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en procent, nlgot som motsvarade drygt 300 000 personer,
varav flertalet dl fortfarande var barn eller ungdomar.

Fciriildrarnas f<idelselinder har skiftat under iren och speg-
lar den modema wenska migrationshistorien, Pi 1970-ta-
let kom blandbarnens i udandet fiidda fiiriilder oftast filfi
Finland, Tlnkland, Estland, USA och Polen. I dag kommer
mlnga av f<irlldrama fortfarande frin Finland, Tyskland,
Norge, Danmark och Storbritannien men nu iiven frin utom-
europeiska linder, till exempel Thailand och Chile.

Bland invandrarbarnens fiirildrar dominerade pi 1970-talet
i f<irsta hand ursprungsldnder som Finland, Norge, Tyskland,

Jugoslavien, Danmark och Grekland, men ffin och med
1990-talet har allt fler f,tirlldrar kommit exempelvis frin Irak,
Tirrkiet, Bosnien, Chile, Iran, Somalia och Libanon.

F6der fErre bam

Rapponen visar bland annat att slrskilt "andragenerationen"
drabbas av en betydligt hiigre diidlighet in jlmfijrbara grup-
per inom majoritetsbefolkningen. Annat som kommer fram i

undersiikningen dr att bide

$ blandade och "andragenera-

i tionare" uppvisar betydligt

! ligre fiuktsamhestal - det
f vill siiga de fiider barn i

! mindre utstrdcknhg - bide i
a relation till sina udandsfiidda

f<irildrar och i jlmfiirelse

med majoritetsbefolkringen.
Det glller siirskilt kvinnorna.
Blda gmppema flynar oftare

Det finns en stor grupp menniskor i
Sverige som lever pi ojimtika vittkor
men som sSltan syns i vare sig statistik
etler forskning. Det Hr invandramas
barn, fiidda och uppvuxna i Sverige men
som endi ses som "dom andra".

Viren 2010 publicerade SCB rapporten Fddda i Suerige - iiruld
olika. Betl&Isn av firiiArantzs fidebeland. Det ir den f<irsta
studien nlgonsin som helt har fokuserat pi livwillkoren fiir
infiidda svenskar med utldndsk bakgrund. Understikningen
visar hur det gir fiir dessa personer som ruxna, nlr det giller
rill exempel utbildning, framging pl bostads- och arbets-
marknaden men ocksi fyttm<inster och familjebildning.

Det handlar allsl om personer som sjilva ir f<idda i Sverige
men som har en eller tvl utrikesfddda fririildrar Dessa blda
grupper - som i vardagligt tal brukar benimnas som bland-
bam eller blandade (den ena fiirildem utrikes fiidd) och in-
vandrarbam eller "andragenerationare" @ida fiirildrama har
invandrat till Sverige), utgiir i dag sju respekive lra procent
av den svenska befolkningen, sammanlagt dver en miljon miin-
niskor. Det kan jimftjras med de 14 procent eller 1,3 miljoner
som ir fiidda utomlands och har invandrat till Sverige.

I rapponen framglr det att antalet svenskftidda med
utldndsk bakgrund har iikat bide i antal och i proportion till
totalbefolkningen sedan 197O*alet. Md den tiden utgjorde
exempelvis de blandade inte mer dn tre procent av befolk-
ningen i landet och gmppen "andragenerationare" maximalt
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till storstider som wxna, och bosltter sig i stiirre omfatming
dn andra svenskfcidda i omriden som domineras av flerbo-
stadshus och ddr befoJkningen har en ligre inkomsmivi.
Vidare tenderar dessa grupper ocksi att uwandra i hdgre ut-
striickning, samt att iterinvandra till Sverige i Iigre utstrick-
ning jdmf<irt med majoritetsbefo)kningen.

