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Idag lever omkring 10 000 adopterade barn och vuxna från Korea i 
Sverige, vilket gör Korea till det dominerande ursprungslandet. Syftet 
med studien var att studera adopterade koreaners upplevelse av 
återresor med speciellt fokus på hur återresan har påverkat upplevelse 
av identitet. Resultatet baserades på semistrukturerade intervjuer med 
sex personer, som tolkades med induktiv tematisk analysmetod. Då en 
förförståelse finns, har hermeneutisk ansats valts. Resultatet visade att 
återresorna har gjort att de adopterade funderat över sin identitet, där 
de upplevde sig varken som svensk eller koreansk, utan upplevde en 
ambivalens. Återresorna har möjliggjort att en egen uppfattning om 
Korea och en relation till ursprunget skapats. Resultatet av studien har 
kunnat kopplas till tidigare forskning inom området. Eriksons och 
Marcias identitetsteorier har använts för att tydligare belysa 
identitetsaspekten. Studien anses vara användbar då de adopterades 
situation är något som uppmärksammats alltmer och då särskilt 
identitetsprocessen där relationen till ursprunget kan ses som viktig.  
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I n l e d n i n g 

 
Nationella adoptioner syftar på när barn adopteras av adoptivföräldrar i samma land, 
medan internationella adoptioner är adoption över landsgränserna (Lindblad, 2004). 
Mer än 30 000 barn adopteras internationellt varje år i världen, och mer än hundra 
länder är berörda. Efter andra världskriget dominerade Japan, Tyskland, Grekland och 
Italien som ursprungsländer, medan Sydkorea dominerade under 1980-talet. Under 
1990-talet var Kina, Ryssland och Vietnam de länder som adopterade bort flest barn. 
Nationell adoption var fram till andra världskrigets slut den dominerande formen av 
adoption. I Sverige genomfördes omkring 90 000 adoptioner mellan 1917 och 1960-
talet. Som en följd av exempelvis social uppgång, förbättring av preventivmedel och 
möjlighet till abort minskade dock nationell adoption och internationell adoption kom 
att dominera under 1970-talet. Under 1970-talet fram till mitten av 1980-talet var den 
internationella adoptionen som mest omfattande i Sverige. Minskningen av 
internationell adoption under 1990-talet kan bero på många saker, exempelvis de 
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ökade metoderna för ofrivilligt barnlösa att få behandling, men även försämrad 
familjeekonomi och främlingsfientlighet kan kanske i viss mån sägas spela in. Sverige 
är med över 44 000 internationellt adopterade, ett av de största mottagarländerna efter 
USA som är det största. Varje år adopteras ungefär tusen barn per år till Sverige 
(Lindblad, 2004). Asien är det land som liksom förr i tiden, idag dominerar när det 
gäller ursprungslandet vid adoption till Sverige. Flest barn kommer från Kina och är 
tillsammans med det näst största ursprungslandet Korea, de enda länderna som 
adopterar bort ett tresiffrigt antal barn till Sverige varje år. Idag lever omkring 10 000 
adopterade barn och vuxna från Korea i Sverige. Detta gör Korea till det dominerande 
ursprungslandet. Orsaker till detta kan bland annat vara tiden efter andra världskriget 
då koreanska barn adopterades till Sverige, den koreanska politik som gör att adoption 
till utlandet genomförs i den utsträckning den görs (se t ex. Hübinette, 2005a, 2005b), 
samt andra faktorer.  
 
Det finns två slags adoptioner, osynliga, som avser adoption av barn inom samma 
land eller etniska grupp som adoptivföräldrarna, respektive synliga, som avser 
adoption av barn som har ett annat etniskt ursprung än adoptivföräldrarna (Irhammar, 
1997). Osynliga adoptioner innebär att man vanligtvis inte kan avgöra utifrån barnets 
utseende om det är adopterat eller biologiskt barn till adoptivföräldrarna, medan 
synliga adoptioner innebär att barnet ofta avviker utseendemässigt från 
adoptivföräldrarna. På senare år har en allt livligare debatt förts angående adoptioners 
vara eller icke-vara. Den största kritiken har framförts gentemot adoptioner över 
gränserna, där de internationella, synliga adoptionerna har ifrågasatts. En viss 
övergång från att adoptioner tidigare ansetts vara någonting bra både för barnet och 
för adoptivföräldrarna men även för samhället i stort, till att se adoptioner som 
någonting som kan skapa livslång problematik och identitetskris för barnet har skett. 
Forskning har visat på de psykosociala problemen som kan uppstå i och med en 
adoption, vilket gör att den allmängiltiga utvecklingsmodellen (se Erikson, 2000) 
kompliceras (Brodzinsky, 1987) och man har kunnat se att ”synligt” adopterade löper 
högre risk för att utveckla psykisk ohälsa (Mohanty & Newhill, 2006). Argument mot 
internationella adoptioner kan ses rörande det adopterade barnets etniska identitet, där 
en förvirring förefaller gällande dess etniska identitet eftersom det dragits upp med 
rötterna från sin egen kultur (Huh & Reid, 2000). I USA och England har denna 
debatt (se t ex. Hollingsworth, 1998) drivits ett tag medan den först på senare tid har 
kommit att uppmärksammas i Sverige. Kanske har adoptionsfrågan nu kommit att 
observerats i allt höge utsträckning på grund av att alltfler av deltagarna i debatten 
och i forskningen är adopterade själva. De första som adopterades till Sverige har nu 
blivit vuxna och flera har även börjat forska kring dels adopterades situation i 
Sverige, dels adoption som fenomen. Tobias Hübinette (2005a, 2005b), själv 
adopterad från Korea, är i Sverige en av de aktivare aktörerna i diskussionen kring 
adoptioner. I sin forskning har han kommit fram till att adopterade har en transrasial 
identifikation vilket kan jämföras med transsexuella där samhällets normer gör att en 
diskrepans mellan den förväntade och den upplevda känslan av identifikation uppstår 
(Hübinette, 2005a). Hübinette (2005b) beskriver i en avhandling Koreas 
adoptionshistoria och hur adopterade koreaner framställs i koreansk populärkultur.  
 
Marianne Cederblad, Malin Irhammar, Ann Marie Mercke och Eva Norlander (1994) 
har i en studie undersökt 211 adopterade ungdomar i åldrarna 13 till 27 år. De jämför 
sin studie med en dansk motsvarande studie, av 384 adopterade ungdomar i åldern 18-
25 år. I den danska studien var majoriteten av ungdomarna från Korea och i den 
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svenska studien var Indien det största adoptionslandet. I den svenska studien upplevde 
de adopterade att de ganska ofta blivit retade på grund av sitt utseende. De flesta 
kände sig mest som svenskar både i Sverige och i utlandet, men en del gav uttryck för 
att det kändes skönt att kunna försvinna lite mer i mängden när de var utomlands. 
Ungefär 18 % av ungdomarna i den svenska studien hade besökt ursprungslandet och 
de flesta verkade känna sig svenska, även då de kom tillbaka till ursprungslandet. 
Cirka 30 % av de adopterade, både i den svenska och i den danska undersökningen, 
kände en anknytning till sitt ursprungsland, men majoriteten skulle ha valt att komma 
till sitt adoptionsland om de hade kunnat leva om sitt liv. Varken de svenska eller de 
danska adoptivungdomarna var i särskilt hög grad intresserade av sitt biologiska 
ursprung eller talade med sina adoptivföräldrar om det. De som dock haft möjlighet 
att besöka sitt ursprungsland hade övervägande positiva upplevelser. Majoriteten av 
dem som inte hade åkt dit, ville göra det på ett distanserat sätt, mer som turist för att 
uppleva natur och kultur. 
 
Susanna Matwejeff (1993) har intervjuat fem vuxna svenskfödda adopterade, det vill 
säga osynligt adopterade, där syftet var att utifrån adopterades perspektiv dra 
slutsatser om sökandets process som psykologiskt fenomen. Samtliga personer i 
Matwejeffs undersökning önskade ha en relation till båda eller en av sina biologiska 
föräldrar, och de främsta orsakerna till detta var nyfikenhet, uppleva likheter och 
känna tillhörighet. Mötet med de biologiska föräldrarna upplevdes så starkt 
känslomässigt att de knappt kunde uttrycka detta i ord. Men adoptivföräldrarnas 
reaktioner på sökandet, som kunde vara alltifrån rädsla till nyfikenhet och avundsjuka, 
gjorde att det i vissa fall upplevdes en känsla av svek av den adopterade gentemot 
adoptivföräldrarna. Merparten av de intervjuade menade att sökandet påverkat och 
förändrat dem. Det föreföll som att de kände att de hade blivit eller höll på att bli hela, 
verkliga och tydliga gentemot andra och sig själv, samt att de i någon mån hade fått 
identitet. 
 
Birgitta Hene (1987) har studerat adopterade barns språkutveckling. Sjuttio vuxna 
adopterade från ett antal olika länder, exempelvis Grekland, Indien, Etiopien där 
Korea var störst representerat, intervjuades och här framgick att många adopterade 
som vuxna var intresserade av sin bakgrund och sitt ursprungsland. Intresset för 
ursprungslandet varierade dock en hel del mellan deltagarna men de flesta av de 
intervjuade vittnade även om att de under någon period funderat på sina biologiska 
föräldrar. Detta betyder dock inte att alla hade något intresse av att söka upp deras 
biologiska föräldrar eller ville ta kontakt med dem. Majoriteten i undersökningen 
uppgav att de kände sig som svenskar i första hand, även om de flesta även tyckte att 
de har en identitet som exempelvis korean, indier osv. Hene menar att den viktigaste 
faktorn både i egna och i andras ögon för den svenska identiteten borde vara det 
svenska språket. 
 
Agneta Thulins (1983) undersökning har sin utgångspunkt i att utländska adoptivbarn 
kan sägas befinna sig mellan två etniska kategorier och syftet med studien var att 
svara på frågan hur barnen upplever detta, hur det påverkar deras självbild och 
identitet, om det ger upphov till problem och i så fall vilka, eller om det snarare är en 
tillgång för dem. Merparten av de adopterade barnen i undersökningen kände sig 
svenska, cirka hälften kunde förena sin svenska identitet med sitt ursprung, medan 
vissa av barnen tycktes ha identitetsproblem på grund av sitt annorlunda etniska 
ursprung. Många av barnen hade trängt bort sitt förflutna och sina minnen vid den 
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första anpassningsperioden, vilket enligt Thulin kanske beror på att de tycks förkasta 
sitt etniska ursprung i strävan efter att identifiera sig med svenskar. En del av barnen 
kände en splittring mellan svensk och ursprunglig identitet. I Thulins undersökning 
verkar det som att identitetsproblematiken blir som mest problematiskt under 
tonårstiden, då osäkerheten om det egna ursprunget blir en central fråga. 
 
Annika Laestadius (2005) har funnit att kvinnors upplevelser av att vara 
adoptivmödrar både liknar och skiljer sig ifrån hur biologiska mödrar upplever ett 
moderskap. De skillnader som upplevs beror till stor del på det omgivande samhället, 
enligt Laestadius. Samtliga mammor i Laestadius studie har fört en öppen dialog med 
sina barn om dess ursprung. Det upplevdes som att kunskap om ursprunget för barnet 
skulle leda till en ökad trygghet medan brist på intresse kunde härledas till osäkerhet 
och förnekande. Det ansågs som viktigt att vara ärlig i fråga om ursprunget, även i de 
fall där man inte hade någon konkret information att ge barnet. Trots detta verkade det 
som att adoptivmammorna var måna om att adoptivbarnet skulle inneha en känsla av 
att deras biologiska mor inte hade någon valmöjlighet i bortlämnandet och i och med 
det gjort en stor uppoffring. En majoritet av adoptivbarnen hade besökt 
ursprungslandet, vilket upplevdes som positivt enligt mammorna. För en del av 
adoptivbarnen hade återresan gjort att de psykiska problemen minskat, samt även att 
de fått en mer realistisk bild av ursprungslandet. Detta ledde, enligt Laestadius till att 
en eventuell bitterhet mot den idealiserade biologiska mamman försvunnit. 
Återresorna, i de fall där adoptivmamman följt med, har även varit ett sätt för dem att 
uppleva hur det är att sticka ut ur mängden, och de fick därigenom en ökad förståelse 
för sitt adoptivbarn. Majoriteten av adoptivbarnen har enligt mammorna betraktat sig 
som svenskar. I de fall där adoptivbarnen träffat sin biologiska mamma uttrycker 
adoptivmamman både en osäkerhet och ett hot gentemot sin mammaroll. Trots att de 
uppmuntrat sitt barn till att söka sitt ursprung upplevs det som något som tar emot 
känslomässigt. Laestadius menar att denna rädsla och sorg bör få uttryckas, vilket 
dock inte innebär att adoptivmammorna ska motsätta sig eventuella diskussioner om 
ursprunget. Hon menar vidare att det till stor del är kulturen som påverkar och skapar 
ett eventuellt behov av att veta om sitt ursprung, detta genom värderingar och 
förväntningar. 
 
