mest uppe i molnen hela tiden. Mitt förhållande till Korea kommer att vara 

mer normalt när jag återvänder till Sverige idag. Innan denna resa var Korea en sån stor grej, medan det nu är ett 

resmål som alltid kommer att intressera mig och som man kommer att återvända till med de egna barnen, men så 

mycket mer än så är det inte. 

 

Resan till Korea utgör endast en början och inte ett slut, vilket Ida även belyser: 

 
Det finns en tidsmässig aspekt också som jag tror är jätteviktig när det gäller den etniska identiteten. Om jag 

skulle vara här längre så skulle jag nog ge dig ett annat svar. Jag måste nog åka hem först innan jag vet hur jag 

känner, för det finns ju folk som har åkt hem och upptäckt att det inte stämmer längre, att de inte klarar av att bo 

hemma i Sverige på grund av tiden i Korea. Jag vet inte, jag tror bara att detta är ett projekt som sträcker sig in i 

framtiden också.  

 

Analys 

Ovanstående citat belyser en viktig aspekt, nämligen att intervjuerna äger rum i en kontext som är 

föränderlig. Intervjuerna fångar en avgränsad tidsperiod i informanternas liv och deras svar är lika 

mycket en avspegling av den sociala och kulturella kontext de verkar i, som deras egen process och 

var de befinner sig i den. I ett annat sammanhang skulle den etniska identiteten förmodligen ges en 

annan innebörd vilket även säger något om etnicitetens föränderliga karaktär. 

   För de flesta informanterna påverkas inte upplevelsen av etnisk identitet i och med resan till 

Korea. Detta betyder inte att de inte har tänkt på dessa frågor. I olika situationer och sammanhang i 

Korea har informanterna tillskrivit etnicitet en betydelse. Tankar kring adoptionslandet och 

ursprungslandet har artikulerats under resans gång. Dessa leder dock inte alltid till en förändrad 

upplevelse av den egna etniciteten där det finns ett givet samband mellan återresan och en ”ny syn” 

på etnicitet. Återresans betydelse inbegriper frågor kring den etniska identiteten men spänner även 

bortom en eventuell betydelse av detta begrepp genom att också handla om självförtroende, kritisk 

medvetenhet och att känna sig bekväm. I samtalet med informanterna berättar de att resan i sig har 

varit viktig utan att detta behöver handla om, eller landa i en förändrad upplevelse av etnisk 

identitet. Den beskrivna känslan av insikt och bättre självförtroende kan jämföras med det som 

Palmer (2011) kallar”empowered identity” som kommer sig av att man som adoptivkorean utforskar 

de olika identiteterna av att vara ”korean”, ”korean adoptee” och ”white” (a.a. s.133-163). Palmer 

skriver att ”an empowered identity was possible because they engaged and reflected on all three and 

discovered for themselves what they meant to them” (a.a. s.169).  I och med resan till Korea har 

informanterna tvingats att reflektera kring frågor om vad det innebär att vara ”korean- korean” eller 

vara bärare av ”a korean body and a belgian mind”. Detta har i sin tur lett till ett större 
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självförtroende och en upplevd trygghet som kan förstås i termer av ”empowered identity”.  

 

I mötet med informanterna ger de även uttryck för känslor som inte bör analyseras inom ramen för 

den tredje och sista frågeställningen. Michels beskrivning av att han idag känner sig ”mer och mer 

korean” kan förklaras utifrån ett vidare perspektiv. Även Jung-Hwans berättelse om tiden i Schweiz 

och dess betydelse för hur han ser på sig själv idag öppnar upp för frågor som bäst besvaras i 

”diskussionsdelen” där syftet abstraheras ytterligare en nivå till att omfatta en bredare analys. 
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Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta de slutsatser som jag har nått givet studiens syfte och 

frågställningar. Därefter kommer jag att föra en vidare diskussion kring arbetet i sin helhet. 

Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

Slutsatser  

Syftet med studien har varit att försöka förstå hur den etniska identiteten formas och omformas åter 

i ursprungslandet. Hur påverkas upplevelsen av etnisk identitet hos adoptivkoreaner när de 

återvänder till Korea som unga vuxna? Vidare har studien syftat till att belysa den komplexitet och 

föränderlighet som kännetecknar etnicitet som fenomen. Av studien framkommer att etnicitet är ett 

mångfacetterat, ”levande” begrepp. Informanternas svar belyser detta genom att de både har valt att 

definiera etnicitet som någonting som är givet och kommer med födseln, ursprungslandet och det 

koreanska utseendet, men även som en social produkt som skapas i interaktion med andra 

människor. Etnicitet har även blivit till en definitionsfråga för den enskilde. I detta sammanhang har 

begreppet etnicitet bytts ut då det har ansetts vara ”inlåsande” och den adopterade har istället valt att 

beskriva sin egen process i termer av ”global identity” och ”adoptee identity”. Studien väcker 

således frågan om etnicitet är ett användbart begrepp för att beskriva de identifikationsprocesser 

som äger rum eller om det bör ersättas med begrepp som inte har någon koppling till essentialism 

och eurocentrism (se Hall 1996; Wikström 2009, s.54, 56). Sammantaget återspeglar informanternas 

svar en komplex syn på etnicitet där denna både blir till en fast kärna, en aspekt av relation och till 

en språklig konstruktion som när som helst kan ersättas av andra begrepp.  

 Vidare gör studien oss uppmärksamma på att teorier utgör förenklade schematiserade bilder av en 

komplex ”verklighet” då vissa informanter både har gett uttryck för ett ”essentialistiskt”och 

”socialkonstruktivistiskt” synsätt. I ett komplext samspel mellan de olika perspektiven har 

informanterna tillskrivit etnicitet både en social och föränderlig karaktär men även en ”fast” 

innebörd där de andra har blivit till bärare av specifika kulturella egenskaper.  

 Under arbetet med analysen har det även blivit tydligt att etnicitet både kan ses som ett ”medvetet 

val” men även som ett resultat av andra människors kategorisering av individen. Etnicitet handlar 

följaktligen om både självidentifikation och projicering. I detta sammanhang blir det viktigt att se 

till de maktprocesser som ligger bakom den sociala kategoriseringen, såväl som individers egna 

berättelser.   

 Informanterna har tillskrivit etnicitet olika betydelser i olika sammanhang och studien visar att 

etnicitet definieras i gränslandet mellan den enskilde och det omgivande samhället. Det är bland 
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annat i situationer där informanterna känt sig nära eller utanför det koreanska samhället som 

etniciteten har getts en mening. Frågor kring etnicitet och ”tillhörighet” har tagit form utifrån 

känslor av ”social distans” och ”social närhet” där utseendet har haft en central betydelse. Etnicitet 

har både blivit till en grund för identifikation men även till ett verktyg för att uppnå social vinning. 

Det sistnämnda har öppnat upp för en förhandlingsbar etnicitet där studien visar att vi människor 

har flera identiteter och positioner och att det är en fråga om ”sammanhang” när den etniska 

identiteten blir viktig.  

 I de allra flesta fall ger återresan inte upphov till en förändrad syn på etnicitet utan leder istället 

till ett bättre självförtroende och en större medvetenhet hos de adopterade. Tankeväckande är att alla 

informanter utom Anna har betonat processer i adoptionsländerna som viktiga för hur de tolkar sin 

etniska identitet i Korea. Det sistnämnda har i sin tur aktualiserat frågan vilken betydelse sociala 

strukturer i adoptionsländerna har för upplevelsen av etnisk identitet i ursprungslandet.   

 

Diskussion  

I studiens inledning frågade jag mig hur adoptivkoreaners upplevelse av etnisk identitet förändras i 

och med återresan till Korea. Jag hade en vag föreställning om att resan till Korea skulle ge upphov 

till en ”förstärkt upplevelse” av etnisk identitet och till min förvåning upptäckte jag att så inte alltid 

var fallet. Denna slutsats är resultatet av sex kvalitativa intervjuer. Antalet intervjuer kan diskuteras. 