Berydelsen av f<irdldramas ursprungsland avspeglas ocksi i
nlsta generations rniijligheter pi arbetsmarknaden. Sdrskilt ir
personer vars ena eller bida fiirdldrar har utomvdsterlindsk
bakgrund oftare arbelsldsa dn de som har europcisk eller

Intressant att ndmna har ir att ridigare studier hittills
ndstan enbart fokuserat pi dem som ir ftidda utomlands och
som sjilva invandrat till Sverige. Forskaren Alireza Behtoui
inkluderade dock gruppen blandade i sin studie Om de hade
faraldrar fddda pl "ritt plats". Om ungdomar med utldndsk
bakgnrnd i det svcnska utbildningssystemet och pi den
svenska arbetsmarknaden (Integrationsverket 2006). I studien
ingick samtliga 9l 408 personer som gick ut det wenska gym-
nasiet 1990 och som ir ft idda mellan 1969-73,varav | 921
iir icke-vita blandade. Tiots att dessa ungdomar har vixt upp

inomvdsterlindsk bakgrund. Desamma gdller fiir risken an
vara iiverlvalificerad fdr sin yrkesbefattning. Med andra ord
ger h<igskoleexamen mindre "pay back"-effekt frir icke-
invandrade svenskar med utomvesterlindsk bakgrund. De har
dessutom mer slllan mellanchefs- och chefsbefattningar dn
jimf<irbara gmpper.

Utseendet har betydetse

Det blir tydligt i denna SCB-rappon aft inte bara en utlandsk
bakgrund via den ena eller bida fiirdldrarna, utan oclsi utse-
endet har betydelse f<ir levnadsvillkoren. Icke-vita wenskar,
personer som har nigon form av ursprung i den postkoloniala
och utomvtsrerlendska si kallade Tiedje v?irlden, utgiir i dag
knappt 750 000 personer. Det motsvarar nlgot mindre ln
itta procent av den svenska totalbefolkningen och ndstan
var tredje person med nigon form av utldndsk bakgmnd. Av
dessa har nigot mindre dn en halv rniljon sjllva invandrat till
Sverige medan icke-vita blandade utgdr 75 000 av totalt 600
000 blandade och icke-vita invandrarbam 150 000 av totalt
400 000 "andragenerationare".

Den grupp som sirskilt sticker ut i rapporten och awiker
utililn statistiskt fcirvintade resultat - det vill siiga utifiin hur
det "borde" gl fiir dessa som 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 majoritetsbefolkningen i stort. SCB-studien bekriftar
diirmed vad de fi tidigare kvantitativa studier av icke-vita
blandade har indikerat.

med fiirlldrar som iiverlag ir mer v?ilutbildade dn andra grrp-
per i samhdllet, dr de som vuxna arbetsliisa i stiirre utstrick-
ning, dven om de sjdlva har en ldngre hiigskoleutbildning. De
lr dven oftare singlar ocVeller bamliisa in bide majoritets-
och minoritetsbefolkningen.

Det hdnder att blandade finns med som informanter i
kvalitativa intervjustudier av olika icke-vita minoritetsgrup-
per. I dessa studier framglr att de har liknande upplevelser
av att utsettas fiir rasifierande praktiker som andra icke-vita
svenskar (se till exempel Lena Sawyers avhandling frln 2000
om wenskar med afrikansk ursprung och Catrin Lundstrijms
avhandling frin 2007 om wenskar med latinamerikansk
ursprung liksom olika antologier med sjdlvbiografiska texter
skrivna av olika minoritetsgmpper, exempelvis den av Cecilia
Gdrding redigerade antologin A{iosvensk i det nya Sverige
frin 2009). Fortfarande sakaas det dock en kvalitativ studie
om vuxna icke-vita blandade, di forskningen om blandrela-
tioner i Sverige hittills enban har fokuserat pi de blandades
fijrdldrar och deras erfarenheter eller pi det svenska majori-
tetssamhilles q.n pi blandiktenskap och blandpar.

