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Invandring och ingifte 

 

Gunnar Olofsson1 
 

1. Integration via arbetsmarkanden – och vad mer? 
 
Migrationer, människors geografiska förflyttningar, har formats av de tre F-en – 
förtryck, försörjning och förhoppning. Det religiösa resp. det statligt-politiska 
förtrycket har drivit fram stora migrationsvågor under historiens gång. I dagens 
Sverige ryms detta inom kategorin ”flyktinginvandring”. Försörjningen, flykten 
från hunger, armod och arbetslöshet har varit en stark drivkraft för att ge sig av 
till en annan region, till stadens arbetsmarknad, till ett annat land. Det har lett till 
arbetsvandring, till permanent migration och till dagens cirkulära migration. 
Mottagarlandets behov spelar stor roll – begrepp som arbetskraftsinvandring, ar-
betskraftsimport etc. speglar detta. Flykten från förtryck och fattigdom styrs av 
förhoppningar om ett annat och bättre liv. 

Forskningen om invandringen till Sverige handlar mest om arbetsmarkna-
den, om arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, försörjning, arbetstillstånd, företa-
gens etniska hierarkier, diskriminering m.m.2 Det gäller även för de omfattande 
utrednings- och forskningsprojekt som varit knutna till omläggningar av den stat-
liga politiken i relation till invandringen och invandrarna. 

Integrationen – mer än arbetsmarkand 
När forskare, politiker och tjänstemän i statens apparater talar om invandrarnas 
eller ”de nya svenskarnas” integration i samhället så är det i regel deras arbete 
och försörjning det handlar om. Det är begripligt och vällovligt men också otill-
räckligt.  De invandrare som arbetar är i en mening integrerade i samhället via 
sin sysselsättning. Men i vilken annan, underförstått bredare, mening är de ”soci-
alt integrerade”? 

––––––––– 
1 Professor i sociologi vid Växjö universitet 
2 Om jag skall nämna ett nämn här så är det - Jan Ekberg. 
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Den invandrade arbetaren – ja det har hittills varit som sådan han/hon fått jobb – 
har ett liv vid sidan om arbetet. Det gäller tillägnelse av det nya språket, bostads-
förhållanden, konsumtion och levnadsnivå, deltagande i det sociala livet i form 
av fritids- och organisationsaktiviteter. I Sverige kan det senare innebära att bli 
medlem i facket, rösta i de kommunala valen, engagemang i olika organisationer. 
Även denna del av integrationen är någorlunda utforskad. Det gäller också de so-
ciala banden, inte bara till arbetskamrater utan också till vänner, grannar, bekanta 
och umgänge i mer vardaglig mening.   

Forskningen kring invandringen och migrationens effekter i Sverige har så-
ledes främst inriktat sig mot invandrargruppernas olika grad av strukturell infog-
ning i det svenska samhällets institutioner, främst då arbetsmarknaden. På detta 
område är kunskapsläget gott. 

Sociala aspekter av invandrarnas strukturella relation till det svenska sam-
hällets institutioner belyses i forskningen och kartläggningen av t.ex. segregatio-
nen på bostadsmarknaden och inom skolans värld.  

I Sverige har forskningen kring den kulturella infogningen och dess dilem-
man – kulturmöten, kulturkrockar, mångkultur etc. – haft ett betydande omfång. 
Det gäller attityd till invandring och invandrare och bemötandet av dem, mät-
ningar av upplevda avstånd mellan majoritetsbefolkning och olika invandrar-
grupper etc.  

En aspekt av invandringen till Sverige är emellertid påfallande outforskad. 
Det är familjeförhållandena och särskilt då omfattningen av ingiften i majoritets-
befolkningen och den roll dessa kan ha för integrationen. När forskare beträtt 
familjelivets fält är det i första hand utifrån de problem som blandäktenskap har 
skapat kring kulturkrockar, skilsmässor och vårdnadstvister.  

Min ambition i denna artikel är att diskutera de ”etniska korsäktenskapen”, 
invandrares ingiften i majoritetsbefolkning, som en aspekt av invandrargrupper-
nas integration i det svenska samhället. Vilken omfattning har invandrade grup-
pers ingifte i dagens Sverige? Vilka effekter kan de tänkas ha? 