Det har visats att den nuvarande föräldrautbildningen inte kan sägas tillgodose det 
behov av kunskap som vuxna adopterade anser att nya adoptivföräldrar bör ha 
(Paulsson, 2005). Det finns vissa aspekter i adoptionen som förbises, då 
föräldrautbildningen alltför mycket fokuserar på de små barnen då ännu inte de 
verkliga frågor som uttrycks i tonåren har blivit aktuella eller kan formuleras. De 
adopterade i Paulsson undersökning ser sig som svenskar samtidigt som de känner sig 
annorlunda, och de beskriver en process som varit nödvändig för att komma fram till 
detta. Återresor har tillsammans med en bearbetning av den egna personen gjort att 
man känner identiteten som tillhörande båda nationaliteterna. Diskrepansen som 
uppstår mellan att se annorlunda ut men ändå i värderingar och tankesätt vara svensk 
leder till förvirring, både hos den adopterade och hos omgivningen. Att omge sig med 
andra adopterade uppfattas i vissa fall som stärkande och man får på så sätt en trygg 
referensram. Ursprungslandet ses antingen som en positiv men förhållandevis liten del 
i de adopterades liv eller i vissa fal som ett andra hemland. Det uttrycks en önskan om 
att förstå ursprungslandet och människorna där bättre. En bitterljuv känsla skapas i 
och med att man både smälter in utseendemässigt men känner sig annorlunda i 
ursprungslandet. Paulsson menar att det verkar som att sättet man utvecklar sin 
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identitet har betydelse för hur man förhåller sig till ursprungslandet. Återresan såväl 
som under vilka omständigheter den gjorts förefaller spela roll för hur de adopterade 
uppfattar sig själva. 
 
Madeleine Kats (1990) beskriver adoptivbarn med tidiga störningar. Hon menar att 
dessa störningar inte har blivit till genom att de adopterats utan att det är problem som 
de adopterade skulle ha haft var de än befann sig. Hon betonar det väsentliga i att 
både adoptivföräldrar och de som arbetar med adoptionsprocessen är medvetna om 
hur svårt skadade små barn kan vara och vilken omsorg de behöver för att kunna läka. 
Det är dock viktigt, anser Kats att komma ihåg att en tidig störning inte är något som 
är unikt enbart för adopterade barn utan något som även existerar hos ”svenska” barn. 
Det ses även en fara i det sätt att tänka som genomsyrar många socialarbetare, lärare 
och psykologer, då ett barn anses bättre att hantera känslomässig näringsbrist ju 
mindre det är. Det gemensamma för adoptivbarn kan sägas är att de upplevt tidiga 
separationer och tidiga känslomässiga brister. Man bör därför se den förlust barnet har 
upplevt alltifrån de första månaderna till de första åren av betydande karaktär, då detta 
präglar barnet. Man bör därför vara medveten om att barnet haft ett liv innan det 
”landat” i Sverige. De problem som kan yttra sig för ett adoptivbarn med tidiga 
störningar kan vara alltifrån problem vid inskolningen till att skilja mellan fantasi och 
verklighet eller en sexualisering av känslor. Kats menar dock att ”lösningen” ligger i 
att vara medveten om att barnet har ett förflutet vilket påverkar dem, och att ha en 
öppen förståelse för detta. 
 
Irhammar (1997) har i en undersökning använt sig av Marcias teori om att identitet 
utvecklas och formas genom en rad steg, vilken utgår från Eriksons psykosociala 
teori. Irhammar skiljer mellan biologiskt och etniskt ursprung, där det biologiska 
ursprunget som syftar till de adopterades intresse för sitt biologiska ursprung fanns 
med hos majoriteten av de adopterades självbild, men hade olika utrymme hos olika 
individer och under olika perioder i livet. Hon har funnit att biologiskt och etniskt 
ursprung, den sociala omgivningen och egenskaper hos den, har olika innebörd och 
betydelse för olika individer som har annat etniskt och biologiskt ursprung än sina 
adoptivföräldrar. Det fanns olika sätt att förhålla sig till detta beroende på 
adoptivföräldrarnas förhållningssätt, förhållanden i adoptivfamiljen samt psykisk 
hälsa och självkänsla hos den adopterade. Irhammar har funnit att det i utforskandet 
av ursprunget kan finnas två aspekter; antingen en normal identitetsutveckling där 
man söker bilder att spegla sig i eller en otillfredsställande livssituation. Utifrån 
Marcias teori har Irhammar kunnat se att de adopterade som hade en bra relation till 
sina adoptivföräldrar och inte önskade söka kontakt med ursprunget kan sägas befinna 
sig i foreclosure. De adopterade som börjat ta steget mot ett sökande efter det 
biologiska ursprunget befann sig i moratorium medan de som endast visade intresse 
för det etniska ursprunget samtidigt som en önskan efter det biologiska ursprunget 
fanns kunde sägas befinna sig i identity diffuse. De hade ofta lägre självkänsla och 
sämre familjerelationer. De adopterade som uppnått identity achievment hade 
accepterat att de inte skulle få reda på mer om sitt biologiska ursprung. 
  
Det har inte gjorts många svenska studier där avsikten är att se vilken psykologisk 
inverkan en återresa till ursprungslandet kan ha på de adopterade, särskilt inte där 
undersökningsdeltagarna är vuxna. De flesta studier som har gjorts behandlat 
återresan mer i förbifarten och det har snarare skrivits om den psykiska ohälsan hos 
adoptivbarn (Kats, 1990; Cederblad et al., 1994). En undersökning har dock gjorts 
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gällande återresans inverkan på adopterades upplevelse av identitet. Erna Backs 
(1988) undersökning av koreanska adoptivbarn mellan 14 och 19 år har visat att 
återresan varit övervägande positiv, där de adopterade ensamma utseendemässigt 
kunde smälta in i omgivningen, men i grupp utmärkte sig genom ett avvikande 
rörelse- och beteendemönster. Undersökningen har sin utgångspunkt i att ett återbesök 
till ursprungslandet kan vara en viktig byggsten i formandet av identitet. Två sätt att 
bearbeta upplevelserna från återresan kan urskiljas, dels en likgiltighet där de 
adopterade tog fasta på olikheter, och dels en öppenhet för olika typer av upplevelser 
där de adopterade både kände sig svenska men även kände samhörighet med Korea. 
 
Identitet och utvecklingspsykologi 
Olika teoretiker har olika definitioner av identitet och hur identitet utvecklas, det vill 
säga det finns ingen enhetlig, begränsad definition. Innebörden av begreppet identitet 
har förändrats över tid och ser olika ut beroende på inom vilken vetenskaplig 
inriktning man förhåller sig till.  
 
Ett psykodynamiskt perspektiv innebär att den psykologiska utvecklingen ses som 
kumulativ, vilket innebär att den tidigare utvecklingen alltid påverkar den senare 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Den psykiska utvecklingen påverkas även 
mer eller mindre av en konfliktaspekt och hur dessa konflikter löses. Om de uppgifter 
eller konflikter som hör till varje fas inte löses på ett bra sätt kan det leda till psykiska 
symtom som visar sig senare i livet. En olöst konflikt binder psykisk energi i den 
specifika fasen, vilket leder till att en fixeringspunkt uppstår och vid påfrestningar 
riskerar individen att falla tillbaka till utvecklingsfasen där fixeringspunkten har 
bildats, det vill säga en regression (tillbakagång) uppstår. Det finns dock vissa 
problem med användandet av fasbegreppen när det gäller den psykiska utvecklingen 
då dessa tenderar att bortse från bland annat att barns utveckling inte sker efter en 
tidsbestämd mall, att ett barn kan befinna sig i ett flertal faser på samma gång samt att 
faser är kulturellt betingat. Två sätt att se på utveckling är vid användandet av 
utvecklingslinjer och utvecklingsteman. Utvecklingslinjerna bygger på processer i 
vilka individens medfödda krafter påverkar den psykiska utvecklingen, det vill säga 
individen föds med en egen unik kompetens att handskas med sig själv och sin 
omvärld. Denna medfödda kompetens kan dock inte utvecklas enbart genom 
individen själv utan måste göras med hjälp av de nära relationerna och från 
omgivningens stöd. Utvecklingslinjerna är aktuella under hela livet. Ett alternativt sätt 
att se på utveckling är vid användandet av livstema, som kan sägas vara en fråga som 
ständigt är aktuell på olika utvecklingsnivåer men som skiftar under olika 
omständigheter. Det finns då en ständig strävan efter att uppnå en optimal balans när 
det gäller de betydelsefullaste livsteman. 
 
Erik H. Erikson (1969) diskuterar begreppet identitet vilket kopplas till individens 
livscykel. Erikson (2000) presenterar åtta stadier vilka människan går igenom i livet; 
spädbarnsåldern, småbarnsåldern, lekåldern, skolåldern, tonåren, de tidiga 
vuxenåren, vuxenåren samt ålderdomen. Varje stadium har sin psykosociala kris som 
människan måste gå igenom för att kunna utvecklas. Identitetsbildningen ses som en 
omedveten process i ständig utveckling och förändring, i vilken individen bedömer 
sig själv utifrån hur andra bedömer henne i jämförelse med både de själva och den 
typologin de anser vara meningsfull. Därför menar Erikson, är det inte är möjligt att 
separera på personlighetens växande och samhällets förändringar utan man kan se det 
som att människan har ett behov av en psykosocial identitet. Denna psykosociala 
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identitet är enligt Erikson, nödvändig för att ge fäste åt människans flyktiga tillvaro. 
Erikson skiljer på personlig identitet och ego identitet (Erikson, 1988). Personlig 
identitet kallas känslan av att ens existens har sammanhang och kontinuitet, något 
som även uppfattas av andra. Ego identitet däremot innefattar även en kvalitet i 
existensen, det vill säga att man har sin egen individuella stil som andra, för en själv 
viktiga personer, uppfattar som synonym med det sammanhang och den kontinuitet 
som man har i deras ögon. 
 
Erikson (1988) menar att det är i mötet mellan modersgestalten och spädbarnet den 
första känslan av kärlek och beundran upplevs, vilket skapar den tidigaste och allra 
första identitetskänslan. Detta möte är av ömsesidig tillit och ömsesidigt 
igenkännande och frånvaron eller försvagningen av detta kan innebära en begräsning i 
kärleksrelationer och i steget mellan ungdom och vuxenhet. Barnet ska genom 
modern erhålla en inre övertygelse där en enhet av den inre och den yttre världen 
skapas. Detta kallas för en känsla av grundläggande tillit vilken är grunden för 
identitetskänslan och nödvändig för att utveckling ska ske. Det motsatta benämner 
Erikson som en grundläggande misstro och innebär att summan av upplevelserna inte 
är positiva. Denna grundläggande misstro, om det inträffar på ett tidigt stadium kan 
resultera i att barnet får en känsla av raseri som kan väckas i situationer där 
identitetsdiffusion uppstår. När modern blivit en inre visshet för barnet likväl som 
någonting beräkneligt i den yttre världen har barnet insett att det finns en mängd inre 
förnimmelser och bilder som hon minns och förväntar sig, och som är samordnade 
med den yttre mångfalden av välbekanta, beräkneliga saker och personer. En 
kontinuitet och identitet hos upplevelserna kan därmed skapa en känsla av inre 
identitet hos barnet som innebär att hon har lärt sig att lita på sin försörjares identitet 
och fortsatta existens samt även att hon kan lita på sig själv. Det är alltså en tillit till 
modern som eftersträvas men om detta inte uppnås kan det i de fall där barnet har en 
låg frustrationströskel eller är särskilt känslig, komma att bli en störning i förhållandet 
till världen runt omkring henne senare i livet. Det är då särskilt viktigt att barnet inte 
utsätts för en drastisk förlust av modern eller det som modern symboliserar utan att 
det finns en tillfredsställande ersättning eftersom det är vid denna tidpunkt som en 
känsla av separation infinner sig och en viss känsla av grund-förlust. Om det trots allt 
sker en sådan separation utan tillfredsställande ersättning kan det leda till akut infantil 
depression eller ett kroniskt tillstånd av lättare sorg. Det är därför viktigt att den 
grundläggande tilliten får växa fram och tjäna som skydd mot intrycken av förlust. 
Denna grundläggande tillit utgör den bas som barnet senare förenar med en känsla av 
att vara sig själv och att vara vad andra litar på att det skall bli, vilket skapar 
identitetskänslan. 
 
Det är först under det andra levnadsåret som barnet börjar uppleva motsättningen av 
att vara både självständig och starkt beroende (Erikson, 1988). Det är också då som 
barnet är moget att möta sin miljö, som på olika sätt bidrar till 
personlighetsutvecklingen. Under det tredje levnadsåret är barnet övertygat om att 
hon är självständigt och har då identifierat sig med sina föräldrar på ett djupt och 
starkt sätt. En betydande del för identitetsutvecklingen är att de vuxna i detta stadium 
ger barnet olika medel i form av idealtyper och idealtekniker att söka efter nya 
identifikationer med. Dessa identifikationer kan hjälpa barnet att ta egna initiativ, 
vilket efter hand kommer att ge barnet en känsla av framtida egna anlag och 
möjligheter. Hon måste oavbrutet få känna att omgivningen stöttar henne till att så att 
säga stå på egna ben samtidigt som hon skyddas från meningslösa och slumpmässiga 
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upplevelser av osäkerhet. Det är därför av yttersta vikt att den yttre kontrollen är fast 
och tillförlitlig. Identiteten kan sägas vara summan av alla identifikationer som barnet 
under de gångna åren satts att efterlikna, de personer som barnet varit beroende av. 
Identitetens kris på detta stadium kan endast lösas genom att individen nu finner nya 
identifikationer utanför familjen. Denna omdefiniering ställer ofta gamla värderingar 
under hänsynslös prövning och både jaget definieras och omdefinieras, såväl som att 
andras jag definieras och omdefinieras. En känsla av rollförvirring kan uppstå om 
definieringen av jaget förefaller för svår av personliga eller kollektiva skäl. 
 