Gruppen icke-vita blandade liknar pi minga sdn gruppen
icke-vita adopterade dven om de sismimnda dr nigot Firre
till antalet (cirka 45 000 jimfiirt med cirka 75 000 personer).
Minga tillhiir samma irskullar, fidmst filn 1960-talet och
framit och har dessutom ofta vdxt upp pi samma platser och i
samma sociala skikt. Aven som rurna lever de ganska likanade
liv - utifrin bosdttningsmiinsteq familjebildning och, kanske
fiamf<ir allt, tendensen till deklassering i jimfiirelse med bide
sina f<irlldrar och eventuella vita syskon, det vill sdga sryv- el-
ler halvsyskon till de blandade respektive biologiska barn till

l8 i&m 4/2010



adoptivfi;rdldrarna. Icke-vita blandade och icke-vita adopte-
rade utgjorde tillsarnrnans den f<jrsta och stiirsta utomvdster-
ldndska och icke-vita befolkningsgruppen iSverige frin andra
virldskrigets slut och fram till andra hilften av 1970-talet.
Mer dn hilften av alla svenskar med bakgrund i Indien, Sri 

-

Lanka, Colombia, Guatemala o€h Sydkorea dr adopterade,
och blandade med bakgrund i vissa linder och regioner i
exempelvis Afrika och Asien dominerar vissa ilderskategorier.

Anda sedan den ickc-vita och utomvisterlindska invand-
ringen till Sverige tog fart, sdrskilt under 1980- och 90-talen,

och som vuxna oftast ocksl lever bland och bildar familj med
infiidda svenskar, anses blandade och adopterade inte ingi i
kategorin invandrare. Risken med dena statistiska bortsorte-
rande dr att det osynliggiir det faktum - som flera studier har
pivisat - att bide icke-vita adopterade och icke-vita blandade
trots deras starka anknytning till inf<;dda svenska familjer och
sammanhang Indi riskerar att diskrimineras och deklasseras
pl ett liknande s?itt som icke-vita invandrade och deras bam.

Det 6nns dock en avgrirande skillnad i jimfiirelsen mel-
Ian icke-vita adopterade och icke-vita blandade. I likhet med

har den svenska befolkningen alltrner kommit an delas upp
i de grova kategorierna "svenskar" och "invandrare". Skilje-
linjen och grinssittandet har bland annat avgjorts av sprAk,
religion, kultur och emicitet. Pi senare lr har useendet och
kategorin "ras" kommit att betyda alltmer ftir denna dikotomi-
serande och homogeniserande uppdelning mellan en "vi" och
ett "dom". Det vill siiga det handlar alltmer om att vara vit el-
ler icke-vit fiir an beuakas som svensk respektive icke-wensk.

Icke-vita blandade och icke-vita adopterade delar po-
sitionen att ibland anses tillhiira majoritetsbefolkningen
("svenskar" = vita) och ibland minoritetsbefolkningen
("invandrare" = icke-vita). Ofta hamnar de mittemellan eller
utanfiir de bida kategoriema och riskerar dirmed att bli
osynliggjorda eller "bortsuddade".

0mdefinierades i regislren

Kring millennieskiftet tog SCB bort gruppen "blandade"
inom den stora kategorin "personer med udiindsk bakgrund"
ddr definitionen iir att personen sjiilv iir fiidd utomlands
eller har wi ftirildrar som invandrat. Md samma tidpunkt
biiriade gmppen "adopterade" rutinmissigt tas bort 6in
kategorin "utlandsf6dda", det vill siga frln kategorin "fiirsta
generationens invandrare". Detta sdrskiljande av blandade
och adopterade frln den stora gruppen inyandrade och deras
efterkomrnande kan tolkas som an dc numera anses vara
"firdiga", "clear:ade", integrerade och assimilerade i den si
kallade "folkkroppen" och dirmed har blivit "oproblema-
tiska" wenskar Genom att de viixt upp bland, uppfostras av

adopterade f,iireligger visserligen emisk-kulturell likhet bred-
vid useendemdssig olikhet gentemot den vita majoriteten vad
giller de blandade, men till skillnad frin de adopteradohar
blandade en direkt biologisk familjeanknytning till majori-
tesbefolkningen via sin ena inrikesf<idda f,iirilder. Det giir an
frigan om var svenskhetens liksom vithetens grdnser gir blir
in mer delikat i filga om blandade in vad giiller adopterade
vilka alltid rent tekniskt kan kategoriseras som "fiirsta genera-
tionens invandrare".