2. Den amerikanska utvecklingen och de korsetniska 
äktenskapens roll för integrationen 
Arbetsmarknad och försörjningsvillkor spelar givetvis en betydande roll för den 
amerikanska forskningen kring invandring, migration och etniska relationer. 
Men den forskningen har haft en annan fokus än den svenska. Uppgiften har 
främst varit att söka begripa hur det amerikanska samhället formats av successi-
va vågor av invandring, slaveri och sedan nya vågor av massinvandring, från 
många skilda delar av världen. Olika grupper av invandrare har successivt gift in 
sig i varandra. De har genom familjebildningen skapat nya och vidare sociala 
band mellan olika etniska kategorier. Jag skall här ge en kort överblick av den 
amerikanska utvecklingen ifråga om invandring och ingifte och ta upp några teo-
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retiska perspektiv som utvecklats för att analysera villkoren för äktenskap på 
tvärs av etniska gränser.3  

Forskning om de stora invandringsvågorna från Europa till USA visar att 
den successiva sammansmältningen av olika etniska grupper är det vanliga 
mönstret. Det är dock stora variationer mellan hur olika grupper infogas i majori-
tetsbefolkningen och dess kultur. I det amerikanska samhället har det sedan mit-
ten av 1800-talet skett ett närmande mellan etniska och nationella grupper som 
invandrat vid olika tidpunkter. Det visar sig i ändrade giftermålsmönster.  

Den takt som de olika europeiska invandrargrupperna efterhand har gift in 
sig i den amerikanska majoritetsbefolkningen har i princip har följt samma 
mönster. I den första generationen var andelen blandäktenskap ca 5 %, i den 
andra generationen var det 20–25 % och i den tredje var den – för den europeiska 
immigrationen – kring 50 % (Alba 1986, 1990).4 

Forskningen har också visat att det finns markanta skillnader mellan olika 
”rasgrupper” och den grad vari de gift in sig i majoritetsbefolkningen. De ameri-
kanska indianerna har under lång tid haft en utgiftsandel kring 50 %, medan 
korsgiftena för de svarta i USA ligger mycket lågt, endast några få procent 
(Wong 2003, Zebroski 1999, Lieberson 1990, Todd 1994). 

Utgiftena bland många asiatiska invandrargrupper – eller befolkningsgrup-
per som sedan länge levt i USA – ökar snabbt. De har hunnit långt förbi gifter-
målen mellan svarta och vita i USA. Gränserna mellan de olika ”raserna” i USA 
har mjukats upp efterhand. Det gäller för ättlingar av européer, de amerikanska 
indianfolken, de asiatiska invandrargrupperna och den mexikansk-spansktalande 
gruppen. Däremot består i mycket hög utsträckning den skarpa gränsen mellan 
vita och svarta i USA i fråga om äktenskap och familjebildning. En förklaring 
utöver den långvariga underordningen och diskrimineringen av de svarta anses 
vara de synliga markörerna – hudfärg, ansiktsdrag m.m. – som är starkt särskil-
jande.5  

Andelen etniska korsgiften stiger med utbildning och yrkesposition inom 
minoritetsgruppen, både på individ- och gruppnivå. Även inom majoritetsbe-
folkningen är andelen som gifter sig utanför den egna gruppen i genomsnitt hög-
re ju högre deras yrkesposition och utbildningsnivå är. 

––––––––– 
3 Blandäktenskapens omfattning och innebörd har studerats i större synteser (Todd 1994a 

,1994 b). För USAs del hänvisar jag till Alba & Nee 2003, Portes 1995 och Portes et al 
2001. Under senare år finns ett tilltagande forskningsintresse kring blandäktenskap. Se 
Kalmijn 1998 för en forskningsöversikt, men även Spickard 1989, Kalmijn 1993, Ro-
senfeld 2001 m.fl.  

4 Först skedde det inom olika nationella/etniska subgrupper, t.ex. mellan nordeuropéer. 
Här fanns genom invandringen dels en geografisk närhet, dels mindre markerade och 
mindre sociala avstånd i termer av religion, utseende m.m. 