I början av denna studie valde jag antalet intervjuer utifrån en tanke om ”mättnad” där det inte 

framkommer några nya teman efter ett tag. Under arbetets gång har jag upptäckt att det finns mycker 

mer att säga om ämnet. I informanternas svar har jag kunnat utläsa tankegångar som utgör frön till 

nya intressanta uppslag. Den outsinande källan av kunskap tror jag hänger samman med ämnets 

komplexitet. Som studien visar är etnicitet ett föränderligt begrepp som ständigt går att 

vidareutveckla. Ämnets mångfacetterande karaktär kan även ses som denna studies begränsning där 

sex intervjuer endast har skrapat på ytan. Med detta sagt kan man även fråga sig vilken forskning 

som någonsin blir ”klar”. Som ”forskare” kan vi endast återspegla en avgränsad social och kulturell 

kontext som ständigt förändras och är i rörelse.  

 Arbetet med analysen öppnade upp för en diskussion som rör frågor kring tolkningsföreträde. 

Både i resultatdelen och i analysen ”brottades” jag med frågor som rör informanternas svar och vem 

som besitter ”rätten” att tolka deras egentliga mening. Jag anser att det nyanserade förhållningssättet 

blir av vikt när vi som ”forskare” analyserar och tolkar en annan individs historia och därför har jag 

försökt att belysa informanternas svar utifrån olika aspekter. Ytterligare en fråga som aktualiserades 

var valet av citat och i vilken utsträckning de ”oanvända” citaten hade modifierat studiens resultat. 

Att ”välja” citat är en tolkning i sig och det är lättare sagt än gjort att säga att detta sker i enlighet 
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med studiens syfte då frågeställningarna öppnar upp för skilda tolkningsspår. Återigen blev detta till 

en fråga om avvägning där jag har försökt att närma mig ämnet med öppenhet. 

 Under arbetet med studien har frågan varför återkommit med jämna mellanrum. I slutskedet av 

detta arbete har denna fråga känts mer trängande än tidigare. Varför har informanterna svarat som de 

har gjort och hur kan vi förstå deras uttalanden? Att sätta in deras åsikter i ett större sammanhang 

och inte bara beskriva utan även försöka förklara deras berättelser har varit något som jag har 

eftersträvat. Vikten av detta har även lyfts fram av Anders Kassman som menar att kvalitativa 

studier oftast saknar en kritisk aspekt då de endast återberättar vad informanterna har sagt utan att 

författaren funderar kring den djupare innebörden (Kassman 2011-03-14).   

 I ljuset av frågan varför har centrala tankegångar utkristalliserats som rör adoptivkoreanernas 

uppväxt i adoptionsländerna. Att sociala strukturer i adoptionsländerna spelar en viktig roll för 

tolkandet av den etniska identiteten i Korea är en slutsats som har nåtts i samtalen med de 

adopterade. Känslor av att känna sig ”utanför” och ”obekväm” har artikulerats. I adoptionsländerna 

har det koreanska utsendet blivit en källa till förfrämligande och ”annorlundaskap”. Palmer (2011) 

skriver att ”most adoptees discovered that embracing a white cultural identity led them to develop a 

negative self-perception of their racial and transracial identities” (a.a. s.21). Liknande känslor 

återfinns i en svensk kontext där de adopterade uttrycker alienation inför det koreanska utseendet. 

En adoptivkorean uttrycker det på följande sätt: ”det mest förödande för oss det är inte adoptionen i 

sig, för jag tror alla människor klarar av ett uppbrott och en separation. Det mest förödande, det är 

att vi växer upp i en annan etnisk miljö och lär oss tidigt att det är fult att vara annorlunda” 

(Hübinette & Tigervall 2008, s.121).  