Fiir an gd utanfiir Sverige och tillbaka i tiden, sl har gnrppen
blandade i de europeiska kolonierna ofta tenderat att hamna
i en slags mellanposition. De placeras i en buffenzon mellan
de vita bosittama och de icke-vita infiidda, vare sig det giller
Nord- eller Sydamerika, A-frika, Asien eller Oceanien. Aven
om denna historia igde rum i en icke-wensk och utomeuro-
peisk kontext si piverkar den forrfarande synen pi blandade
i Sverige, mot bakgmnd av hur vissa specifika framstdllningar
och ftirestdllningar av blandade fordarande hllls levande i den
svenska och visterlindska samtiden och vardagen.

Vorfiir bestdr oiiimlikheten
i orbetslivet?
Svenrkt arbetsliv ar inte iamlikt. Infbdda
tienar meran invandrade och men mer;n
lvinnor. I Jod,omd i bura, dirkuteras
iemlikhetens fiiruts?ittningar, dirlrlminering
samt metoder fdr att studera desra freoor.
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NORDISK FORSKNING

-r v,l KVANTrI^TIvA srrDl!:R dir blde
icke-vita blandade och ickc-vita adop-
terade finns med dr Lene Lindhergs
rrch .{-nders Hjems artikel Ritk ltr.lort
for anorexia nmtosa: ,4 natimal cohort
rnrrl,y Qntcmational Jrxrmal of Firting
Disorders J4,4, 197-.108) frin 2001
och Beata Jablonskas, Lcne Lind-
bcrgs, 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
sarntl iga wensk-f,r f<idda mcllan
l97l-82, totalt 824 JQ2 pcrsoner ua-
rav l0 J46 iir icle-vita blandade och
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.re gdnger hO.
gtc risk an virdas f<ir iitstiinthgst

idmftin mcd majoritcsbefolkningen.
Dlrefter ftiljer de icke-vita blan-

dadc kvinnorna som ockl dr <iverre-
prescnterade nlr det gdller an virdas
f6 r {ysiska sj ii la s k adz b e t e m&r,

Skillnadema nir det giller rii-
sliimingar dr 5n mer pifallande ndr
blandbarn jlmfiirs med ham vars
blda fiiriildrar dr fiidda utomlands,
dl de siillan drabbas av det.

f,N DANsx rorsnrrNcsupporr hln
2Co7 , Pyknk trivsel. Pryktk syglorn.
Emirke fo*dk blondt rnge i Danurk.
En mdastgelsc bavnt pd regittcr- og
interuieuhu on on{mg og ko'akw af
prlkish sygfun og prykisk triunl bbndt
unge med dansb bagrund, indundrcre
og erta'konnerz af invn&erc (lbben-
havnr Statens institut for folkesund-
hed). bekriiftar det wenska m,iinsuet
trotJ att d€ icke-vita adopterade och
ickc-via blandade utifrin uppvixt-
villkor ir mer privilegieradc blde i
relation till invandrade och deras bam
och till majoritetsbefollningen som
helhet. Se iven artikeln
idntit*bris, ism nr *5 2N9.