5 Det finns nu en diskussion om att USA (och på andra håll) får en skiktning som mindre 
fokuserar på etniska och religiösa skillnader än på distinkta fysiska karakteristika, främst 
hudfärg (skin tone). (jfr Bonilla-Silva 2004). Detta sker med en referens till den latin-
amerikanska skiktningen, där det inte funnit en så skarp gräns mellan svart/vit som i 
USA men där trots allt just dimensionen hudfärg är central. 
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2.1. Assimilering och socialt avstånd 
Två klassiska teoritraditioner kan användas för att studera hur olika invandrar-
grupper närmat sig majoritetsbefolkningen och för att förstå de stora skillnader 
som finns mellan grupperna i detta avseende. Vi har för det första Milton Gor-
dons ”assimileringstrappa” som hävdar att ingifte är det sista steget i invandrar-
gruppernas assimilerings- och sammansmältningsprocess. För det andra lyfter 
jag fram Bogardus begrepp ”socialt avstånd”, som använts för att förklara skill-
naderna i den takt varmed ingifte äger rum mellan olika etniska kategorier. 

Gordons assimileringsteori 
Milton Gordon formulerade 1964 en ofta citerad stegteori om hur anpassning av 
immigranter och etniska minoriteter i ett samhälle går till (se t.ex. Gordon 1964 
och Barron 1972). Gordon uttryckte sig i termer av olika slags ”assimilation” och 
skilde mellan flera typer av assimilering när det gällde minoriteters relation till 
majoritetssamhället – strukturell assimilering, kulturell assimilering och assimi-
lering genom ingifte. Gordons teori blev en central referenspunkt för forskning 
om invandrargruppers relation till majoritetsbefolkningen, även om hans assimi-
leringsbegrepp kraftigt ifrågasatts. Det sista steget i Gordons tankemodell är de 
invandrade gruppernas infogning i majoritetssamhället via äktenskap och famil-
jebildning.  

Bogardus och det sociala avståndet 
I differentierade samhällen har människor i olika grupper mer eller mindre 
gemensamt med dem som tillhör andra grupper och kategorier. Det finns syste-
matiska skillnader mellan vilka grupper och kategorier som äktenskap är vanliga. 
Emory Bogardus har i ett stort antal publikationer (från 1910-talet till 1960-talet) 
analyserat giftermål mellan olika etniska grupper i det amerikanska samhället. 
Han använde förekomsten av äktenskap mellan etniska grupper som ett mått på 
”socialt avstånd” mellan etniska och religiösa grupper.  

Det sociala avståndet är ett begrepp som kan användas på flera olika dimen-
sioner av skillnader mellan grupper – etniska, religiösa, utbildningsmässiga, 
klassmässiga etc.  Det relevanta sociala avståndet mellan två grupper kan ut-
tryckas som en vägd summa av ”sociala avstånd” längs olika dimensioner – et-
niskt avstånd, klassmässigt avstånd, utbildningsavstånd och religiöst avstånd. 

Forskningen kring den amerikanska invandringen visar på en långsiktig 
trend till äktenskap på tvärs av etniska gränser. Den visar också att det finns 
mycket stora variationer i den sannolikhet med vilken folk från olika bakgrunder 
bildar familj tillsammans och i sannolikheten för att människor skall gifta sig 
utanför sin traditionella grupp. Vissa gränser blir lättare att överskrida än andra. 
Det är ett centralt tema i antropologin och familjesociologin, vari man har ut-
vecklat begrepp som exogami, endogami och korsgifte. 
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2.3. Etniska gruppers öde över tid – parallellexistens eller 
assimilering 
Invandrande grupper har genom historien infogats i det nya samhället och dess 
majoritetskultur på ett par olika sätt. Låt mig här skissera två tydligt renodlade 
förhållningssätt – parallellexistens och assimilering. 

