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DetHrinvandramas
etlerforskning.
barn,fiiddaochuppvuxnai Sverigemen

somendisessom"domandra".
Viren 2010 publiceradeSCB rapporten Fdddai Suerige- iiruld
olika. Betl&Isn av firiiArantzs fidebeland. Det ir den f<irsta
studien nlgonsin som helt har fokuseratpi livwillkoren fiir
infiidda svenskarmed utldndskbakgrund. Understikningen
visar hur det gir fiir dessapersonersom ruxna, nlr det giller
rill exempelutbildning, framging pl bostads-och arbetsmarknadenmen ocksi fyttm<inster och familjebildning.
Det handlarallsl om personersom sjilva ir f<iddai Sverige
men som har en eller tvl utrikesfdddafririildrar Dessablda
grupper - som i vardagligttal brukar benimnassom blandbam eller blandade(den ena fiirildem utrikes fiidd) och invandrarbameller "andragenerationare"@ida fiirildrama har
invandrattill Sverige),utgiir i dag sju respekive lra procent
av den svenskabefolkningen,sammanlagtdver en miljon miinniskor.Det kan jimftjras med de 14 procent eller 1,3 miljoner
som ir fiidda utomlandsoch har invandrattill Sverige.
I rapponen framglr det att antaletsvenskftiddamed
utldndskbakgrund har iikat bide i antal och i proportion till
totalbefolkningensedan197O*alet.Md den tiden utgjorde
exempelvisde blandadeinte mer dn tre procent av befolkningen i landet och gmppen "andragenerationare"maximalt

en procent, nlgot som motsvaradedrygt 300 000 personer,
varavflertalet dl fortfarandevar barn eller ungdomar.
Fciriildrarnasf<idelselinderhar skiftat under iren och speglar den modema wenskamigrationshistorien,Pi 1970-talet kom blandbarnensi udandet fiidda fiiriilder oftast filfi
Finland, Tlnkland, Estland,USA och Polen. I dag kommer
mlnga av f<irlldrama fortfarandefrin Finland, Tyskland,
Norge, Danmark och Storbritannienmen nu iiven frin utomeuropeiskalinder, till exempelThailand och Chile.
Bland invandrarbarnensfiirildrar domineradepi 1970-talet
i f<irstahand ursprungsldndersom Finland, Norge, Tyskland,
Jugoslavien,Danmark och Grekland, men ffin och med
1990-talethar allt fler f,tirlldrar kommit exempelvisfrin Irak,
Tirrkiet, Bosnien,Chile, Iran, Somaliaoch Libanon.

F6derfErrebam
Rapponenvisar bland annat att slrskilt "andragenerationen"
drabbasav en betydligt hiigre diidlighet in jlmfijrbara grupper inom majoritetsbefolkningen.Annat som kommer fram i
undersiikningendr att bide
blandadeoch "andragenera$
i tionare" uppvisarbetydligt
! ligre fiuktsamhestal det
f vill siigade fiider barn i
mindre utstrdcknhg - bide i
!
a relation till sinaudandsfiidda
f<irildrar och i jlmfiirelse
med majoritetsbefolkringen.
Det glller siirskilt kvinnorna.
Blda gmppema flynar oftare
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till storstider som wxna, och bosltter sig i stiirre omfatming
i omriden som dominerasav flerbodn andra svenskfcidda
stadshusoch ddr befoJkningenhar en ligre inkomsmivi.
Vidare tenderar dessagrupper ocksi att uwandra i hdgre utstriickning,samt att iterinvandra till Sverigei Iigre utstrickning jdmf<irtmed majoritetsbefo)kningen.
Berydelsenav f<irdldramasursprungslandavspeglas
ocksi i
nlsta generationsrniijligheter pi arbetsmarknaden.Sdrskiltir
personervars ena eller bida fiirdldrar har utomvdsterlindsk
bakgrund oftare arbelsldsadn de som har europciskeller