Iiremfitr allt var oron och *idslan
fi;r blanrlrelrt ioncr r)ch fitr de blan-
dndcs cxistens cn centrrl del av det
kolonirlr projektet i sig, santidigt
som blunrlbirrn rinrl i kom ti l l  sorn etr
resr.rltat lv dc sysrernatisklr erdvringar
och civergrepp sorn hela tiden pigick
i koloniema. Iit irbudet mor blandlk-
tenskrp i US,\ upphrivdes inte l i irr in
1967. I dlg rir ornkring irttr proccnt av
alla ingringna iktensk:rp i USA interra-

rar sig sirvdl f6r hur blandade krtcgori-
:crats i hrstorien och hur dc heh.rnrlL,,
i trutiden. Forskarniitvcrk vixer fiirm,
k,,n[rrcnrer arrrngerJ(. antologrcr ,,( l]
monogra6er publiceras.

Pi senare ir har ett niwcrk hl.rnd
vuxna blandade vdxt fram iiven i
Sverige.,4,r 2008 bildades fcireningen
![ellanfirrskapct. Den syfiar t i l l  ,rtt
gcnom . l i l v l ' i , ,g ra t i sk . r  t cx t r .  r  och : . r ' -
ctrl.r samm.tnkomrlcr sk:rPr ut rvrrrrnc

...det handlar alttmer om att vara vit
e[[er icke-vit frir att betraktas som
svensk respektive icke-svensk.

siala. Intressant i sammanhanget dr an
"blandade" sorn grLrpp blev juridiskt
och denrografiskt erkdnda i folkbok-
f-tiringen i USA, Storbritannien och
Kanada vid rnil lennicskifret. Samtidigt
tog Sverige bort gnrppen "blandade"
inom den stora kategorin "personer
mcd utlSndsk bakgrund" ur den of-
fentl iga statistiken.

Det koloniala tankegodset blir s1.n-
l igt dven i den svenska vokabuliren,
nir blandade bendrnns ti l l  exempel
som "halv"- "halviranier", "halvma-
rockan", "halvchilenare", "halvjapan"
och si vidare. Eller ndr synen pi
blandade flyter samrnan med vaga
frirestdllningar om skamfyllda och
hemliga f<ir- eller utom:ikrenskapliga
barn och ndr blandrelationer ses som
lite farl iga och fi irbjudna. Sidana bil-
dcr hil ls vid l iv inom blde h<ig- och
populi irkulturen.

De blandades r<irelse i vistvdrl-
den dr i dag l ivaktig med ett f lertal
organisationer, internetsa jter, bloggar,
tidskrifter och offentliga personlig-
heter. Altivisterna kallar sig numera
hellre multiracial eller helt enkelt bara
mixed i stiillet fcir den tidigare vanliga
bendmningen biracial.

Under de senaste 20 iren har fram-
vdxten av en riirelse bland de mxna
blandade resulterat iden si kallade
ntixed race-forskningen. Dcn intresrc-

frir an kunna lrerdtta om erfarenheten
rlv - o( h rvell lorrvara rittcn rrl l  - at
befinna sig rnitternellan wi eller f lera
linrler cllcr kulrurer och kanskc fran'-
frir allt utanf<ir den si grovhuggna
r-rch fastl isande uppdelningen nrcllan
"svenskar" och "invandrare".

Biir sirredovisas i statistiken

Samtidigt ir blandade jnte en
kategori som operationaliscras och
inkluderas inorn migrations- och
etnicitetsforskningen i Sverige.
Dir ir svenskar/invandrare och/el-
Ier inf<idda,/migranter de viktigasre
implicita katcgorierna. Overhuvud-
ta61et existerar ingen forskning om
gruppen annat in ndr den tas med
i rclation ti l l  andra grupper rned
utlendsk bakgrund, och di ibland
kanske ti l l  och med av misstag eller
itminstone "oplanerat".

Den nya SCB-rapporten uisar dock
att kategorin blandade b<ir fortsitta
:ttt sdrredovi.,ar si lange gruppen fort-
sefter art skilia ut sig i staristiken sonr
en mer sirbar grupp in andra.
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