Vid den ena polen finns den etniska enklaven, subkulturen. Enklaven innebär 
att den inflyttade etniska gruppen upprätthåller en separat social och kulturell 
existens – språk, skola, religion, familjebildning etc. Den invandrade gruppen le-
ver i ett parallellt samhälle. Det blir möjligt om den invandrade gruppen har en 
tillräcklig koncentration och antal på en ort eller i en region och utvecklar starka 
interna relationer. 

I USAs fall är den etniska blandningens uppkomst en förklaring till hur et-
niska enklaver uppstått och sedan kunnat vidmakthållas. Ett givet territorium be-
bos och styrs av ett folk eller en etnisk grupp. Människor med annan etnisk bak-
grund flyttar eller tvingas till detta område. Är det fråga om spridda och enstaka 
personer som flyttar in så finns det få möjligheter till familjebildning inom den 
egna gruppen. Men om det är en stor grupp som förflyttas till en ny omgivning 
och de kommer någorlunda sammanhållna till avgränsade regioner så blir det 
möjligt för dem att fortsätta som förr, dvs. att gifta sig med sina landsmän, om än 
i det nya landet.  Slaveriets etniska enklaver skapades genom tvång och lagstift-
ning. I andra fall fanns drivkraften till ingiftet inom den invandrade gruppen. 
Önskan om familjemässig och kulturell överlevnad var starka drivkrafter bakom 
etnisk koncentration till vissa delstater, städer och stadsdelar. Till detta kom 
uppbyggnaden av etniska organisationer och nätverk. Dessa blev träffpunkter 
och möjliggjorde partnerval inom den etniska gruppen. Vi kan också notera de 
medvetna ansträngningar som görs för att vidmakthålla den etniska sammanhåll-
ningen inom gruppen, med aktiviteter som sommarläger för barn och ungdomar, 
egna skolor, egna fester och traditioner, särorganisationer på utbildningar och 
högskolor, egna tidningar - och idag också webbportaler och mejllistor.6 Dessa 
aktiviteter ökar sannolikheten för giftermål inom gruppen och det är ofta också 
en medveten strävan från aktörer och organisationer inom de olika grupperna.   

Den andra polen utgörs av sammansmältningen med och uppgången i en ma-
joritetsbefolkning genom ökande ingifte. Historien visar att en successiv sam-
manflätning mellan olika invandrade etniska grupper och områdets ursprungliga 
befolkning är det vanliga mönstret. 7 

––––––––– 
6 Hit hör också familjens aktiva ogillande av en ny men ”fel” partner. Jfr masskulturens 

framställning av hur den newyork-judiska modern motarbetar sonens önskan att gifta sig 
med en blond och yppig shiksa. 

 
7 Undantag från denna regel är ”settler societies” och samhällen baserade på slaveri 
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3. Familjebildning och samhällsintegration 
När två personer bildar en familj, t.ex. genom att ingå äktenskap, upprättas nya 
sociala band. Nya band skapas mellan de två individerna och mellan dessa och 
deras eventuella barn. De emotionella, sociala och ekonomiska banden dem mel-
lan är det vi vanligen förknippar med familjebegreppet. 

Men äktenskap, familjebildning och samlevnad har vidare implikationer. Det 
är den grundläggande sociala institution som skapar sociala band mellan skilda 
släkter och familjer vari de två parterna har sitt ursprung. Det är på grund av de 
mera utsträckta sociala band som upprättas genom äktenskap och familjebildning 
som samhällsforskare definierar familjebildningen som samhällskonstituerande. 

Olika samhällen har regler för vilka som kan bilda familj. Det finns i alla 
samhällen normer som styr vilka man inte får och vilka det är tillåtet att gifta sig 
med liksom det finns regler för vem man skall eller bör gifta sig med.  

Det är för det första regler om vilka slags personer man inte får gifta sig 
med, t.ex. nära släktingar (förbud mot syskongifte m.m.). Det gäller för det andra 
vilka grupper och kategorier som definieras som icke önskvärda. Det kan vara 
fråga om personer i det egna samhället men som tillhör en annan klan eller kast, 
en annan religion eller ras, som tillhör en annan samhällsklass eller har en annan 
etnisk bakgrund.  