Intressantatt ndmnahar ir att ridigare studier hittills
ndstanenbart fokuseratpi dem som ir ftidda utomlandsoch
som sjilva invandrattill Sverige.ForskarenAlireza Behtoui
inkluderadedock gruppenblandadei sin studieOm de hade
faraldrar fdddapl "ritt plats". Om ungdomar med utldndsk
bakgnrnd i det svcnskautbildningssystemetoch pi den
(Integrationsverket2006).I studien
svenskaarbetsmarknaden
ingick samtliga9l 408 personersom gick ut det wenskagymnasiet1990och som ir ftiddamellan 1969-73,varav
| 921
iir icke-vitablandade.Tiots att dessaungdomar har vixt upp

inomvdsterlindskbakgrund. Desamma gdller fiir risken an
vara iiverlvalificerad fdr sin yrkesbefattning.Med andraord
ger h<igskoleexamen
mindre "pay back"-effektfrir ickeinvandradesvenskarmed utomvesterlindskbakgrund.De har
dessutommer slllan mellanchefs-och chefsbefattningardn
jimf<irbaragmpper.

med fiirlldrar som iiverlag ir mer v?ilutbildadedn andragrrpper i samhdllet,dr de som vuxna arbetsliisai stiirre utstrickning, dvenom de sjdlvahar en ldngre hiigskoleutbildning.De
lr dvenoftare singlar ocVeller bamliisa in bide majoritetsoch minoritetsbefolkningen.
Det hdnderatt blandadefinns med som informanter i
kvalitativaintervjustudierav olika icke-vita minoritetsgrupper. I dessastudier framglr att de har liknandeupplevelser
av att utsettasfiir rasifierandepraktiker som andra icke-vita
svenskar(setill exempelLena Sawyersavhandlingfrln 2000
om wenskarmed afrikansk ursprung och Catrin Lundstrijms
avhandlingfrin 2007 om wenskar med latinamerikansk
ursprung liksom olika antologiermed sjdlvbiografiska
texter
skrivna av olika minoritetsgmpper,exempelvisden av Cecilia
Gdrding redigeradeantologin A{iosvenski det nya Sverige
frin 2009).Fortfarandesakaasdet dock en kvalitativstudie
om vuxnaicke-vitablandade,di forskningenom blandrelationer i Sverigehittills enban har fokuseratpi de blandades
fijrdldrar och deraserfarenhetereller pi det svenskamajoritetssamhilles q.n pi blandiktenskapoch blandpar.
Gruppen icke-vita blandadeliknar pi minga sdn gruppen
icke-vita adopteradedvenom de sismimnda dr nigot Firre
till antalet(cirka 45 000 jimfiirt med cirka 75 000 personer).
Minga tillhiir sammairskullar, fidmst filn 1960-taletoch
framit och har dessutomofta vdxt upp pi sammaplatseroch i
sammasocialaskikt. Aven som rurna lever de ganskalikanade
liv - utifrin bosdttningsmiinsteqfamiljebildning och, kanske
fiamf<ir allt, tendensentill deklasseringi jimfiirelse med bide
sina f<irlldrar och eventuellavita syskon,det vill sdgasryv- eller halvsyskontill de blandaderespektivebiologiskabarn till