I tonåren ifrågasätts den identitet och kontinuitet som barnet tidigare litat på, och hon 
försöker därför att sammanföra uppfattningen om sig själv med hur hon tror att hon 
uppfattas, samt hur hon önskar vara med hur hon tror att andra önskar att hon ska vara 
(Erikson, 1988). Tonåringen kan nu åter bli tvungen att gå igenom många av de 
tidigare kriserna för att nå fram till en ny känsla av identitet och kontinuitet. En känsla 
av inre identitet kan då sägas vara den integration som utgörs av de tidigare 
erfarenheterna, de sociala möjligheterna och de rådande idealen i samhället. 
Identiteten är så att säga beroende av det förgångna och avgörande framtiden. Under 
tonåren kännetecknas den psykosociala krisen av identitet eller identitetsförvirring. 
Identitetsförvirring kan sägas innebära att det är svårt att urskilja sig själv i de olika 
roller som prövas. Genom att individen tar alltfler personliga ställningstaganden vilka 
är relaterade till olika sociala situationer kan identiteten utvecklas. I en positiv lösning 
av den psykosociala krisen ligger identiteten till grund för den vuxna identiteten, 
medan en negativ lösning kan innebära en identitetssplittring som kan uttryckas i 
revolt, överdriven anpassning eller depression beroende på om den vänds inåt eller 
utåt. 
 
Efter att individen passerat detta stadium då hon äntligen frigjort sig från sökandet 
efter identitet, ligger kravet istället i att sammansmälta sin identitet med andra 
(Erikson, 1988). Som ung vuxen ligger konflikten i närhet kontra isolering, vilket 
innebär att det vid en icke-färdig identitet kan skapas problem vid intimitet. Då närhet 
kräver att man ger upp sig själv till viss del, och att det föreligger en risk att man 
förlorar sig själv kan det bli svårt att avgöra vilken som är ens egen identitet och 
vilken som är den andres identitet. Om individen inte löser denna konflikt mellan 
närhet och isolering så kan konsekvensen bli ett avståndstagande. Under medelåldern 
ligger den psykosociala konflikten mellan generativitet och stagnation, vilket innebär 
att kravet finns i att individen ska producera människor, idéer och produkter (Erikson, 
1969). Att ha en oförmåga till detta kan leda till regression till tidigare konflikter. I 
det sista stadiet, ålderdomen, handlar det om förtvivlan kontra integritet. Vid 
förtvivlan ses återstoden av livet endast som en transportsträcka mot döden, medan 
det vid integritet finns en förmåga att ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper 
individen har, som kan tjäna som visdom under resterande delen av livet. 
 
Individens psykiska födelse kallar Margaret S Mahler, Fred Pine och Anni Bergman 
(1984) för separations-individuationsprocessen, som är en fortlöpande och dynamisk 
process vilken leder till att individen kan erhålla en egen identitet. Separationen syftar 
till barnets frigörelse från den symbiotiska sammansmältningen med modern och 
individuationen syftar till alla de prestationer som visar att individuella karakteristiska 
drag utvecklats hos barnet. Enligt Mahler sker personlighetsutvecklingen genom att 
en symbios, en separation och en individuation genomlevs. En kort normal autistisk 
fas följs av en symbiotisk fas och därefter separations-individuationsfasen som består 
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av fyra delfaser; differentiering och utvecklandet av kroppsuppfattningen, övning, 
närmande och slutligen början till objektkonstans. Den normala autistiska fasen 
karakteriseras av att barnet under de första veckorna har en medfödd brist på respons 
av yttre stimuli, detta betyder dock inte att barnet inte har förmåga att reagera på yttre 
stimuli. De fysiologiska processerna överväger de psykologiska och barnet befinner 
sig som i ett sömnliknande tillstånd. Det finns även en brist på medvetande om 
modern och hennes funktion, och det ”…råder ett tillstånd av absolut primär 
narcissism” (Mahler, Pine & Bergman, 1984: 56). Nu har barnet en föreställning om 
att all behovstillfredsställelse kommer inifrån, att hon är självförsörjande.  
 
Vid ungefär två månaders ålder, under den symbiotiska fasen vars spår finns kvar hela 
livet, börjar barnet sakta bli medvetet om att behovstillfredsställelsen kommer 
någonstans utifrån (Mahler et al., 1984). Tillvaron kretsar då kring försök att uppnå 
och upprätthålla homeostas, en jämvikt i den fysiologiska balansen. Barnet kan inte 
skilja på vare sig moderns eller sina egna försök till att eliminera spänning, och inte 
heller på sig själv och modern, utan en symbios upplevs. Man kan säga att ”inuti” och 
”utanför” inte går att separera. Barnet kan så småningom skilja mellan ”goda” och 
”onda” upplevelser, vilket skapar minnesspår som kan sägas ligga till grund för den 
senare försvarsmekanismen splitting. Det finns en illusion om att barnet kontrollerar 
och fördelar den gemensamma enheten som barnet och modern utgör, där de ”goda” 
upplevelserna bildar grunden för den primära och primitivaste formen av trygghet. En 
fixering eller senare regression till detta stadium i utvecklingen ger vad som kallas för 
symbiotisk barnpsykos, motsvarande den autistiska barnpsykosen som är resultatet av 
en fixering i den autistiska fasen. Den symbiotiska barnpsykosen kan leda till att 
barnet inte utvecklas på ett riktigt sätt, då senare utvecklingsfaser påverkas negativt 
(Evang, 1991). Det är väsentligt att en normal autism och att en normal symbios ägt 
rum för att separations-individuationsprocessen skall kunna utvecklas. I den normala 
symbiotiska fasen sker det ömsesidiga samspelet mellan mor och barn fullt ut, vilket 
innebär att modern tolkar de signaler som barnet sänder ut och svarar på en del av 
dessa, vilket i sin tur resulterar i att barnet ändrar sitt beteende därefter. Det uppstår då 
ett beteendemönster som bidrar till barnets inre regleringar, etablering av en 
grundläggande trygghet, början till ångesttolerans och frustrationstolerans, och i 
slutändan även en differentiering mellan självet och objektet. 
 
Separations-individuationsfasen har sin början vid omkring fem månaders ålder, där 
det primära är att bli en egen person, och därigenom bryta symbiosen (Evang, 1991). 
Differentieringen har börjat och det är under den första delfasen i separations-
individuationsfasen som alla normala barn försiktigt försöker att ta sig loss fysiskt 
från det hittills passiva tillståndet. Efter någon månad in i separations-
individuationsfasen, från omkring det att barnet är sju till åtta månader börjar hon att 
jämföra modern och även skilja på modern och annat. Om den symbiotiska fasen 
försenats eller störts verkar det som om differentieringsprocessen antingen blir 
försenad eller kommer för tidigt. Resultatet vid en ovanligt turbulent separation från 
modern kan resultera i att barnet ovanligt tidigt har en medvetenhet om att modern är 
någon annan än andra vuxna i deras närhet (Mahler et al., 1984) det vill säga en för 
tidig utkläckning ur symbiosen, en differentiering som sker innan barnets 
jagutrustning hunnit mogna tillräckligt (Evang, 1991).  
 
Övningsperioden, delas upp i två delar; dels den tidiga övningsfasen som innebär att 
barnet fysiskt rör sig bort ifrån modern, dels den egentliga övningsperioden då barnet 
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kan gå själv (Mahler et al., 1984). Denna förmåga att röra sig fritt utvidgar barnets 
värld och barnet har då både möjlighet att själv avgöra hur nära modern hon vill vara 
samt kan utforska nya delar av omvärlden där nya och fler upplevelser finns att 
hämta. Det är dock fortfarande modern som är det centrala för barnet och kan ses som 
en utgångspunkt från vilken barnet rör sig utåt. Modern söks upp då och då för att 
genom fysisk närhet få känslomässig påfyllning och om en sådan känslomässig 
påfyllning uteblir eller inte är tillräcklig kommer barnet inte att ha nog med psykisk 
energi för att gå vidare (Evang, 1991). Vid arton månaders ålder blir barnet mer och 
mer medvetet om och utnyttjar att hon fysiskt kan separera sig från modern (Mahler et 
al., 1984). Barnet uppvisar då samtidigt en ökad separationsångest, vilket grundar sig 
i en känsla av maktlöshet allteftersom barnet förstår att hon och modern är två 
separata individer och det är därför oerhört viktigt att modern är emotionellt 
tillgänglig. I närmandefasen kan man säga att barnet samtidigt utnyttjar den 
tilltagande individuationen, som hon är mer medvetet om att hon är separerat från 
modern, vilket hon på alla sätt försöker att förneka och förhindra. Det finns därför en 
tendens att både ”skugga” modern och att ”kasta sig iväg” från henne, eftersom barnet 
både har en fruktan att uppslukas och en önskan om återförening. Denna önskan om 
återförening kan senare i livet riktas mot helt andra personer än modern, vilket kan 
visas genom att det inte finns några klara jaggränser, ingen känsla av ”jag” eller ”du” 
i förhållandet exempelvis i en relation (Evang, 1991).  
 
Vid två till tre års ålder inträder den sista delfasen, som dock aldrig avslutas, då barnet 
är på väg mot objektkonstans (Mahler et al., 1984). Mahler et al. menar att denna tid 
är oerhört viktig för den intrapsykiska utvecklingen då gränser för självet uppnås. 
Objektkonstans innebär att man kan förena det ”onda” och ”goda” objektet till en hel 
inre representation. Förutsättningar för att objektkonstans ska kunna uppnås är tillit 
och förtroende samt att objektet inte förkastas så fort det är frånvarande (Mahler et al., 
1984). Om det sker en separation under längre tid kan detta i viss mening utgöra 
kritisk påfrestning på objektkonstansen. Självkonstansen, som är motsvarigheten till 
objektkonstans sker också nu och innebär att även självbilden är relativt stabil. Denna 
självbild förändras kontinuerligt och utgör en betydelsefull del i identiteten (Evang, 
1991).  
 
Objektrelationsteorin grundar sig på psykoanalysen, men har en ledig inställning till 
Freuds fasteori (Igra, 1997). Enligt objektrelationsteorin föds individen dels med en 
kärna, vilken är unik och icke utbytbar, dels med ett själv, vilket är de personliga 
förutsättningarna som till en början är outvecklade. De personliga förutsättningarna 
ser olika ut hos olika individer och gör därför att behoven är olika både i styrka och i 
omfattning. Två krafter kan sägas styra individens utveckling, dels realitetsprincipen 
som syftar på handlingarnas anpassning till verkligheten, dels lustprincipen som 
syftar på driftsenergin bakom våra handlingar. Till en början styrs barnet av 
lustprincipen men realitetsprincipen blir allt mer dominerande med åldern. 
Objektrelationsteorin är i huvudsak matriarkalisk, det vill säga modern står i centrum 
och från allra första början primärt från bröstet. Objektrelationsteorin förklarar barnets 
tidiga utveckling och vilka konsekvenser det får i det framtida livet. Relationen 
mellan individen, subjektet och de för individen viktiga personerna, objekten är 
betydelsefull för individens självuppfattning och inställning till omvärlden. 
Objektrelationer innebär förhållanden till inre objekt, vilka förutsätter en jagstruktur. 
Objektrelationer uppstår genom att känslomässigt viktiga aspekter hos de primära 
objekten, exempelvis modern införlivas och struktureras i barnets inre värld. 
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Objektrelaterande innebär i sin tur individens förhållande till verkliga yttre objekt. 
För att det yttre ska kunna bli inre, genomgår de en omfattande omarbetning och 
förändring, då de passerar genom de filter som barnets egna känslor och behov utgör. 
Denna process kallas internaliseringsprocessen. 
 
Till en början är barnet helt beroende av att objektens kapacitet att tillfredsställa eller 
frustrera, men lär sig undan för undan att kontrollera och aktivt söka upp objektet 
(Cullberg, 2003). Denna erfarenhetsutveckling och inlärningsprocess är komplicerad 
och utmärks inte bara av objektens egenskap att vara mer eller mindre 
tillfredställande, utan också av barnets egna mer eller mindre starka driftssystem. 
Driftsystemen är individuella och i viss utsträckning ärftligt förankrade. I 
objektrelationsutvecklingen ingår olika faser i där det primära objektet, modern ses 
med ambivalenta känslor eller delas upp i en ond och en god version, även kallat 
splitting (jmf. Mahler et al., 1984). De tre första åren som präglas av kontakten mellan 
främst modern och barnet, ger barnet en uppfattning om sig själv, andra människor 
och hur relationen dem emellan ser ut. Modern är barnets första kärleksobjekt och 
hjälper barnet att bära sina egna mentala processer, vilket är grundläggande för den 
senare utvecklingen. Barnet är helt beroende av modern vilken inkorporeras i barnet 
som ett subjekt. Men redan efter någon månad uppfattar barnet delvis att modern är 
ett objekt som finns utanför barnet och blir därigenom ett del-objekt. När barnet är 
ungefär åtta månader identifieras modern som ett eget objekt som tillför barnet med 
kärlek. Samtidigt inser barnet att modern också kan försvinna, vilket gör att en 
naturlig depression infinner sig. Denna nya insikt är nödvändig för att barnet ska 
fortsätta att utveckla sitt eget jag och sin egen personlighet. 
 
Barnets driftstillfredsställelse sker genom objekten i omvärlden som barnet undan för 
undan lär sig att relatera till (Igra, 1997). Under objektrelationsutvecklingen läggs 
även grunden till jagstyrkan, som är en förutsättning för att människan ska kunna gå 
igenom senare utvecklingsperioder utan att personligheten reagerar för starkt på 
påfrestningar. Barnet själv liknas vid ett ostört kontinuerligt varande och om modern 
anpassat sig till detta varande och försökt behålla det, så ges barnet den trygghet och 
vänlighet som är en förutsättning för att klara sig bra i livet. Om föräldrarna är 
tillräckligt lyhörda för barnets behov och signaler, kan barnets kärna, det sanna 
självet, utvecklas på ett positivt sätt. Men om modern stör barnets varande med 
traumatiska frustrationer och ängslighet, som barnet inte kan assimilera i sitt psyke, 
tvingas det in i en allt för tidig mental aktivitet. Detta innebär att barnet utvecklar 
vuxna mentala funktioner och tvingas reagera, eftersom det måste ta hand om sig 
själv. I och med detta uppstår det ingen tillit till de yttre objekten som istället 
misstros, vilket lever vidare i livet. Om barnet exempelvis varit med om separationer 
eller våld vid tidig ålder utvecklar det en svagare person, vilket kan ha till följd att det 
klarar sig sämre i livet. De inre objektrelationerna kan man betrakta som tidiga 
erfarenheter och upplevelser (Igra, 1997). Risken är därför stor, om ett barn försöker 
överleva i en omgivning som ger för lite stöd och bekräftelse, att barnets psykiska 
utveckling skadas och stannar upp. I förlängningen kan detta resultera i en negativ 
påverkan av den egna självbilden och i förhållandet till andra människor.  
 