3.1. Lite begreppsexercis – exogami, endogami och homogami  
Temat för denna artikel är blandäktenskap och etniska korsäktenskap. En barriär 
mot korsäktenskap är den tendens som finns till giftermål inom den egna grup-
pen som jag kort diskuterade i avsnittet ovan. För att kunna analysera de etniska 
korsäktenskapens förutsättningar behöver vi förankra dessa i en förståelse av de 
regler som styr familjebildningen i ett samhälle – de regler som definierar vilka 
man får eller bör gifta sig med respektive de man inte får eller bör gifta sig med.  

Exogami är det regelsystem som anger att giftermål skall ske utanför en gi-
ven social grupp. Dessa regler leder till att släktgrupper och klaner inte över ti-
den växer isär, avsöndrade från varandra, i parallella men ej överlappande värl-
dar. I en grundläggande mening är exogamireglerna samhällskonstituerande ge-
nom att de framtvingar sociala band mellan olika familjer, släkter och sociala 
grupper. En absolut minimigräns är att man skall gifta sig utanför sin familj. Det 
är stora variationer i hur långt denna förbudsgräns sträcker sig. Linjen dras i va-
rierande avstånd från den minimala exogamin, dvs. familj och nära släkt.  

Endogami är ett system av regler som anger att äktenskap skall ingås inom 
ramen för en viss avgränsad social enhet. Generellt är endogami en mekanism 
för att reproducera givna sociala mönster och ordningar. Endogamin opererar ut-
ifrån den gräns som sätts av de basala exogamireglerna i ett givet samhälle.  

Endogami-reglerna anvisar vilka grupper och kategorier som man skall hålla 
sig inom ifråga om partnerval. Vissa etniska grupper, samhällen och kulturer har 
mycket starka endogaminormer. Todd anför som exempel basker, romer och ju-
dar (Todd 1994).  
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I mer allmän mening kan vi säga att det hos många etniska grupper som le-
ver som minoriteter i ett samhälle dominerat av andra etniska grupper finns star-
ka enodgaminormer. Blandäktenskap kan, utifrån en invandrad eller historiskt 
etablerad etnisk grupps sida, ses som ett hot mot gruppens överlevnad. Många 
grupper – etniskt eller religiöst definierade – är starkt bekymrade av gruppens 
medlemmar gifter sig utanför gruppen.8 

Det finns olika grunder för motstånd mot blandäktenskap hos invandrade 
grupper eller etniska minoriteter. Giftermål utanför gruppen ses som ett hot mot 
gruppens existens, och mott den egna kulturens fortsatta liv. Enligt Deniz skall vi 
förstå giftermålsnormerna hos den syrianska/assyriska gruppen i Sverige i det 
perspektivet (Deniz 1999).  

Enligt Åhlund ser man i jugoslaviska familjer i Sverige sönernas ingifte i 
svenska familjer som ett hot mot sammanhållningen i ursprungsfamiljen. Utgiftet 
ifrågasätter länken bakåt till det egna kulturella arvet. Kanske finns där också en 
fruktan inför barnens inträde i ett annat, mindre tätt familjemönster (Åhlund 
1990).  

Etniska korsäktenskap kan således upplevas som hot och fara inom såväl 
majoritets- som minoritetsgrupper.  ”Rasblandning” och demografisk uttunning 
är två slags hot mot gruppens storlek, maktbas och överlevnad. Elias betonar att 
kontaktbegränsningen, ytterst I som motstånd mot utgifte, är en typisk maktstra-
tegi hos etablerade grupper (Elias & Scotson 1994). 