Utseendet
har betydetse
Det blir tydligt i dennaSCB-rappon aft inte bara en utlandsk
bakgrundvia den ena eller bida fiirdldrarna, utan oclsi utseendet har betydelsef<ir levnadsvillkoren.Icke-vita wenskar,
personersom har nigon form av ursprung i den postkoloniala
och utomvtsrerlendskasi kalladeTiedje v?irlden,utgiir i dag
knappt 750 000 personer.Det motsvararnlgot mindre ln
itta procent av den svenskatotalbefolkningenoch ndstan
var tredje personmed nigon form av utldndskbakgmnd. Av
dessahar nigot mindre dn en halv rniljon sjllva invandrat till
Sverigemedan icke-vita blandadeutgdr 75 000 av totalt 600
000 blandadeoch icke-vitainvandrarbam 150000 av totalt
400 000 "andragenerationare".
Den grupp som sirskilt sticker ut i rapporten och awiker
utililn statistisktfcirvintaderesultat- det vill siigautifiin hur
det "borde" gl fiir dessasom l'rrxna- ,r de icke-vita blandade.
De har en eller ofta wi fiirildrar som generellt sett har h<igre
utbildning och hdgre inkomst iin bide "andragenerationarna"
och majoritetsbefolkningeni stort. SCB-studienbekriftar
diirmed vad de fi tidigare kvantitativastudier av icke-vita
blandadehar indikerat.
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adoptivfi;rdldrarna.Icke-vita blandadeoch icke-vitaadopterade utgjorde tillsarnrnansden f<jrstaoch stiirstautomvdsterldndskaoch icke-vita befolkningsgruppeniSverige frin andra
virldskrigets slut och fram till andra hilften av 1970-talet.
Mer dn hilften av alla svenskarmed bakgrundi Indien, Sri
Lanka, Colombia, Guatemalao€h Sydkoreadr adopterade,
och blandademed bakgrund i vissalinder och regioner i
exempelvisAfrika och Asien dominerar vissailderskategorier.
Anda sedanden ickc-vita och utomvisterlindskainvandringen till Sverigetog fart, sdrskiltunder 1980-och 90-talen,

och som vuxnaoftast ocksl lever bland och bildar familj med
infiidda svenskar,ansesblandadeoch adopteradeinte ingi i
kategorin invandrare.Riskenmed dena statistiskabortsorterande dr att det osynliggiir det faktum - som flera studier har
pivisat - att bide icke-vita adopteradeoch icke-vitablandade
trots derasstarkaanknytning till inf<;ddasvenskafamiljer och
sammanhangIndi riskeraratt diskriminerasoch deklasseras
pl ett liknande s?ittsom icke-vita invandradeoch derasbam.
Det 6nns dock en avgrirandeskillnad i jimfiirelsen melIan icke-vitaadopteradeoch icke-vitablandade.I likhet med

har den svenskabefolkningenalltrnerkommit an delasupp
i de grova kategorierna"svenskar"och "invandrare".Skiljelinjen och grinssittandet har bland annatavgjortsav sprAk,
religion, kultur och emicitet. Pi senarelr har useendet och
kategorin "ras" kommit att betyda alltmer ftir denna dikotomiserandeoch homogeniserandeuppdelningmellanen "vi" och
ett "dom". Det vill siigadet handlaralltmer om att varavit eller icke-vit fiir an beuakas som svenskrespektiveicke-wensk.
Icke-vita blandadeoch icke-vita adopteradedelar positionen att ibland ansestillhiira majoritetsbefolkningen
("svenskar"= vita) och ibland minoritetsbefolkningen
("invandrare" = icke-vita). Ofta hamnar de mittemellan eller
utanfiir de bida kategoriema och riskerar dirmed att bli
osynliggjordaeller "bortsuddade".

adopteradef,iireliggervisserligenemisk-kulturell likhet bredvid useendemdssigolikhet gentemot den vita majoritetenvad
giller de blandade,men till skillnad frin de adopteradohar
blandadeen direkt biologisk familjeanknytningtill majoritesbefolkningen via sin ena inrikesf<iddaf,iirilder. Det giir an
frigan om var svenskhetens
liksom vithetensgrdnsergir blir
in mer delikat i filga om blandadein vad giiller adopterade
vilka alltid rent tekniskt kan kategoriserassom "fiirsta generationensinvandrare".
Fiir an gd utanfiir Sverigeoch tillbakai tiden, sl har gnrppen
blandadei de europeiskakoloniernaofta tenderatatt hamna
i en slagsmellanposition.De placerasi en buffenzon mellan
de vita bosittama och de icke-vita infiidda, varesig det giller
Nord- eller Sydamerika,A-frika,Asieneller Oceanien.Aven
om dennahistoria igde rum i en icke-wenskoch utomeuropeiskkontext si piverkar den forrfarandesynenpi blandade
i Sverige,mot bakgmnd av hur vissaspecifikaframstdllningar
och ftirestdllningarav blandadefordarandehllls levandei den
svenskaoch visterlindska samtidenoch vardagen.