Daniel Stern (1991), psykoanalytiker och utvecklingspsykolog presenterar en modell 
som inte kan likställas med vare sig Freuds psykosexuella utveckling eller Eriksons 
psykosociala utveckling. Sterns modell baseras på ett utvecklingslinjetänkande 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Stern menar därför att det inte handlar om 
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utvecklingsfaser utan olika sätt att förhålla sig till omvärlden. Det är genom relationer 
som barnet vet vad det har att förvänta sig av andra personer, hur det ska förhålla sig 
till och vara tillsammans med andra individer. Enligt Stern är personligheten fem 
olika förnimmelser som tillsammans bildar en enhetlig upplevelse av ett själv. De fem 
förnimmelserna är ett begynnande själv, ett kärnsjälv, ett subjektivt själv, ett verbalt 
själv och ett berättande själv. Dessa utvecklas under olika tidpunkter i livet men 
existerar sida vid sida (Wrangsjö, 1993). Nivåerna finns med hos individen under hela 
livet och kan ses som dynamiska eftersom de dels lämnar möjligheter och dels bidrar 
till utvecklingen av kommande perspektiv (Stern, 1991). Sterns sätt att se på självets 
utveckling kan ses som ett interpersonellt perspektiv utifrån vilket han ser självets 
utveckling som en process beroende av samspelet i utvecklingen av relationer 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Sterns modell behandlar de fyra till fem första levnadsåren där det begynnande 
självet, upp till två månaders ålder, ännu inte är sammanhållet och skillnaden mellan 
inre och yttre värld är diffus (Havnesköld, 1997). Stern menar att barnet har en 
medfödd förmåga att översätta ett sinnesintryck till ett annat där vissa sinnesintryck 
utgör ett kontinuerligt flöde som kommer och går och den sammanhängande 
fortlöpande kraften blir istället det ständigt pågående flödet av sensationer från 
kroppsprocesserna. Detta kan ses som ett uppvaknande av självet där det främst är 
genom de känslor som skapas ur upplevelserna som barnet uppfattar olika händelser 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Det är dessa känslor som barnet använder 
sig av i relationen till omvärlden, utanför självet. Stern utgår från att barnet har en 
känsla av självet innan det själv är medveten om det och innan det har ett språk. Det 
finns därför aldrig något sådant som en autistisk period (jmf. Mahler et al., 1984). Det 
finns dock ännu inte en upplevelse av enskilda känslor, och därigenom händelser, 
utan vad som uppfattas är snarare sammanhängande delar som är ”laddade” med 
känslor. Dessa kallas för vitalitetsaffekter, vilket ständigt påverkar individen. Det är i 
dessa som känslan av en begynnande annan kan börja formas. 
 
Vid två till tre månaders ålder kan barnet delta i en social interaktion på ett mer 
integrerat sätt (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Barnet använder sig av de 
redan erhållna erfarenheterna för organisering av upplevelse av kontinuitet och 
sammanhang. Detta kallas för kärnsjälv. Känslan av kärnsjälvet består av fyra 
aspekter; själv-agens, vilket innebär att barnet upplever att de står bakom sina 
handlingar, själv-koherens, det vill säga att barnet upplever att de är en fysisk 
sammanhängande helhet, själv-affektivitet, som betyder att barnet kan uppleva inre 
strukturerade känslor som sammanhänger med andra upplevelser av självet och 
slutligen själv-historia, vilket innebär att barnet upplever att det är någonting som 
varar, någonting som trots att det förändras förblir densamma (Stern, 1991). På denna 
nivå integreras de olika upplevelsernas egenskaper så att de kan rekonstrueras i form 
av strukturer som liknar berättelser (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Dessa 
strukturer möjliggör en laboration med olika former för generaliseringar. Stern 
använder begreppet representation vilka han ser som en nödvändig och normal del i 
formandet av erfarenheter av ”att vara med andra”. De första intersubjektiva 
självupplevelserna regleras tillsammans med en annan vilket gör att olika scheman 
bildas av föräldrarnas omvårdnad. Stern (1991) menar att det aldrig förekommer 
någon period då barnet upplever sig vara i symbios med modern (jmf. Mahler et al., 
1984). Långt innan barnet har en känsla av kronologisk tid kan det göra bedömningar 
och jämförelser av tidssekvenser, vilket görs utifrån förändringar i intensitet, där de 
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olika känsloformerna registreras. Det är med hjälp av de olika känsloformaten som 
flera erfarenheter kan representeras (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Intersubjektivitet kan sägas vara grunden för alla relationer människor emellan 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). De intersubjektiva upplevelserna som 
kommer ur kvalitativa erfarenheter utgör grunden för förmågan till intersubjektivitet, 
vilket ligger till grund för upplevelsen att dela en underliggande känsla med någon 
annan. Vid sju till nio månader kan barnet förstå både att det har ett psyke men även 
att andra människor har det. Barn och förälder nu har möjlighet att informera varandra 
om sina inre världar. Upprepade försäkringar om att barnet och mamman delar 
underliggande känslor skapar ett samförstånd som kan internaliseras. Den vuxna 
bekräftar barnets existens genom detta bemötande, och barnet erbjuds kontinuerligt 
nya erfarenheter med vilka man kan dela de känslor som ligger bakom det yttre, 
synliga beteendet. Föräldern kan på så vis reglera vilka känslor som uppmuntras och 
vilka som inte uppmuntras, samt även vilka känslor som föräldern är villig att dela 
med barnet. Detta, att kunna dela känslotillstånd är en av de viktigaste aspekterna av 
all social kontakt (Stern, 1991). Insikten om att det är möjligt att dela inre subjektiva 
upplevelser med andra kan ses som ett intersubjektivt möte vilket innehåller delad 
uppmärksamhet, delad intentionalitet och delad känsla. Intersubjektivitet förutsätter 
även kärnrelatering, något som kan sägas vara ett grundande av både fysiska såväl 
som sensoriska åtskillnader mellan själv och annan. 
 
Ungefär i mitten av andra året kan barnet integrera känslor och symboler på ett sätt 
som gör att självreflektion möjliggörs (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
Symbolerna och språket möjliggör att samspel och närhet kan ske på ett annat, nytt 
sätt, men kan även användas till att manipulera upplevelser. Symboliseringsförmågan 
förutsätter att man har kapacitet att separera på ett ”socialt själv” och ett ”privat själv” 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). När barnet ungefär vid tre års ålder kan 
skapa en sammanhängande berättelse skapas nya former av identifikation och 
sociokulturell inlärning som gör att barnet får en ökad förmåga att sätta sig in i andra 
människors föreställningsvärld. Denna narrativa förmåga, känslan av ett berättande 
själv, ger upphov till en helt separat känsla av själv. Men det är inte främst genom 
språket som barnet kan uppnå känsla av individuation eller en känsla av samhörighet 
utan snarare ”…det medel genom vilket man når nästa relaterandenivå i utvecklingen, 
där alla existentiella livsfrågor kommer att ställas ännu en gång” (Stern, 1991: 183). 
Under denna period börjar barnet bli kapabelt att se objektivt på sig själv. 
 
Etnisk identitet 
Etnisk identitet är inte helt definierat och det finns inte direkt någon vedertagen 
modell för hur etnisk identitet utvecklas och formas. Etnisk identitet kan ses som en 
flytande och dynamisk uppfattning av sig själv, något som förändras över tid och i 
kontext. Enligt James E. Marcia (1980) är identiteten dynamisk och fortlöpande som 
innebär otaliga omorganiseringar genom livet, där utforskande och engagemang är två 
viktiga kriterier. Med utgångspunkt i Eriksons psykosociala modell ser Marcia 
identitetsutvecklingen som innehållandes fyra olika nivåer; role diffusion, foreclosure, 
moratorium, identity achieved. Dessa kan ses som en växande process mot en mogen 
identitet, men varje enskild individ genomgår inte varje nivå. Marcia anser att både 
role diffusion som innebär ett undvikande av utforskning eller personligt 
ställningstagande, och foreclosure som innebär ett ställningstagande utan utforskning 
kan bli slutligt ifall individen överger ett vidare sökande efter identitet. Moratorium 
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innebär att individen konfronterar kriser men har inte kommit fram till något 
personligt ställningstagande och identity achievement att individen genomgått lösta 
kriser och gjort personliga ställningstaganden (Marcia, 1980).  
 
Jean S. Phinney (2000) menar att etnisk identitet konstrueras och modifieras då 
människor blir medvetna om andra grupper och den etniska skillnad som finns mellan 
de själva och de andra, och därigenom försöker förstå meningen i sin identitet i ett 
större sammanhang. Komponenter i etnisk identitet kan ses som individens 
självidentifikation som individen har som medlem i en etnisk grupp, den upplevelse 
individen har av att tillhöra en grupp samt de positiva och negativa attityder individen 
knyter till gruppen, kognitiva komponenter som inkluderar kännedom om gruppens 
historia och traditioner, samt värderingar och attityder som delas i gruppen och 
avgränsar förhållandet mellan en själv och andra. Ur ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv kan man se att den etniska identiteten är beroende av på vilket sätt ett barn 
utvecklas kognitivt. I takt med att den kognitiva förmågan utvecklas kan barnet få en 
känsla av medvetenhet om gruppen och hur normer och beteende definierar gruppen. 
Ungdomar och vuxna kan förstå etnicitet som föränderligt och format av sociala och 
historiska faktorer. 
 
Phinney (1990, 2000) har skapat en modell för etnisk identitetsutveckling. Denna 
utveckling kan ses som en process i vilken individen genom beslutsfattande och 
utvärdering av sig själv kan uppnå etnisk identitet (jmf. Erikson, 1969, 1988, 2000). 
Modellen som Phinney presenterar innehåller tre nivåer där den första kan sägas vara 
”outforskad etnisk identitet” då individen ännu inte har konfronterats med etniska 
problem, utan individen har en föreställning som utgår från andras föreställningar 
snarare än en personligt utforskad.  Den andra nivån är ”utforskande av identitet” som 
innebär att individen då ställs mot händelser som skapar medvetenhet om ens 
etnicitet, och en positiv respektive negativ attityd gentemot den egna etniska 
identiteten skapas beroende av omvärlden. Den tredje nivån då individen ”uppnått 
etnisk identitet” kan uppnås då individen genom utforskandet av den etniska 
identiteten och dess historia och traditioner kan erhålla större förståelse för vad det 
innebär att tillhöra en etnisk grupp i ett större samhälle. Detta kan leda till att man får 
en förståelse för sig själv som etnisk och kan därigenom internalisera den etniska 
identiteten. För vissa individer innebär uppnåendet av den etniska identiteten att vissa 
aspekter i det normerande samhället måste förkastas, men för andra behöver det inte 
innebära en etnisk involvering i stor utsträckning, utan individen kan ändå vara klar 
över och ha stark övertygelse om sin etniska tillhörighet. Phinney menar att 
omprövande av meningen med etnicitet kan fortlöpa resterande delen av livet 
beroende på ens upplevelser. 
 
Då Korea är det näst största landet att adoptera barn till Sverige (Lindblad, 2004) 
finns det ett stort antal adopterade koreaner som lever i det här landet. Inte som en 
enhetlig grupp men med vissa gemensamma ämnen som är centrala för 
utlandsadopterade. Därtill kommer den debatt som under de senare åren gjort att 
adoption från Korea är ett diskutabelt ämne, där olika röster hörts om adoptioners 
vara eller icke-vara, samt där adopterades identitet ofta läggs i fokus. I enlighet med 
teorier (se t ex. Erikson, 1969) om hur identitet skapas och utvecklas kan det visa sig 
att adopterades identitetsskapande kan komma att kompliceras på grund av ett antal 
omständigheter. En viktig händelse i adopterades liv (se Irhammar, 1997; Back, 1988 
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m.fl.) kan vara återresan till ursprungslandet, vilken kan tjäna som en faktor vid 
upplevelsen av identitet.  
 
Syftet med föreliggande studie var att studera adopterade koreaners upplevelse av 
återresor till ursprungslandet och hur återresan har påverkat upplevelsen av identitet. 
 

M e t o d 
 
Deltagare 
Annons sattes ut på Adopterade Koreaners förening hemsida och efter att ett flertal 
svar inkommit valdes åtta stycken ut, som sedan kontaktades för vidare information.  
Samtliga svarade ja till att medverka i studien och därefter skickades ett skriftligt 
informationsbrev ut angående studiens syfte, genomförande och konfidentialitet. 
Därefter bokades tid för deltagande. Två stycken tvingades dock i slutändan att 
frånsäga sig medverkan på grund av olika omständigheter. Totalt intervjuades sex 
personer. 
 
I det avgränsade urvalet eftersträvades en homogenitet så till vida att alla deltagare 
skulle vara adopterade från Korea och över 18 år. Därutöver skulle de ha rest till 
ursprungslandet tidigast 2 år tidigare för att på så sätt ha resan färskt i minne. Det 
gjordes också ett informativt urval där syftet var att involvera deltagare som hade ett 
intresse för ämnet och förmåga att uttrycka sig.  
 