 Min bedömning är att en del av informanternas berättelser kan förstås och förklaras utifrån 

ovanstående bakgrund. Den starka identifieringen med ursprungslandet eller den beskrivna 

samhörigheten till Korea får en mening om vi ser till den adopterades bakgrund i en kontext där 

han/hon inte har känt någon tillhörighet eller gemenskap. Även önskan att smälta in och bli sedd 

som en ”korean-korean” får en djupare innebörd om vi ser till den adopterades koreanska utseende 

som alltid har varit ”annorlunda” i adoptionsländerna. På motsvarande sätt kan möjligheter till 

identifikation med ursprungslandet under uppväxten ha en positiv inverkan på den adopterades 

upplevda identitet. Att lära sig det koreanska språket eller att träffa andra infödda koreaner blir i 

detta sammanhang viktigt. Samtliga informanter i Palmers studie (2011) har lyft fram att de önskar 

att de hade haft ett band till Korea under uppväxten, genom böcker, mat, möten med andra infödda 

koreaner, etc (a.a. s.72-84). I denna slutsats ligger även en uppmaning om att prata om dessa frågor 

under uppväxten. Detta görs vanligtvis inte: ”it appears that the parents may have believed that an 

introduction to Korean culture was a one-shot deal or that exposing their children to the culture 
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might lead to cultural confusion” (a.a. s.74).  Även bland adoptivfamiljer i Sverige nedtystas frågor 

om ”annorlundaskap” och ”ursprung” (se Hübinette & Tigervall 2008, s.47).  

 Med bakgrund i ovanstående växer en ny förståelse fram för studiens frågeställningar om vad 

etnicitet betyder för den enskilde och i vilka sammanhang han/hon tillskriver etnicitet en betydelse. 

Sociala strukturer och processer i adoptionsländerna påverkar hur informanterna ser på etnicitet i 

Korea. Tolkningen av etnicitet är färgad av tidigare upplevelser i adoptionsländerna där både känslor 

av utanförskap men även en närhet till Korea under uppväxten får en betydelse för hur de 

adopterade upplever och ser på tillhörighet och identitet i ursprungslandet.   

 En kritisk tanke som är värd att lyfta i detta sammanhang är att strukturella förklaringar kan göra 

den enskilde till en passiv mottagare av andra människors projicering. Song (2010) skriver att 

”ethnic minorities are not simply the passive recipients of imposed identities: rather they can 

actively respond to negative and unwanted images and identities in various ways” (a.a. s.41). Att de 

adopterade i denna studie är aktiva, handlande människor är en viktig aspekt. I informanternas 

berättelser går det att utröna situationer där den etniska identiteten har varit ett frivilligt val. Den 

beskrivna samhörigheten till Korea eller de olika sammanhang där etniciteten har tillskrivits en 

betydelse bör inte alltid förstås med strukturella glasögon utan bör snarare ses som situationer där 

den enskilde ger uttryck för en personlig åsikt eller ett medvetet val där han/hon vill uppnå något 

med sin handling. Kanske är det i handlingsutrymmet mellan ”samhälle” och individ som studiens 

två första frågeställningar ska belysas. I denna process blir återresan till Korea viktig då den 

erbjuder de adopterade ett nytt sammanhang och en ny plattform för identifikation och samhörighet. 

Studien visar att vikten av att återvända inte handlar om etnicitet utan snarare om en förändrad 

förståelse för vem man är som person där den etniska identiteten har en underordnad betydelse. I ett 

komplext samspel mellan ”samhälle” och individ tar betydelsen av återresan form genom att de 

adopterade i Korea får ett bättre självförtroende och en större insikt om de själva som i sin tur kan 

utgöra en motståndskraft mot andra människors projiceringar och tillskrivningar.  

 Viktigt att nämna är att informanterna i denna studie även har andra ”identiteter” där 

adopteradeskapet bara är en aspekt av vem de är. Detta blir i sin tur ett viktigt svar på frågan varför 

de har svarat som de har gjort. Studiens syfte som omfattar betydelsen av etnicitet, i vilka situationer 

etnicitet tillskrivs en betydelse och hur upplevelsen av etnisk identitet förändras i och med återresan 

till Korea är avhängigt informanternas olika identiteter av att vara adopterade män och kvinnor från 

olika samhällen, i olika åldrar med skilda personliga erfarenheter där långt ifrån alla anser att de 

”lever i ett kulturellt ingenmansland”.   
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Förslag på framtida forskning 

Vad händer med adoptivkoreanerna när de återvänder till adoptionsländerna och förändras deras 

upplevelse av etnisk identitet när de kommer ”hem” igen? Hur ser de tillbaka på tiden i Korea och 

vilken betydelse får denna resa i ett längre perspektiv, exempelvis i det egna föräldraskapet eller när 

det gäller känslor av ”empowerment”. Tolkar män och kvinnor sin etniska identitet olika och hade 

studiens resultat modifierats om någon av informanterna hade varit från USA. Ett land där frågor 

om etnisk identitet har en annan genomslagskraft. Vidare skulle jag tycka det vore intressant att 

träffa ”barn till adopterade” för att undersöka om adopteradeskapet lever vidare och i så fall på 

vilket sätt.  
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Bilagor  

Intervjufrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit i Korea och hur många gånger har du besökt landet? 