0mdefinierades
i regislren
Kringmillennieskiftet
togSCBbortgruppen
"blandade"
inom den stora kategorin "personermed udiindskbakgrund"
ddr definitionen iir att personensjiilv iir fiidd utomlands
eller har wi ftirildrar som invandrat.Md sammatidpunkt
biiriade gmppen "adopterade"rutinmissigt tasbort 6in
kategorin "utlandsf6dda",det vill siga frln kategorin "fiirsta
generationensinvandrare".Detta sdrskiljandeav blandade
och adopteradefrln den stora gruppen inyandradeoch deras
efterkomrnandekan tolkas som an dc numera ansesvara
"firdiga", "clear:ade",integreradeoch assimileradei den si
kallade"folkkroppen" och dirmed har blivit "oproblematiska" wenskar Genom att de viixt upp bland, uppfostras av

Vorfiir bestdr oiiimlikheten
i orbetslivet?
Svenrkt
arbetslivar inteiamlikt.Infbdda
tienarmeran invandrade
ochmenmer;n
lvinnor.I Jod,omdi bura,dirkuteras
fiiruts?ittningar,
dirlrlminering
iemlikhetens
samtmetoderfdr att studeradesrafreoor.
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NORDISK
FORSKNING
-rv,l KVANTrI^TIvA
srrDl!:R dir blde
icke-vitablandade
ochickc-vitaadopteradefinns med dr Lene Lindhergs
rrch .{-ndersHjems artikel Ritkltr.lort
for anorexianmtosa: ,4 natimal cohort
rnrrl,yQntcmationalJrxrmal of Firting
DisordersJ4,4, 197-.108)
frin 2001
och BeataJablonskas,Lcne Lindbcrgs, Frank Lindblads och Anders
f Ijerns anikel Ethnitiry, socioecottonric
satus and self-hurm in Swclbh yc,uth
a n4tisrr4l cohort stady frh 2009
(Psychological
Mcdicine 19, l. 87-94).
De blda studierna unders<ikte
sarntliga wensk-f,r f<idda mcllan
l97l-82, totalt 824 JQ2pcrsoneruarav l0 J46 iir icle-vita blandadeoch
12 165 icke-vita adopterade.
Bland arnat visar de an uttrycken
fi;r psykisk ohilsa skrljer sig mcllan
grupper och att icke-vita adopterade
kvinnor liiper nisran r.regdnger hO.
gtc risk an virdas f<ir iitstiinthgst
idmftin mcd majoritcsbefolkningen.
Dlrefter ftiljer de icke-vita blandadc kvinnorna som ockl dr <iverreprescnteradenlr det gdller an virdas
f6 r {ysiskasjii laskadzbet em&r,
Skillnadema nir det giller riisliimingar dr 5n mer pifallande ndr
blandbarn jlmfiirs med ham vars
blda fiiriildrar dr fiidda utomlands,
dl de siillandrabbasav det.
f,N DANsx rorsnrrNcsupporr
hln
2Co7, Pyknk trivsel. Pryktk syglorn.
Emirkefo*dk blondtrnge i Danurk.
En mdastgelsc bavnt pd regittcr- og
interuieuhu on on{mg og ko'akw af
prlkish sygfun og prykisktriunl bbndt
unge med dansbbagrund, indundrcre
og erta'konnerz af invn&erc (lbbenhavnr Statens institut for folkesundhed). bekriiftar det wenska m,iinsuet
trotJ att d€ icke-vita adopterade och
ickc-via blandade utifrin uppvixtvillkor ir mer privilegieradc blde i
relation till invandradeoch derasbam
och till majoritetsbefollningen som
helhet. Se iven artikeln
idntit*bris, ism nr *5 2N9.
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Iiremfitrallt var oron och *idslan
fi;r blanrlrelrtioncrr)chfitr de blandndcscxistenscn centrrl del av det
kolonirlr projekteti sig,santidigt
som blunrlbirrnrinrli kom till sornetr
resr.rltat
lv dc sysrernatisklr
erdvringar
och civergrepp
sornhelatiden pigick
i koloniema.Iitirbudetmor blandlktenskrpi US,\ upphrivdes
inte liirrin
1967.I dlg rir ornkringirttr proccntav
allaingringnaiktensk:rpi USA interra-