Intervjudeltagarna var kvinnor och män, vid intervjutillfället i åldrarna 23 till 34 år. 
De är adopterade från Korea och alla boende i Stockholmsområdet förutom en som 
bodde i Gävleområdet. Vid tiden för deltagandet var en av deltagarna sjukskriven, två 
studerade och resten arbetade. Två av deltagarna var gift och två var sambo. Ingen av 
deltagarna hade egna barn. I de fall där deltagarna hade ett syskon var även detta 
adopterat. Intervjudeltagarna adopterades till Sverige när de var från 3 månader upp 
till två år. Antalet återresor till Korea var från en gång upp till fyra gånger. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, där 
strukturen såg ut så att bakgrundsfrågor var uppställda och sedan fanns vissa frågor 
med förslag på följdfrågor som eventuellt kunde användas vid behov. Vid 
intervjuerna täcktes de övergripande frågorna in men långt ifrån alla följdfrågor 
ställdes. Fyra intervjuer genomfördes på Studentpalatset vid Odenplan, en på 
universitetsbiblioteket vid Stockholms universitet och en intervjuades på Skärholmens 
bibliotek. Varje intervju pågick mellan en timme till två timmar. Intervjuerna spelades 
in på band och deltagarna informerades återigen om konfidentialiteten samt att de när 
som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Alla intervjudeltagarna erbjöds även att 
ta del av den färdiga uppsatsen och alla tackade ja till detta.  
 
Analys 
Som analysmetod har en induktiv tematisk analysmetod använts. Efter att intervjuerna 
transkriberats näst intill ordagrant, gjordes en första kodning av materialet genom att 
nyckelord skrevs i marginalen. Därefter sammanställdes kodningen till kategorier och 
materialet gicks igenom en andra gång då kategorierna markerades. Sedan 
grupperades kategorierna samman till preliminära teman. Utifrån dessa teman gicks 
sedan den transkriberade texten igenom en gång till för att på så sätt få med alla 
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aspekter av det aktuella temat som eftersöktes. Dessa teman analyserades och 
sammanfattades under respektive rubrik i resultatdelen. Först presenteras en 
sammanfattning av de vuxna adopterades tankar, känslor och åsikter i en löpande text 
med insprängda citat. En diskussion återfinns efter resultat.  
 
Då det kan vara av relevans för tolkning och kommunikation så bör det nämnas något 
om författaren. Jag är själv adopterad från Korea och kom till Sverige när jag var 
ungefär ett och ett halvt år. Jag är uppvuxen i Luleå och har bott i Stockholm i flera 
år. Jag har rest tillbaka till Korea en gång, men valt att inte söka efter mina biologiska 
föräldrar. 
 

R e s u l t a t 
 

Att blicka bakåt 
Eftersom samtliga intervjudeltagare var så pass unga (mellan tre månader och upp till 
ett år) när de kom till Sverige, så säger de sig inte ha några tydliga minnen från Korea. 
Det ges dock uttryck både för en önskan att ha minnen, men samtidigt att inte ha det. 
Att ha minnen upplevs på sätt och vis förenkla relationen till Korea, för då skulle det 
finnas något konkret att relatera till, men samtidigt så skulle minnen, speciellt om de 
var hemska och traumatiska vara oerhört jobbiga.  
 
”Jag tror att det skulle vara värre om man kom hit som sex-, sjuåring, för jag tror inte 
att jag skulle vilja det. Just att komma hit när man är så pass gammal att man har 
minnen, kanske av släktingar och allt möjligt, det skulle nog vara oerhört jobbigt. 
Speciellt eftersom man blir separerad från dem, släktingarna, för det vore en annan 
sak om man kom hit som invandrare, som en familj, för då blir det på ett annat sätt än 
om man kommer hit som adoptivbarn för banden klipps av då. Ja, jag vet inte hur jag 
ska förklara det, men när banden klipps av, ja, då står man där helt själv, det finns 
ingen som man kan gå tillbaka till, det finns ju inga band till kulturen eller nåt.”  
 
Det kan även vara svårt att veta vad som är minnen och vad som är efterkonstruerade 
minnen, menar någon. Om man har en stark önskan av att ha minnen, kan det vara 
oerhört lätt att till slut tro att man verkligen har det. En av intervjudeltagarna säger sig 
inte ha haft några minnen av ursprungslandet innan sin första återresa, men då hon 
steg ur planet för första gången i Korea kom en stark känsla över henne av att ha 
kommit hem. 
 
”…för första gången i mitt liv så kändes det bara liksom jaha, ja här är jag hemma, 
nu är jag hemma, här har jag varit förut och det känns jättebra…och jag blev jätte 
förvånad, det var helt oväntat för mig…så nånstans så kände jag ju att jag stod med 
fötterna där jag hade mitt ursprung och så tänkte jag att det här är en direkt 
upplevelse, det kan ju inte vara någon konstruktion…” 
 
Det uttrycks därför en undran över att det kanske inte bara finns minnen som är 
psykiska utan även fysiska, som så att säga sitter i kroppen. Dessa minnen, menar en 
av de adopterade, har man nog med sig trots att man bara var några månader gammal 
när man kom till Sverige. 
 
Att söka sina rötter 
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Återresan har många gånger planerats långt i förväg, även om det inte har varit på ett 
konkret plan. Tanken att återvända till Korea har ofta funnits hos de adopterade, men 
återresan har dock inte alltid varit alldeles lätt att genomföra, dels på grund av pengar 
och dels på grund av tid. Några adopterade upplever det även som att det har funnits 
en känsla av att inte vara förberedd eller mentalt mogen, och har därför skjutit upp 
återresan för att så att säga få ut mer av resan när den väl genomfördes.  
 
Några av intervjudeltagarna har förhållandevis klara uppgifter om adoptionen medan 
andra egentligen inte vet om några omständigheter alls kring deras biologiska 
föräldrar eller anledningen till varför de adopterats bort.  Några av deltagarna åkte till 
Korea för att försöka att hitta sina biologiska föräldrar, även om det inte alltid var ett 
klart uttalat syfte med återresan. Eftersom de adopterade har olika mängd och kvalitet 
på informationen om sina biologiska föräldrar så var förutsättningarna för att de 
skulle hitta dem ganska olika stora. En intervjudeltagare hade ett antal år innan den 
första återresan sökt upp sin biologiska pappa, och brevväxlade med honom under 
flera års tid innan de möttes öga mot öga. Hon visste därför vad hon åkte till när hon 
åkte till Korea: hennes biologiska far.  

 
”Men jag tror att mötet med min biologiska pappa var viktigare än att jag fått bilda 
mig en uppfattning om Korea, för då har jag fått se mer varför jag är som jag är eller 
om jag har ärvt något specifikt från honom, och det tror jag är viktigare för att hitta 
sig själv, för att man har fått förklarat saker som inte är miljö, saker som är ärftliga. 
Jag vet att jag kunde se vissa saker i honom som jag kunde se i mig själv och det tror 
jag är viktigare för mitt sökande eller för min liksom kärna.” 
 
Nästan samtliga uttrycker att de biologiska föräldrarna är viktiga, även om de inte 
önskar leta efter dem aktivt.  Det upplevs även som att det alltid har funnits ett 
intresse för Korea och koreansk kultur, men detta verkar under vissa tidsperioder ha 
varit mer eller mindre latent. Förväntningarna som fanns på resan upplevs inte alltid 
som tydliga, och ligger även de kanske på en omedveten nivå. Intervjudeltagaren som 
skulle möta sin biologiska pappa var mest oroad över att mötet skulle fortlöpa bra och 
att det inte skulle bli alltför jobbigt för den biologiska pappan. Hon upplevde att det 
skulle vara för jobbigt att känna något och hon orkade inte tänka på något alls innan 
mötet. Förväntningarna på Korea upplever de adopterade låg förutom att söka upp de 
biologiska föräldrarna mest i att få se landet, att få vara där, att få uppleva det.   
 
Då några av de adopterade har besökt Korea mer än en gång har de olika resornas 
karaktärer gjort att målen och förväntningarna för resorna skiljt sig åt avsevärt. De 
första resorna för samtliga intervjudeltagare handlade om att uppleva landet på plats 
och att få se det med egna ögon.  

 
”…jag hade ju ställt upp väldigt enkla mål för mig; att jag skulle skaffa en 
namnstämpel med mitt koreanska namn, jag skulle besöka tempel, jag skulle besöka 
marknader, för det var ju det här jag kan genomföra, och så behöver jag ju inte ha så 
jättestora förväntningar, eh…och så visste jag att jag skulle vara jag genomförde dem 
plus att jag också besökte den organisation som hjälpt till med adoptionen, så jag fick 
se min akt och det som var kul var att det stämde överens med de papper som jag har, 
som mina föräldrar har i en pärm, så det var ingenting som saknades…” 
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Trots att det uttryckligen är väldigt enkla mål som sattes upp för den första resan, 
verkar det som att sökandet efter sitt ursprung även i form av de biologiska 
föräldrarna fanns med i bakhuvudet. En intervjudeltagare menar att det är nu på 
senare tid som hon är redo att träffa sina biologiska föräldrar, hon upplever att hon har 
gått igenom de processer i sitt liv som har förberett henne för ett sådant möte. Det är 
den utseendemässiga speglingen som upplevs som det mest konkreta i önskan om att 
få möta de biologiska föräldrarna. Återresorna har gjort de adopterade medvetna om 
det utseendemässiga släktskapet, något som tidigare bara reflekterats över i Sverige. 
  
”Och det tycker jag speciellt när jag varit mycket med dem här familjerna att se, att 
man…här i Sverige när man ser familjer är de ju så lika varandra, och se det i Korea, 
att se hur fruktansvärt lika varandra de är, bror och syster och deras barn och man 
ser att de verkligen är släkt.”  
 
Det som upplevs som viktigt i ett eventuellt möte med de biologiska föräldrarna är 
förutom den utseendemässiga speglingen att man på så sätt skulle få svar på frågor 
rörande adoptionen, bakgrunden till varför de blivit bortadopterade, men även för att 
kunna få veta att de biologiska föräldrarna hade det bra och hur de levde. Inte alla 
känner dock ett behov av att få träffa sina biologiska föräldrar öga mot öga och lära 
känna dem. Detta för att det känns skrämmande att träffa dem, dels för 
kommunikationen och dels för att det upplevs som att de ju faktiskt inte känner 
varandra bara för att de är föräldrar och barn.  
 
”Jag har alltid tänkt att det ultimata skulle vara att se dem på avstånd, att på något 
sätt kunna betrakta dem utan att de skulle se mig, bara för att få se hur de ser ut och 
sådär.” 
 
Olika metoder har använts för att söka efter de biologiska föräldrarna, alltifrån 
chansartade och mindre konventionella metoder såsom DNA-test till mer subtila 
metoder där de endast funnits en slags beredskap och förväntan av att så att säga 
”springa på” de biologiska föräldrarna ute på stan. Man kan även ana en viss 
frustration avseende språket, och att man inte har kunskap om hur det fungerar i 
landet i sökandet efter den koreanska familjen. En av intervjudeltagarna har fått 
motstridiga uppgifter rörande adoptionen, vilket gör att återresorna inte uteslutande 
har varit positiva upplevelser. Den adopterade uppger att hon blivit dåligt behandlad i 
mötet med SWS (adoptionsbyrå i Seoul). De var otrevliga och vek undan vid 
obehagliga frågor, vilket gjorde att hon upplevde det som att hennes svenska sida kom 
fram, och då exempelvis att hävda rätten till offentlighetsprincipen.  
 
Ordet ”tillbaka” är någonting som en intervjudeltagare motsätter sig till att använda. 
Hon resonerar som så att eftersom hon kom till Sverige när hon var spädbarn så finns 
det ingen anledning att säga ”tillbaka”, utan om man däremot har kommit till Sverige 
vid en lite högre ålder, så har man någonting annat att anknyta till.  
 
De adopterade verkar uppleva det som att det inte är någon vanlig turistresa som de 
har gjort till ursprungslandet. Det upplevs därför som oerhört viktigt att få se det 
”riktiga” Korea, att få möjlighet att tränga in i det koreanska, i kulturen och i 
samhället. Längtan till Korea, att åka till ursprungslandet har varit olika stark under 
olika delar i livet, samtliga vittnar om starka känsloskiftningar rörande ämnet i 
tonåren. Vissa har nästan tagit avstånd från ursprunget medan andra har blivit nyfikna 
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på det koreanska under tonåren. Hos samtliga kan man dock ana ett växande intresse 
under tonåren, bara att det är mer uttalat hos vissa. Längtan beskrivs som att den 
funnits där som en känsla, som kanske inte varit uttalad för att man har velat 
ytterligare sticka ut från mängden, vara annorlunda, men ”i smyg” har man 
exempelvis ”slukat” böcker som behandlat adoption och ursprungslandet. 
 
Koreansk men ändå inte, svensk men ändå inte 
Nästan samtliga intervjudeltagare upplever det som att de både är svensk och 
koreansk, fast på något sätt ändå inte svensk och ändå inte koreansk. Någon ser sig 
mer som västerländsk medan en annan ser sig som internationell. Det upplevs som 
svårt att känna samhörighet med Korea eftersom språket inte behärskas. Detta gör att 
det inte går att känna en riktig gemenskap med Korea eller med människorna som 
lever där. Upplevelsen av ”splittring” har funnits under hela uppväxten hos en del, de 
har varit varken svenskar, koreaner eller invandrare.  
 