3. Hur länge ska du stanna i Korea? 

3. Vad fick dig att resa till Korea/varför har du valt att bo i Korea? 

4. Vad är etnicitet för dig?   

5. Är etnicitet viktigt i Korea och i så fall när/i vilka situationer? 

6. När märker du av din etnicitet i Korea? När märker du inte av den? Om du märker av den- berätta 

om de sammanhangen.  

7. Tänker du på adoptionslandet i Korea? Vilka frågor aktualiseras när du tänker på 

adoptionslandet?  

8.  Har upplevelsen av din etniska identitet förändrats sedan du kom till Korea? Hur ser du på 

etnicitet idag och hur såg du på etnicitet innan du åkte? Om den har förändrats- vilka aspekter i den 

förändringen har varit viktiga då? 
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Introduktionsbrev- svenska 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Sara Alvfeldt och jag studerar till socionom på Ersta Sköndal Högskola. Just nu är jag 

inne på min sista termin och ska skriva C-uppsats som utgör mitt examensarbete. Studiens syfte är 

att undersöka om adoptivkoreaners upplevelse av etnicitet förändras i och med återresan till Korea. 

Studien syftar även till att försöka förstå hur den etniska identiteten formas och omformas åter i 

ursprungslandet.  

 

I arbetet med detta söker jag Dig som är adopterad från Korea till USA eller Europa och som bor i 

Korea, antingen på permanent basis eller tillfälligt. Jag kommer gärna till din arbetsplats/skola eller 

träffas på ett café/restaurang.   

 

Intervjun kommer ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in på mp3-spelare. Intervjumaterialet i 

sin helhet kommer bara jag ta del av och Du kommer även att avidentifieras. Efter att studien är klar 

kommer intervjumaterialet att förstöras. C-uppsatsen kommer sedan att finnas tillgänglig på internet 

och skolans bibliotek. Om Du är intresserad skickar jag gärna ett exemplar även till Dig.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan.  

 

Välkommen att höra av Dig till mig vid frågor! 

 

Vänliga hälsningar Sara Alvfeldt 

salvfeldt@hotmail.com 

+46735401609 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salvfeldt@hotmail.com
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Introduktionsbrev- engelska 

 

Dear adoptee,  

 

My name is Sara Alvfeldt and I am an adoptee living in Sweden. I am currently enrolled in the  

bachelor program of social work at Ersta Sköndal university college in Stockholm. I am a fourth 

year student and am now into my last semester and in the process of writing my dissertation. The 

purpose of this study is to examine if and how the adoptees from Korea expericence any change in 

their ethnical belonging when returning to their country of origin. The study also aims to understand 

how the adoptees create and recreate their ethnic identities in various situations in Korea.   

 

I am now looking for participants who are adopted from Korea to the United States or Europe, and 

who at the moment is living in Korea, either on a permanent basis or temporarily. The interviews 

will take place in Seoul this summer and I would be more than happy to meet you at your place of 

work/school, or at a cofee-shop/restaurant.   

 

The interview will take approximatly 45 minutes and will be recorded on a mp3-player. All data will 

be handeled by me only and will be kept anonymous and confidential. Your participation is of 

course voluntary and you can withdraw your cooperation at any time.  

 

The final report will be available for downloading online, and at Ersta Sköndal university library.   If 

you are interested I will be happy to send you a printed copy.  

 

If you have any questions, do not hesitate to contact me! 

 

Best regards, 

Sara Alvfeldt 

salvfeldt@gmail.com  

+46735401609 

mailto:salvfeldt@gmail.com