rar sigsirvdlf6r hur blandade
krtcgori:cratsi hrstorienoch hur dc heh.rnrlL,,
i trutiden.Forskarniitvcrkvixer fiirm,
k,,n[rrcnrerarrrngerJ(.
antologrcr,,(l]
monogra6erpubliceras.
Pi senareir har ett niwcrk hl.rnd
vuxna blandadevdxt fram iiven i
Sverige.,4,r
2008bildadesfcireningen
![ellanfirrskapct.
Den syfiartill ,rtt
g c n o m. l i l v l ' i , , g r a t i s tkc. xr t r .o c h : . r ' ctrl.rsamm.tnkomrlcr
sk:rPrutrvrrrrnc

...det
handlar
alttmeromattvaravit
e[[ericke-vitfriratt betraktas
som
svenskrespektive
icke-svensk.
siala.Intressanti sammanhanget
dr an
"blandade"sorngrLrppblevjuridiskt
och denrografiskterkdndai folkbokf-tiringeni USA, Storbritannienoch
Kanadavid rnillennicskifret.
Samtidigt
tog Sverigebort gnrppen"blandade"
inom den stora kategorin "personer
mcd utlSndskbakgrund"ur den offentligastatistiken.
Det kolonialatankegodset
blir s1.nligt dveni den svenska
vokabuliren,
nir blandadebendrnnstill exempel
som "halv"- "halviranier","halvmarockan","halvchilenare",
"halvjapan"
och si vidare.Eller ndr synenpi
blandadeflyter samrnanmed vaga
frirestdllningar
om skamfylldaoch
hemligaf<ir-eller utom:ikrenskapliga
barn och ndr blandrelationersessom
lite farligaoch fiirbjudna.Sidanabildcr hills vid liv inom blde h<ig-och
populiirkulturen.
De blandadesr<irelsei vistvdrlden dr i dag livaktigmed ett flertal
organisationer,internetsajter, bloggar,
tidskrifter och offentliga personligheter.Altivisternakallarsig numera
hellremultiracialeller helt enkeltbara
mixed i stiillet fcir den tidigare vanliga
bendmningenbiracial.
Under de senaste20 iren har framvdxtenav en riirelsebland de mxna
blandade
resulteratiden si kallade
ntixedrace-forskningen.
Dcn intresrc-

frir an kunna lrerdttaom erfarenheten
rlv - o( h rvell lorrvararittcn rrll - at
befinnasig rnitternellan
wi eller flera
linrler cllcr kulrureroch kanskcfran'frir allt utanf<irden si grovhuggna
r-rchfastlisande
uppdelningen
nrcllan
"svenskar"
och "invandrare".

Biir sirredovisasi statistiken
Samtidigtir blandadejnte en
kategorisom operationaliscras
och
inkluderasinornmigrations-och
etnicitetsforskningen
i Sverige.
Dir ir svenskar/invandrare
och/elIer inf<idda,/migranter
de viktigasre
implicitakatcgorierna.
Overhuvudta61etexisteraringen forskning om
gruppenannatin ndr den tasmed
i rclationtill andragrupperrned
utlendskbakgrund,och di ibland
kansketill och med av misstageller
itminstone"oplanerat".
uisardock
Den nyaSCB-rapporten
att kategorin blandadeb<irfortsitta
:ttt sdrredovi.,ar
si langegruppenfortsefterart skilia ut sig i staristikensonr
en mer sirbar gruppin andra.
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