Endogami definieras av regler för att hålla äktenskapen inom givna sociala 
ramar – dvs. det är önskvärt att äktenskap ingås mellan två parter som båda till-
hör en viss stam, ätt, folk, ras, religion eller uttryckt mera generellt, en viss kate-
gori. Man skall gifta sig med någon utanför den närmaste släktkretsen, men inom 
sin grupp. De regler som styr olika gruppers och samhällens endogami varierar 
mycket och är också olika starka. Vi kan med en viss förenkling säga att det 
finns en kategoriell hierarki för möjliga äktenskapspartners som sträcker sig från   
- tvingande,  
- föreskriven 
- önskvärd 
- tillåten 
- ej önskvärd, men dock accepterad 
- (måttligt) bestraffad 
- förbjuden 
 
Det föreskrivna kan illustreras med äktenskap som är kategoriellt definierade. En 
viss person skall så gifta sig med ett visst slags korskusin, med någon av adlig 
eller kunglig härkomst etc. I en del sociala miljöer är trycket att välja inom den 
tillåtna önskvärda sfären så starkt att det i praktiken kommer att ligga ganska 
nära det tvingande. 

––––––––– 
8 Det framgår av reaktionerna hos judiska intresseorganisationer i USA (Mayer 
1979) och bland syrianer i Sverige (Deniz 1999).   
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Endogami - homogami 
Endogami kan ses som ett underbegrepp till det mer generell begrepp som beto-
nar likheten mellan parterna i äktenskap, nämligen homogami. Homogami är ett 
begrepp som gäller för äktenskap mellan parter inom och från olika slags särskil-
jande dimensioner i samhället – mellan klasser (jfr studier av korsklassäkten-
skap9), utbildningsnivåer, religiösa riktningar, och inte minst etniska grupper. 

Såväl socialt avstånd som homogami är begrepp för att fånga strukturella fe-
nomen. Bägge är mätbara genom tekniker som frekvenser, sannolikheter och 
oddskvoter Bägge lyfter fram graden av förbindelse mellan definierade kategori-
er och grupper. De är som begrepp också potentiellt mångdimensionella.10   

4. Etniska korsäktenskap i Sverige – förekomst och 
utvecklingstendens 
Den moderna invandringen till Sverige är koncentrerad till de senaste 60 åren. 
1940 var endast cirka 1 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Den an-
delen var 2006 12,4 %. Det finns numera en stor grupp personer födda i Sverige 
men med minst en förälder som är född utomlands. De är sammanlagt drygt 800 
000 personer eller till cirka 9 procent av Sveriges befolkning.  I den gruppen 
finns det ca hundratusen personer i åldrarna 20–40 år vars båda föräldrar är föd-
da utomlands. I åldern mellan 22 och 55 år är 2006 drygt 17 % av befolkningen 
född utomlands (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Andel utlandsfödda i befolkningen i olika åldersklasser (SCB) 
 

0-4 år 5-14 år 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 

2,6 5,9 11,6 17,9 17,3 16,9 12,6 13,4 10,2 

––––––––– 
9 Tidigare forskning visar att äktenskapsfrekvensen skiljer sig åt mellan grupper som har 

ett stort resp. litet klassmässigt socialt avstånd. För korsklassäktenskap se Leiulfsrud 
1991, Olin Wright 1996, kap.8. 

 
10 Många av dessa avstånd och avståndsdimensioner kan inordnas i en än mer generell ka-

tegori. Partnerval skall ske med en partner som är ”passande”, som har attribut som an-
ses och uppfattas som ”passande” rent generellt.  Det ”passande” rymmer än fler dimen-
sioner som ingår i familjebildningens strukturella förutsättningar och i de regler som styr 
valen i familjebildning och kärleksrelationer. Hur förhåller sig ”det passande” till det ak-
törerna i sitt väljande och sina preferenser uppfattar som ”självklart” och rentav ”natur-
ligt”. Här kommer även så kallade naturliga dimensioner som ålder och längd in. Varför 
anses det i Sverige inte ”passande” eller ”självklart” att kvinnan är äldre, längre, bättre 
utbildad och har högre lön än sin make? 
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Korsetniska äktenskap i Sverige11 
Från början av 1990-talet till idag har antalet och andelen äktenskap i Sverige 
mellan en svenskfödd och en utrikes född partner ökat något. Av de äktenskap 
som ingicks 1992 var 17 % mellan en svensk och en utrikes född partner12 medan 
det år 2003 var 18 %13. Det har varit fler sådana korsäktenskap mellan en svensk 
man och en utrikes född kvinna än mellan en svensk kvinna och en utrikes född 
man. 14   