”Jag känner mig nog både och. Jag vet inte, jag står nog i mitten sådär. Eller jag är 
både svensk och koreansk, men jag står mitt emellan, i en gråzon, jag är varken eller. 
Och jag gillar inte att säga att jag är det ena eller det andra, för jag är ju bara den 
jag är. Men jag tror att jag befinner mig i mitten när jag är här, i någon slags 
gråzon.”  
 
Det finns inte något epitet som har fungerat eller fungerar tillfredsställande vare sig 
hos dem själva eller hos betraktarna. Upplevelsen av detta är både negativ och positiv. 
Där det negativa är att det har funnits en känsla av att de har hamnat i kläm, det vill 
säga att de är varken eller. Det positiva i ”att stå ut” och ”inte vara en i mängden”, att 
vara annorlunda i positiv bemärkelse. 
 
Det uttryckts även en undran över vad som menas med ”att vara svensk” eller 
”svenskhet”.  
 
”Men samtidigt kan jag tänka såhär, vad är det som är svenskt? Sverige är ett land, 
men vad är det som är svenskt, för jag menar Sverige är ett av de få länder som har 
första, andra, tredje, fjärde generationens invandrare och nysvenskar, men jaha?! Har 
du lägenhet i New York så är du liksom amerikanare, då är du liksom New Yorker, så 
jag menar det är ju liksom så konstigt benämningssätt och det där tror jag kan bli 
ganska komplicerat när man kommer till Sverige under omständigheter, och man får 
reda på saker såhär som vi har fått så blir det ju rätt komplext, det sätter igång 
processer och känslor kring det här med adoption och så vidare.” 
 
Det finns en upplevelse av att man aldrig kommer att känna sig helt svensk eller helt 
koreansk, eftersom utseendet ”är som det är” och bakgrundhistorien och uppväxten 
inte kan raderas ut heller.  
 
Några av intervjudeltagare uttrycker att de upplever det som någonting onödigt att 
dela upp identiteten i svensk och koreansk, att inte göra det upplevs som viktigt för att 
individen skall må bra.  
 
”Ibland känns det lite onödigt att dela upp vad som är koreanskt och vad som är 
svenskt, men det finns ju vissa tillfällen när det ställs på sin spets, men annars tror jag 
att det kan vara bra för individen att man kan komma till att det känns som att det är 



 20 

onödigt att dela upp det. För individen kan det vara att man kommer längre i sin 
utveckling, att man mår bra i sin vardag, att man inte behöver dela upp utan att det 
kan vara både och”.   
 
Återresan har i många fall tjänat till att den adopterade har funderat på sin identitet, 
många gånger har människorna runt omkring haft betydelse för hur man har uppfattat 
sig själv.  
 
”Jag tror, det kände jag så mycket, jag satt nere i tunnelbanan i centrala Seoul, i ett 
utav de finaste områdena, där det finns köpcenter under tunnelbanan ungefär som vid 
Sergels Torg här i Stockholm, om jag försöker beskriva det, så satt jag där och tittade 
på folk och så tänkte jag såhär, det bara slog mig att jag är mer genetiskt släkt med 
alla de här människorna än med nån annan i hela Sverige, och sen så la jag liksom 
ingen värdering i det, utan det var bara liksom ett konstaterande.” 
 
Det uttrycks en chock att se så många med koreanskt utseende på samma ställe och på 
samma gång, något som man innan inte varit förebredd på eftersom man vuxit upp i 
Sverige, och ”bott här hela sitt liv”. Detta har gjort att man på så sätt fått svenska 
referensramar, det vill säga man identifierar sig med det som vanligtvis anses svenskt. 
Vad som definierar om man är svensk eller koreansk sitter inte bara i betraktaren utan 
det bestäms alltså även efter vilka referensramar man har.  
 
”Men jag kände mig svensk, för jag vet att när vi gick i trean så skulle man rita av sig 
på såna där stora blädderblock som läraren hade framme vid tavlan, så hade jag ritat 
mig med blåa ögon och så sa mamma när jag kom hem, ja, vem är det där då, jamen, 
det är ju jag. Jamen du har ju inte blåa ögon, titta dig i spegeln. Och så gjorde jag 
det, och bara, ja, men jag har ju mörka ögon. Jag trodde att jag hade blåa ögon för 
alla andra hade ju det. Jag tänkte inte att jag var adopterad från Korea, utan jag såg 
mig som svensk.” 
 
Trots att det hos några upplevs som en identifiering med det svenska utseendet, så 
uttrycks det hos andra en avsaknad av utseendemässig spegling till de svenska 
föräldrarna. Något som ibland har uttryckts indirekt av andra, vilket upplevs som 
känslomässigt ganska jobbigt. Utseendemässiga band som inte finns till 
adoptivföräldrarna i Sverige kan istället finnas hos de adopterade syskonen, men det 
ges uttryck för en avsaknad av utseendemässiga band inte bara gentemot föräldrarna 
utan mot hela svenska folket, eller det som anses svenskt, det blonda och blåögda.  
 
”Man har ju alltid varit lik syrran, det har ju synts att man hörde ihop på något sätt, i 
skolan kallades vi för syskonen --- men med morsan och farsan har det ju inte funnits 
det, vi har ju inte precis varit lika varandra, morsan är ju blond och blåögd och 
farsan är ju rödhårig så det sket ju sig i att försöka nånting annat, haha, det har alltid 
synts att vi, syrran och jag, varit adopterade det råder det ingen tvekan om.” 
 
I Sverige, men även i Korea händer det att människor tar dem för japaner, kineser 
eller liknande. Detta upplevs många gånger som frustrerande och ibland upphov till 
en känsla av att man då behöver så att säga hävda det koreanska. Man kan ana en 
uppgivenhet i fascinationen för utseendet och benägenheten att se alla asiater som 
gemensamma. Någon upplever det som att svenskheten blev mer definierad då 
personen såg en svensk film eller liknande i någon affär i Korea. Upplevelsen av att 
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inte vara koreansk i Korea uttrycks på flera sätt. Ofta är det språket som röjer att de 
inte är koreaner i den meningen att de kan tala och förstå det koreanska språket. Detta 
leder till konflikter då koreaner tar den språkliga kunskapen förgiven, och en av 
intervjudeltagarna vittnar om det funnits en önskan hos några bekanta att koreanisera 
henne. Det jobbiga är att se koreansk ut, att se ut som en i mängden men att ändå inte 
vara det, och att förväntas vara på ett visst sätt som man inte är.  
 
”Det som har varit jobbigt med att åka dit är just det här med att man ser ut som dem, 
man ser koreansk ut men man är ändå inte en del utav dem. Man kände sig som en i 
mängden, men ändå inte, även om man är en i mängden så blir man ju påmind att man 
inte är det.”  
 
Att bli betraktad som koreansk i Korea upplevs i vissa fall som positivt, eftersom det 
öppnar många dörrar och gör det möjligt att smälta in i den koreanska miljön på ett 
enklare sätt. Det uttrycks även en stolthet eller att det ”kändes bra och kul” då den 
inhemska befolkningen antagit att den adopterade varit korean och i vissa fall även 
tilltalat den adopterade på koreanska.  
 
Att resa till Korea och uppleva sättet att leva på i Korea, gör i vissa fall den 
adopterade mer uppmärksam på vissa sidor hos sig själv, som då upplevs som 
koreanska. Att tänka mer på kollektivet än på individen upplevs som mer koreanskt 
än svenskt, liksom att visa sitt humör och vara öppen och nyfiken.  
 
Intervjudeltagarna har olika upplevelser av hur de blivit bemötta av människor i 
Korea som fått reda på att de är adopterade. En av intervjudeltagarna upplever det 
som att koreanerna tycker synd om henne och att de ville ”dalta” med henne för att 
hon är korean, medan en av intervjudeltagarna upplever det som att omgivningen i 
Korea känner viss skuld, men att de bemötte henne positivt för att hon reser tillbaka 
till Korea och vill veta mer om sitt ursprung.  
 
Återresorna har gett en känsla av ytterligare uppdelning mellan det svenska och det 
koreanska, i vissa fall har det blivit en skarpare gräns, i vissa fall har dessa delar 
integrerats. Upplevelsen av att återresorna på något sätt ändå har fått den adopterade 
att bli mer medveten om sin identitet och hur andra ser på deras identitet, går att 
utläsa, likaså ges ett uttryck av en önskan att kunna sammanföra det koreanska 
ursprunget med det svenska ursprunget. Det svenska ursprunget och delen av 
identiteten ses som mestadels språket, kulturella värderingar och beteende, medan det 
koreanska ursprunget och delen av identiteten till stor del kan härledas till utseendet 
och gener. Återresan har dock gjort att detta har kommit att förändras, då den 
koreanska identiteten har förflyttas och i och med att man kunnat ta del av det 
koreanska samhället, det koreanska folket, har man nu fått en ökad förståelse för den, 
och kan därför se mer i det koreanska ursprunget som tidigare låg i det svenska. 
 
”För länge sen kände jag såhär, ja jag är 100 % svensk, men ju mer jag började 
tänka på adoptionen och Korea då började jag känna mig mer kluven, och efter 
Korea då kände jag mig ännu mer, väldigt jämt korean och svensk. Det är fortfarande 
såhär att man känner sig svensk men ändå korean på något sätt, man har sina rötter 
där, man är född där, det är som att det är mera jämt, för länge sen var det mer såhär 
bara svensk, men nu känner jag att det blir mer och mer Korea i mig efter resan.” 
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Omsorg om de biologiska föräldrarna 
Samtliga intervjudeltagare uttrycker att återresorna och ett möte eller eventuellt möte 
med de biologiska föräldrarna till stor del skulle vara ett sätt för dem att förmedla att 
de haft det bra i livet. Det viktigaste budskapet skulle vara att de levde ett bra liv, 
adoptionen hade varit lyckad. De adopterade vill inte att deras biologiska föräldrar 
skall ha några skuldkänslor för att de lämnade bort dem, och det var viktigt att mötet 
inte skulle röra upp en massa känslor för de biologiska föräldrarna, en massa känslor 
som de inte ville känna. Samtidigt som en omsorg, oro och rädsla för att rota i det som 
kanske var undanträngt och kanske till och med en hemlighet fanns, så uttrycks även 
en känsla av att man ändå har rätt till det, och att man ska göra det som känns rätt för 
en själv, utan att tänka för mycket på andra. Man kan även ana ett visst tvivel mot 
adoptionen i sig, flera av intervjudeltagarna uttrycker en misstänksamhet mot att den 
blev rätt genomförd, och att deras biologiska föräldrars verkliga intention var att 
lämna bort dem överhuvudtaget. 
 
Det uttrycks både en förståelse och en oförståelse för valet att lämna bort ett barn. Att 
frivilligt lämna bort ett barn om man inte är nöd och tvungen ses inte som möjligt. De 
adopterade poängterar att de inte ville träffa sina biologiska föräldrar för att ställa dem 
mot väggen, eller på annat sätt ge dem mer skuld. Däremot finns det funderingar över 
varför Korea fortsätter att adoptera bort sina barn, eftersom den nu har besökt landet 
och kan se att Korea nu är ett i-land och har en bra ekonomi. De adopterade uttrycker 
alltså en upprördhet över att de internationella adoptionerna kan fortsätta i den 
utsträckning de gör, och speciellt att Korea har den adoptionspolitik som de har. 
Återresorna är därför ett sätt att förstå adoptionen, eller i varje fall förstå varför barn 
adopteras bort överhuvudtaget. Trots att en oförståelse för att Korea inte tar bättre 
hand om sina barn uttrycks, så har återresorna i viss mån gjort att de adopterade har 
kunnat förstå att det är sociala och kulturella förhållanden som gör att adoptioner 
förekommer än idag.  
 
”Det är så svårt, tycker jag, om adoptioner är bra eller dåligt, sen så tror jag att det 
är farligt om man blir för bitter och för negativ, jag tror att det kan bli en negativ 
spiral. Jag tror att det är viktigt att försöka skilja på adoptionen och externa faktorer 
åt, för dem går ju inte alltid hand i hand. Jag tror att adoptionen kan bli jobbigare om 
det finns en jobbig extern faktor också, jag tror att adoption i sig kanske aldrig är så 
jobbig, jag tror att det kanske är andra faktorer som gör att man tror att det är 
adoptionen.” 
 
Tillbaka i Sverige  
Att återvända till Sverige, att komma hem efter återresorna till Sverige upplevs på 
olika sätt. En av intervjudeltagarna beskriver hemkomsten som ett vakuum: 
 
”Efter första resan, då var det jättekonstigt att komma tillbaka till Sverige, jag gick in 
i nån slags glasblåsa och helt plötsligt så kunde jag läsa och förstå vad folk säger, och 
samtidigt var jag inte närvarande, och en overklighetskänsla, innan jag landade i 
Sverige mentalt. Det tog nästan två månader innan jag kände att jag hade kommit hem 
igen.” 

 
Det uttrycks även känslor av tomhet, chock och man kan även ana en viss 
nedstämdhet och sorgsenhet. Det tar tid att bearbeta en återresa, något som i stor 
utsträckning görs ensam. Adoptivföräldrarna har varit nyfikna och velat ta del av 
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resorna genom att se på kort eller höra detaljerade beskrivningar. Det verkar dock 
som att det i någon utsträckning har varit svårt att prata med adoptivföräldrarna om 
återresorna, utan samtalen har legat mer på ett ytligt plan. Detta verkar emellertid vara 
självvalt från de adopterade som har valt att bearbeta upplevelserna i ensamhet. 
 
”Men när jag kom hem ville jag vara lite själv, sådär, med mina egna tankar och ville 
inte bli bombarderad med frågor från alla håll och kanter, det var ju från alla 
släktingar och vänner också för att jag tror att när det har hänt någonting som gör att 
man måste börja tänka och sådär, då måste jag vara ifred och själv och sådär.”  
 