SCBs äktenskapsstatistik ger en bild av de formaliserade äktenskapen, den 
juridiskt och samhälleligt sanktionerade formen för familjebildning. En ganska 
stor del av familjebildningen sker idag genom samboende. Denna form har på 
senare år getts juridisk stadga genom regler för bodelning, arv m.m. I totalstati-
stik och folkräkningar är de formella civilståndskategorierna utgångspunkten.15  

Andra slags undersökningar kan ge en mer täckande bild av familjebildning-
en och av de faktiskt förekommande korsäktenskapen. Vi har genom SOM-
undersökningen 2005 samlat in data om förekomsten av olika slags korsetniska 
förbindelser och familjeförhållanden i Sverige. Det finns ingen systematisk 
svensk statistik kring etnisk tillhörighet. Både SCB och SOM-undersökningen 
använder kategorierna ”medborgarskap” och ”födelseland”. Vi har i de frågor vi 
ställt i SOM-undersökningen använt ”uppväxtland”. Viktiga skiljelinjer mellan 
grupper, som det skulle vara intressant att hålla isär i analysen, kan inte göras 
inom amen för det offentliga materialet16 

Blandäktenskap i Sverige – omfattning enligt SCB  
I början av 2000-italet ingicks ca 40 000 äktenskap i Sverige 17 I drygt två tredje-
delar av alla äktenskap ingångna i Sverige (68 %) var både man och kvinna föd-
da i Sverige. I ca vart femte äktenskap (18 %) var ena parten född i Sverige och 
den andra född utanför Sverige. I 14 % av alla äktenskap ingångna i Sverige var 
––––––––– 
11 Detta bygger på arbetsrapport inom AMER av Sofi Krantz och Karina Pettersson 
12 I 10 % av fallen var båda födda utomlands 
13 I 14 % var båda födda utomlands 
14 I en del av korsäktenskapen har svenska män hämtat partner från länder som Thailand 

Dessa kvinnor har under speciella villkor kommit till det svenska samhället. Detsamma 
gäller kvinnor från Ryssland och Östeuropa som svenska makar aktivt sökt just bland 
dessa grupper. Det omvända fallet är de kvinnor som finner partners från dominerande 
kulturer/ekonomier (USA, England) och flyttar dit. Även dessa blandäktenskapliga öden 
är värda att studera 

15 Den juridiska formen är viktig. Det tycks vara så att mera informella förbindelser med 
en partner utanför den egna gruppen är mera acceptabelt för familj och släkt än ett mer 
definitivt och formellt giftermål 

16 I Sverige finns t.ex. ingen motsvarighet till de etniska självidentifieringar som är ett stå-
ende inslag i en amerikansk folkräkning, där man kan markera sin tillhörighet utifrån en 
lång rad kategorier. Vi kan i svensk statistik skilja mellan invandrare som kommit från 
Turkiet och Irak, men vi kan inte se om någon skulle vara kurd. Vi kan se att en grupp 
personer är född i USA, men vi vet inte om de är svarta eller vita. 

17 Antalet äktenskap i Sverige har under 1990-talet fram till år 2003 varierat från 40 477 
(år 1990)  och 31 598 giftermål (år 2000). Andelen äktenskap per tusen invånare ligger 
under tidsperioden mellan 3,6 (1998) och  4,7 (1990).. 
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båda mannen och kvinnan födda utanför Sverige. I hälften av dessa fall var par-
terna från samma land, medan de övriga fall var från skilda länder.  (Äktenskaps-
statistiken, SCB-data) 

Denna statistik visar att ungefär var åttonde svenskfödda man eller kvinna 
som i början av 2000-talet ingick äktenskap gifte sig med någon som var född i 
ett annat land. Ett än större antal familjer har minst en medlem vars make/maka 
är född utanför Sverige. Använder vi en ännu vidare definition av ”etniska kors-
äktenskap” genom att räkna in föräldrarnas bakgrund så är det en än större andel 
av svenska familjer och släkter som har egna erfarenheter av ”korsetniska” fa-
miljeförhållanden.  