Vissa adoptivföräldrar upplevs ha varit trevande i utfrågningen, kanske på grund av en 
osäkerhet inför hur de skulle förhålla sig till sitt barn efter återresan. Det uttrycks av 
några som en upplevelse av att adoptivföräldrarna inte förstår eller kommer att förstå 
det man går igenom, och därför väljer man att inte prata om återresan och känslor 
kring den på ett djupare plan. Detta upplevs eftersom adoptivföräldrarna dels är 
svenskar och dels har adopterat, det vill säga tagit den adopterade till Sverige från 
Korea, vilket upplevs göra att de vill att de adopterade ska känna sig svenska.  
 
För en del upplevs det så pass jobbigt att komma tillbaka till Sverige att man känner 
ett behov av att söka extern hjälp, men man känner att man inte blivit tagen på allvar.  
Efter hemkomsten till Sverige upplevs ett ganska starkt behov av att fortsätta ta del av 
den koreanska kulturen, och detta görs genom att äta koreansk mat, omgärda sig med 
koreanska saker och andra koreanska människor, i huvudsak andra adopterade. Det 
upplevs som spännande att hitta fakta om Korea från den tid då den adopterade blev 
bortadopterad, och i och med litteratur, filmer och musik både från förr och nu och i 
och med återresan kan man på något sätt få en mer komplett bild av det Korea som 
man lämnade och som man inte har fått tillgång till att uppleva på plats. Efter återresan 
kommer även tankar om hur den adopterades liv skulle ha sett ut om han/hon hade 
stannat kvar i Korea, skulle de ha varit gifta, vilket jobb skulle man haft, samt hur 
vardagen skulle sett ut. Återresan har gjort dessa tankar mer konkreta eftersom det nu 
finns verkliga händelser och platser att hänvisa till i tanken.  
 
Inre och yttre resa 
Det är inte bara en yttre resa man gör när man åker till Korea, utan det ges även 
uttryck för en inre resa. Återresorna upplevs som viktiga för den personliga 
utvecklingen och för att blir komplett som människa. 
 
”Nämen, just det här att man känner sig mer, man vet mer själv vad man kommer 
ifrån och man har egna upplevelser som inte nån annan kan ta ifrån en, och jag tror 
att det är jätteviktigt, så att man har en spegling och man har sina egna upplevelser 
och saker att beskriva för andra.” 
 
Återresorna tjänar som ett skydd mot andras fördomar om Korea och ett sätt att hålla 
sig uppdaterad om hur Korea är och hur det är att leva i Korea. Samtliga deltagare 
anser att det är viktigt att erhålla sig en så nyanserad bild av Korea som möjligt, för 
att kunna bilda sig en egen uppfattning om landet som de är födda i. Det upplevs som 
viktigt och värdefullt att ha en bra relation till ursprungslandet. Det positiva med 
återresorna är fram för allt att det fått mer information om ursprungslandet och en 
egen relation till det, att hitta sin biologiska pappa, sina rötter och att få en mer 
komplett bild av sig själv. Det negativa är att ha fått reda på omständigheter kring 
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adoptionen som inte stämmer överens med det man tidigare vetat, samt att man skulle 
bli koreaniserad in i det koreanska samhället.  
 
Att få en ökad förståelse, att bli mer klar över om man är svensk eller koreansk eller 
både och eller inget av det, är något som återresorna har bidragit till, enligt 
intervjudeltagarna.  
 
”Det är en så central roll i ens liv, det är så viktigt därför att jag tror att…jag vet inte. 
Jag tror att man har en kärna på nåt sätt, om du förstår vad jag menar och sen så har 
man yttre föränderliga händelser som är med och skapar ens liv. Jag tror att man 
ständigt förändras men att man har en bestående kärna.”  
 
Det upplevs även som att återresan har tjänat som en viktig del i den personliga 
utvecklingen på så sätt att man vuxit som människa. Ibland är detta något som den 
adopterade kunnat se tydligt för sig själv, utan det är en iakttagelse utifrån. Återresan 
upplevs som ett led i att komma närmare sina rötter, att ursprunget blir mer konkret 
och inte ouppnåeligt eller omöjligt.  
 
De adopterade upplever även att de tidigare har blivit ifrågasatta varför de inte åkt 
tillbaka till Korea, och varför de inte sökt upp sina biologiska föräldrar, vilket 
återresan har kunnat avstyra. Återresan har på så sätt tjänat som skydd även mot de i 
omgivningen som ifrågasatt en avsaknad av intresse för ursprunget.  
 
Sökandet som en livslång process 
Intervjudeltagarna uppger att de alltid kommer att längta till Korea, att de alltid 
kommer att vilja åka dit igen. Återresan har fått de adopterade att på något sätt 
upptäcka Korea och det koreanska samhället, vilket i många fall har lett till ett ökat 
intresse för såväl koreansk kultur som deras koreanska ursprung. Ett behov av att lära 
sig det biologiska språket, koreanska verkar finnas hos i stort sett samtliga 
intervjudeltagare. Språket skulle tjäna till som ett medel för att smälta in i det 
koreanska samhället, för att inte utmärka sig som turist.  
 
”Det skulle vara bra att kunna, dels för att om det blir så att jag och --- åker dit för 
att leta efter våra biologiska föräldrar och familjer så tror jag att det blir lättare om 
man kan språket, det inger respekt och allt blir lättare. (…) Det skulle vara bra också 
för då finns det en möjlighet att konversera med människor på ett naturligare sätt när 
man reser dit och man kan nog få bättre kontakt med de som bor där…med 
lokalbefolkningen och det är ju bra för då kan man se kulturen bättre, komma 
kulturen närmare än vad man kan som bara turist.” 
 
Att lära sig koreanska uppges inte bara vara viktigt för sin egen skull utan även för 
kommande generationer, där språket kan tjäna som grund till ursprunget. Att få egna 
barn, och då speciellt biologiska barn betraktas som någonting viktigt, men samtidigt 
en händelse som kan komma att generera många tankar om sitt eget ursprung. Ett 
biologiskt barn skulle göra att de adopterade kan ha ”ett slags band framåt”, att man 
har något att relatera till. Det uttrycks även en negativ inställning till att få egna barn, 
då det runt omkring med läkarbesök och så vidare upplevs som obehagliga, då man 
ofta får konfronteras med frågor som man inte kan svara på, exempelvis om det finns 
ärftliga sjukdomar i släkten. Detta gör att den adopterade upplever ett utanförskap och 
känner sig annorlunda gentemot infödda svenskar.  
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En har studerat koreanska, och behärskar därför språket till viss del, men hon uppger 
att detta dock har lett till missförstånd och ännu svårare för koreanerna att förstå att 
hon är adopterad. Det har helt enkelt varit mer förvirrande att hon har kunnat prata lite 
koreanska än att hon inte har kunnat prata någon koreanska alls. Resterande deltagare 
behärskade inte det koreanska språket vid tidpunkten för deras återresor.  
 
Det upplevs även som viktigt att få se mer än Seoul (där samtliga varit), att få se 
landsbygden, långt borta från McDonalds skyltar och Seven Eleven affärer. Den 
första återresan upplevdes för samtliga adopterade som ett sätt att få se Korea och ta 
del av Koreas kultur. De adopterade som endast varit i Korea en gång upplevde det 
som att de framtida återresorna skulle vara annorlunda och kanske till och med bättre 
då det skulle finnas ett mer avslappnat förhållningssätt till Korea, vilket skulle 
resultera i att man skulle få möjlighet att uppleva Korea mer och på ett annat sätt. Det 
går att ana att den första återresan ibland upplevs som skön att ha tagit sig igenom, 
som något nödvändigt för att både tillfredsställa sin egen nyfikenhet och andra 
människor i deras omgivnings ifrågasättande. Den första resan tjänade som en resa då 
man kunde göra de misstag som man som turist i ett okänt land så ofta kan råka göra, 
exempelvis gå vilse eller beställa in fel mat. I och med återresan fick de adopterade 
ökad förståelse för koreansk kultur och koreanskt levnadssätt med de annorlunda 
seder och bruk, vilket skulle göra framtida resor enklare. Då skulle man stället kunna 
koncentrera sig på det som verkligen var viktigt med resorna, exempelvis att söka 
efter sin biologiska familj. 
 
”…den här resan kan man säga känns som en förberedelse och vad heter det 
nu…som en vägröjare, om man bygger hur måste man ha en grund att stå på och den 
här resan kan väl vara en grund då för nästkommande resor.” 
 
Samtliga uttrycker att det är nödvändigt att man accepterar sitt liv, och inte blir bitter 
på adoptionen eller att man skyller allt på adoptionen. Eftersom man inte har någon 
makt över vare sig sina biologiska föräldrars val eller sina adoptivföräldrars val.  
 
Band till Korea 
Samtliga intervjudeltagare upplever det som att de vänner och bekanta som de skaffat 
sig i Korea utgör ett band till ursprungslandet. Dessa vänner utgör en stor del av 
orsaken till att de adopterade säger sig vilja åka tillbaka till Korea i framtiden. 
Vännerna kan tjäna som en slags anknytning till Korea trots att man inte har funnit 
sina biologiska föräldrar, eller trots att den biologiska föräldern inte finns kvar i livet. 
Om inte det finns koreanska vänner i Korea så har några av de adopterade funnit en 
slags gemenskap i AKF, Adopterade koreaners förening, där de andra adopterade 
upplevs som en länk till Korea och det koreanska.  
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna undersökning var att studera adopterade koreaners upplevelse av 
återresor till ursprungslandet och hur återresan har påverkat upplevelsen av identitet.  
 
En återresa till ursprungslandet för en adopterad innebär och omfattar olika saker för 
de olika intervjupersonerna. Men det verkar finnas gemensamma drag i upplevelsen 
och återresan verkar ha satt i gång vissa processer som är mer eller mindre uttalade. 
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Som tidigare forskning (Back, 1988; Paulsson, 2005) visar så kan återresan vara en 
betydelsefull händelse i adopterades liv, särskilt när det gäller identitet och etnisk 
tillhörighet. De adopterade upplever att återresan tjänat som ett sätt att inte bara skapa 
en egen uppfattning om Korea, utan även att de på så sätt har fått en ökad förståelse 
över vem de är. Återresorna har på många sätt gjort att de adopterade har funderat 
omkring identiteten, i situationer då nationaliteten har ställts på sin spets. Exempel på 
detta är då språket eller beteendet har röjt en icke-koreansk nationalitet, och samtidigt 
har utseendet gjort att de flera gånger tagits för koreaner. Detta skapar en frustration; 
att se ut som en i mängden men att ändå inte vara det, vilket kan kopplas till tidigare 
undersökningar (Paulsson, 2005; Back, 1988). Det upplevdes dock som positivt att 
kunna ”smälta in” och så att säga ”försvinna i mängden”, vilket även Cederblads et al. 
(1994) studie visade. Återresorna och mötet med den koreanska kulturen har många 
gånger gjort den adopterade mer uppmärksam på vissa sidor hos sig själv, som 
upplevs som koreanska. Tidigare undersökning (Matwejeff, 1993) visar att adopterade 
vid synliga adoptioner ser återresan som en viktig del för att få en relation till 
ursprunget och för att kunna bli hel och få en identitet. Att bli komplett som 
människa, att finna de svar och pusselbitar som man letar efter, att hitta sig själv, det 
är något som är aktuellt för alla människor, men en process som kan vara ytterligare 
komplicerad för adopterade. Då det finns delar som kan vara svåra att någonsin 
möjliga att finna, eller då man kanske inte vet vad eller vem man söker efter, kan 
återresa sägas fungera som ett sätt att skapa sig en egen relation till sitt ursprung. I 
enlighet med tidigare forskning (Paulsson, 2005) uttrycks en önskan om att förstå 
ursprungslandet och människorna där bättre och att få uppleva ”det riktiga” Korea. 
Återresorna har även gjort att de adopterade kan förstå adoptioner bättre, även om en 
oförståelse för att någon kan lämna bort ett barn eller för den adoptionspolitik som 
förs i Korea uttrycks.  
 
Thulin (1983) menar att många adopterade förtränger sitt förflutna och sina minnen 
som ett sätt att förkasta sitt ursprung för att på så sätt kunna identifiera sig med 
svenskar. De minnen som de adopterade säger sig ha från ursprungslandet är 
övervägande till fysisk karaktär. Det finns inga minnen som är konkreta eller kan 
beskrivas på annat sätt än genom en upplevelse av ”att komma hem” vid återresa. 
Eftersom de adopterade var så pass unga när de kom till Sverige, så har de inga 
tydliga minnen från Korea. Adoptionen i sig skulle kanske upplevas annorlunda om 
det funnits några minnen, och de adopterade skulle ha något att blicka tillbaka till. De 
adopterade skulle kanske ha en annan relation till ursprungslandet. Det finns även en 
undran över vad som är ”riktiga” minnen och ”falska” minnen; hur ska man kunna 
veta att det man minns verkligen är sant och att det verkligen har existerat? Man kan 
fundera över om detta kanske är extra känsligt för adopterade som inte har några 
tydliga minnen, eftersom minnen på flera sätt kan sägas skapa den person man är och 
på så sätt skapar ens identitet. Hur skall man förhålla sig till den tid som man levt som 
man inte har minnen om? För de adopterade så finns det mer sällan någon som kan så 
att säga ”fylla i de luckor” som finns där inte minnen finns, vilket kanske kan sägas 
orsaka den ambivalens som de adopterade upplever inför minnen från barndomen. 
 
Matwejeffs (1993) undersökning visar att de adopterade önskade få en relation till de 
biologiska föräldrarna på grund av nyfikenhet och för att få uppleva likheter och 
känna samhörighet. En av deltagarna hade kontaktat sin biologiska far och mötte 
denne under sin första återresa, medan ett flertal andra letade och gjorde 



 27 

efterforskningar men lyckades inte finna sina biologiska föräldrar. Det är dock inte 
samtliga adopterade i undersökningen som vill återförenas med sina biologiska 
föräldrar, även om alla uttrycker att de under någon period i livet funderat på dem. 
Några av deltagarna vittnar om att nyfikenheten och intresset för de biologiska 
föräldrarna och för Korea upplevdes ha varit som starkast under tonåren, trots att det 
inte alltid varit uttalat. Cederblad et al. (1994) menar att man kan säga att det ofta 
ingår i tonåren i identitetsutvecklingen i att se bakåt på sin familj och familjens 
historia. För de adopterade innebär det ett ökat intresse för ursprungslandet och de 
biologiska föräldrarna då det uttrycks en önskan om att kunna spegla sig 
utseendemässigt och beteendemässigt, att finna sina rötter och att få möjlighet att se 
orsak och verkan, att få se miljö och gener.  
 
Samtliga intervjudeltagare har på grund av olika omständigheter valt att genomföra 
sin återresa i vuxen ålder, vilket kan tyda på att de då gått igenom tonåren med den 
förvirring och identitetsambivalens (se Erikson, 1988) som karakteriserar den tiden, 
och därför nu fått möjlighet att ta till sig återresan på ett konstruktivt sätt.  Någon av 
de adopterade uttrycker att det inte är förrän nu som en ”mental mogenhet” funnits 
och därför har återresan skjutits upp till vuxen ålder. Samtliga deltagare i 
undersökningen kan sägas aktivt ha lämnat det som Marcia benämner foreclosure, då 
syftet med återresorna har varit densamma för samtliga deltagare; att skapa sig en 
egen uppfattning om Korea och få något konkret att relatera till. De har önskat att 
utforska sitt ursprung på ett eller annat sätt. Därför befinner sig deltagarna mer eller 
mindre i moratorium som innebär att de adopterade börjat att utforska ursprunget. 
Tidigare forskning (Cederblad et al., 1994; Hene, 1987; Laestadius, 2005) visar att 
merparten av de adopterade i första hand betraktat sig som svenskar i Sverige, medan 
andra undersökningar (Thulin, 1983; Paulsson, 2005) visar att de adopterade upplevde 
en splittring mellan den svenska och den ursprungliga identiteten. De adopterade 
uttrycker att de upplever sig som vare sig svensk eller koreansk, vilket kan ses som att 
de befinner sig i role diffusion med otydligt ställningstagande.  Vissa uttrycker dock 
att de snarare känner sig västerländsk eller internationell, och samtliga ifrågasätter 
vad svenskhet egentligen innebär. De uttrycker en viss ambivalens i att vara varken 
svensk eller koreansk, men några av de adopterade upplever det som ganska irrelevant 
att diskutera vad som är svenskt respektive koreanskt. Man kan säga att de då uppnått 
identity achievment eftersom det finns en acceptans av att det svenska och det 
koreanska i individen inte går att dela upp, istället är förhoppningen att det svenska 
och det koreanska ska integreras på för individen ett tillfredsställande sätt. Irhammar  
(1997) menar att identity achievment kan sägas vara när de adopterade uppnått en 
acceptans av att inte få reda på mer om det biologiska ursprunget fungerar till viss del 
men eftersom det biologiska och etniska ursprunget inte har separerats i denna 
undersökning, ses det som att en acceptans av att inte få reda på mer snarare skulle 
kunna benämnas som role diffusion då individen undviker utforskning eller personligt 
ställningstagande. Identitetsförvirring uppstår då ett inre krig uppstår, och individen 
kan förlora känslan av personligt sammanhang och historisk kontinuitet. Denna 
identitetsförvirring är något som är normativt för ungdomar och unga vuxna (Erikson, 
1988). För de adopterade kan denna identitetsförvirring bli särskilt tydlig då det 
skapas en känsla av vanmakt i att inte förmå sig att identifiera sig som vare sig svensk 
eller koreansk. I vissa situationer både i Sverige och i Korea verkar det som att det 
inte går att komma ifrån att blodsbanden och uppväxten är separerade från varandra. 
Detta gör både att ursprunget inte går att bortse ifrån, men att även icke-existensen av 
ett konkret ursprung i vissa situationer inte kan undvikas. Etnisk identitet konstrueras 
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enligt Phinney (2000) då individen medvetandegörs om att det finns andra grupper 
och en etnisk skillnad mellan dem.  Cederblad et al. menar att ”etnisk identitet 
omfattar förutom utseende, språk och etnisk grupptillhörighet även kulturell 
tillhörighet och intresse för ursprungskulturen. Att träffa andra ur samma etniska 
grupp är förmodligen det bästa sättet att utveckla den etniska identiteten. Det kan 
åstadkommas genom att resa till landet” (Cederblad et al., 1994 s. 95).  
 
Inte bara den etniska identiteten och andra personer sätt att se på dem kan sägas skapa 
”förvirring” och ”problem” för de adopterade utan man bör även ta hänsyn till att 
samtliga adopterade har varit med om en separation under deras första tid i livet. Flera 
utvecklingsteorier pekar på att om ett barn varit med om för tidiga eller för långvariga 
separationer kan detta skapa problem vid utveckling och senare i livet. Mahler et al. 
(1984) menar att en hastig eller långvarig, turbulent separation från modern då barnet 
ännu inte har en stark jagutrustning föranleder att separations-individuationsprocessen 
blir störd samt en påfrestning på objektkonstansen, vilket resulterar i att en harmonisk 
personlighetsutveckling uteblir. Detta kan göra att den egna självbilden påverkas 
negativt liksom relationen till andra människor (Igra, 1997). Även Stern (1991) menar 
att tidiga separationer kan göra att barn utvecklar olika typer av ångest i samband med 
separationer senare i livet. Det är essentiellt för den första anknytningen som oftast 
sker mellan barnet och modern, hur barnet formar självet och hur det ser sig själv med 
en annan, enligt Sterns teorier, vilket man utifrån detta kan förstå att det inte är helt 
oproblematiskt då ett barn adopteras bort från modern. Adopterade har i de flesta fall 
inte bara en separation bakom sig utan de föreligger ofta ett flertal separationer, i det 
första skedet från den biologiska mamman (eller pappan) och i de nästkommande 
skeendena med antingen fostermamman eller vårdarna på barnhemmet. Man kan 
därför utifrån de utvecklingsteorier som beskrivits fråga sig hur en adopterad påverkas 
efter att ha genomgått kanske inte bara en separation utan flera separationer från 
personer som om det inte varit modersobjektet, varit ställföreträdande för modern.  
 
Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan man se återresan till ursprungslandet 
som en viktig och kanske avgörande del i formandet av ett jag, en identitet för 
adopterade. Den etniska identiteten kan ses som en rad komponenter med bland annat 
uppfattningen om sig själv och om sig själv i en grupp, språket och kulturen (Phinney, 
2000) vilket gör att återresan där de adopterade fått möjlighet att se Korea ”på riktigt” 
kanske har större möjlighet att integrera återresan i identitetsformandet. Jag menar 
inte att det är att sträva efter att de adopterade ska känna sig (i det här fallet) antingen 
svensk eller koreansk, utan jag tror att en återresa kan vara ett sätt för adopterade att 
förstå sitt ursprung till viss del bättre, och på så sätt förstå sig själv bättre. I längden 
kan detta leda till en integrering av både den svenska och den koreanska identiteten, 
något som tidigare forskning visat (Paulsson, 2005). Enligt Erikson (1969) är det 
genom att ställa frågor om sig själv, varifrån man kommer, vart man är på väg i livet 
som man kan utforska sig själv som människa och därigenom utvecklas. Att lära sig 
det koreanska språket, att få egna biologiska barn och att alltid återvända till Korea 
uppger de adopterade som viktigt. Kanske för att på så sätt skapa en relation både till 
det förflutna som till framtiden. Det bör påpekas att min uppfattning inte är att 
adopterade bör tvingas till en assimilering in i svenskheten, något som några av de 
adopterade verkar ha erfarenheter av, såväl av sina adoptivföräldrar såväl som av det 
svenska samhället. Detta förhållningssätt gör att adopterade ofta möter ett oförstående 
för att de upplever det som inte helt problemfritt att leva i Sverige som svensk, fast 
ändå inte svensk. De adopterade upplever även en slags kluvenhet i att deras 
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adoptivföräldrar och det svenska samhället ser dem som svenskar och därför i vissa 
fall är oförstående till varför den adopterade har ett så stort behov av att åka till 
ursprungslandet. Samtidigt har de från omgivningen mött en undran varför de inte 
velat ta reda på någonting om deras biologiska föräldrar eller ursprungsland. Detta 
visar att omgivningens förväntningar på hur den adopterade skall förhålla sig till sitt 
ursprung i flera fall varit i ofas med hur den adopterade själv upplever sin relation till 
sina rötter. Eftersom alla är unika individer är det dock inte säkert att en återresa 
behöver innebära enbart positiva upplevelser, detta är någonting som jag har kunnat 
ana i intervjuerna. Därför ska inte en återresa heller tvingas på adopterade. 
 
För att bedöma validiteten och generaliserbarheten i denna undersökning så har vissa 
funderingar gjorts om de adopterade och om författarens eget förhållningssätt. Kan 
det vara så att de adopterade ville framställa adoptionssituationen som så 
okomplicerad som möjligt för att de kanske vill framställa sig så vanliga som möjligt 
eftersom de på många sätt utgör en avvikande grupp i samhället? Något som de 
verkar bli påminda om titt som tätt, vilket framgår i intervjuerna. Kan det vara så att 
de inte ville framställa en återresa som en negativ upplevelse eftersom jag är 
adopterad? Jag har en förförståelse för adopterades situation och i viss mån tankar och 
känslor vid återresa till ursprungslandet. Detta kanske kan göra att jag har tagit saker 
för givet i analysdelen eller att jag under intervjuerna inte har haft ett så öppet 
förhållningssätt som jag önskat. Samtliga intervjudeltagare har dock uttalat en positiv 
inställning till mig som adopterad vid intervjutillfället. 
 
Undersökningsgruppen kan inte sägas vara representativ vare sig för adopterade från 
Korea eller för adopterade från vilket annat ursprungsland som helst. Resultaten kan 
därför inte generaliseras till att gälla samtliga vuxna som adopterats från andra länder. 
Urvalet har varit selektivt eftersom det har funnits svårigheter med att erhålla namn på 
vuxna adopterade. 
 
Studien kan sägas vara användbar då de adopterades situation vid synlig adoption har 
blivit alltmer i fokus och uppmärksammad i debatt, och då särskilt identitetsprocessen 
där relationen till ursprunget kan ses som viktig. 
 
Intressant fortsatt kvantitativ forskning kunde vara i upplevelsen av identitet före och 
efter en återresa till ursprungslandet. Fortsatt kvalitativ forskning skulle kunna vara på 
ett större antal adopterade, från olika länder. Det skulle vara intressant med en 
undersökning där återresan gjorts i olika åldrar för att undersöka eventuella skillnader 
eller likheter i upplevelserna. I övrigt hoppas jag och tror att adoptionsforskningen 
kommer att se annorlunda ut i framtiden, där nya perspektiv och angreppssätt kommer 
att användas. Då mycket av adoptionsforskningen hittills har fokuserat på adopterades 
psykiska ohälsa och de undersökta målgrupperna allt som oftast varit barn eller 
ungdomar, finner jag det troligt att ett nytt förhållningssätt gentemot vad som är 
intressant och nödvändigt att undersöka kommer att antas i framtiden. Man kan 
spekulera i om den adoptionsforskning, som hittills i stor utsträckning bedrivits av 
föräldrar till adopterade, omedvetet har varit inriktad på de områden i 
”adoptivsituationen” som av samhället och inte de adopterade själva ansetts som 
viktiga att uppmärksamma. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide: 
 
Hur gammal är du idag? 
Sysselsättning? 
Boende? 
Syskon? Adopterade? 
Egna barn? 
Hur gammal var du när du kom hit? 
Är du uppväxt i stor eller liten stad? 
 
Har du haft några minnen från Korea, innan du kom till Sverige? 
Hur länge sedan var det du gjorde din första återresa? 
Hur gammal var du då? 
Vem reste du med? Varför? 
Reste du ensam eller i grupp? 
Hur länge stannade du? 
Har du varit i Korea fler än en gång? 
Om ja, upplevde du några skillnader? 
Kunde/kan du någon koreanska?  
Vad var syftet med din resa till Korea?  
När bestämde du dig för att åka till Korea? (vilken situation, alltid..?) 
Hur kändes det när du var där?  
Hur upplevde du att andra såg på dig?  
Vill du åka dit igen? Om ja eller nej, varför? 
Hur upplevde du det att komma tillbaka till Sverige igen efter resan? Varför? 
Upplever du någon skillnad i ett eventuellt intresse för Korea och koreansk kultur 
efter återresan? Hur? Varför? 
Har du några upplevelser från Korea som du vill prata om, kan vara specifika 
händelser eller en känsla? 
 
Känner du dig svensk? På vilket sätt? Varför? 
Känner du dig koreansk? På vilket sätt? Varför?  
Har du alltid känt så?  
Är det någon skillnad på nu och innan återresan ifråga om etnicitetens betydelse?  
Umgås du med andra adopterade koreaner?  
Är du medlem i Adopterade Koreaners förening?  
Varför? 
 
Vad är din inställning till adoptioner? 
Varför? 
 
Avslutningsfrågor: 
Är det något du vill tillägga? 
Är det något som du tycker borde ha tagits upp? 
Hur kändes det under intervjun? 
 
 
 