Rent kvantitativt är antalet korsäktenskap betydande. Sett utifrån majoritets-
befolkningens sida är andelen utgiften ganska måttlig, dvs. minst var åttonde 
person . Däremot är andelen som gifter in sig i majoritetsbefolkningen ganska 
hög i många invandrade nationaliteter.18  

Korsetniska relationer i Sverige år 2005 – data från SOM-
undersökningen 
I 2005 års SOM-undersökning ställde vi frågor om den bakgrund de tillfrågade 
hade. Vi fick också data om deras föräldrar respektive partner.  7,5 % av paren 
utgjordes av korsäktenskap. Var tjugonde par bestod av en partner som var född i 
Sverige och en som var född utanför Norden. De yngre paren var mera blandade 
än de äldre. Nästan var tionde par, där den tillfrågade parten var under 30 år, be-
stod av någon som är uppväxt i Sverige och en som växt upp utanför Norden. Se 
tabell 2. 
 
Tabell 2: Andel parförhållanden med en svensk och en utomnordisk partner efter 
den tillfrågades egen ålder. Källa SOM-undersökningen 2005  
 
15-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-85 Alla 
9,3% 7,3% 5,9% 4,7% 3,2% 0,7% 5,1% 
 
SCBs statistik visar på fler korsäktenskap än SOM-undersökningen. Skillnaden 
kan bero på att SOM-undersökningen baseras på intervjuer, där ganska många i 
urvalet inte har svarat. Vidare är SOM-undersökningens kriterier starkare, efter-
som det baseras på skillnaden i uppväxtland och inte i födelseland, som är regis-
terstatistikens variabel. Det sociologiskt relevanta måttet för etniska skillnader 
mellan parterna fångas sannolikt bättre av den bredare kategorin födelseland.  

Enligt SCB var den totala andelen utrikes födda i Sverige den 31/12 2005 
12,4 %. Det kan jämföras med SOM-undersökningens resultat med en andel på 
7,4 % av befolkningen som är uppvuxen utanför Sverige. Den skillnaden kan 
bero på att bortfallet av intervjupersoner i SOM-undersökningen är så fördelat att 

––––––––– 
18. Ser vi till faktiskt ingångna äktenskap för individer födda i olika länder skiljer sig andelen giftermål inom gruppen och utanför 

gruppen, inkl. ingifte i majoritetsbefolkningen betydligt 
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personer med utländsk bakgrund blir underrepresenterade. SOM-undersökningen 
ger ett för lågt värde på andelen utlandsfödda i befolkningen. Med den reserva-
tionen i minnet redovisar jag den andel av den svenska befolkningen som lever i 
eller har erfarenhet av olika former av korsetniska relationer. 
 
Tabell 3 Andel med icke-svensk bakgrund i olika kategorier i SOM-
undersökningen 2005 
Intervjuperson uppvuxen utanför Sverige 7,4% 
Hel eller delvis bakgrund utanför Sverige (själv eller minst en föräl-
der) 

14,0% 

Någon i släkten född utanför Sverige 27,4% 
Någon i vänskapskretsen född utanför Sverige 42,5% 
Helt svensk bakgrund: Någon i släkten född utanför Sverige 15,5% 
Helt svensk bakgrund: Någon i vänskapskretsen född  
utanför Sverige 

35,0% 

 
Enligt SOM-undersökningen från 2005 är det ca 14 % som antingen själv eller i 
sin nära familj har någon som född utanför Sverige. Den andelen torde vara åt-
skilligt högre i totalbefolkningen, sannolikt mellan 20–25 %.  

SOM-data tyder på att det finns ingifta utlandsfödda personer i mellan var 
sjätte och var fjärde familj- och släktkrets. Mer än var tredje person har, vid si-
dan av släkten, i vänkrets och umgänge minst en person som är född utanför Sve-
rige. Andelen korsetniska äktenskap i den stränga betydelsen, dvs. med en av 
parterna född utanför Sverige, är fler i de yngre åldrarna än i de äldre (se ovan 
tabell 1). Etniska korsäktenskap är en vanlig, och växande, företeelse i det 
svenska samhället.  

Det finns ännu så länge mycket lite forskning kring vad de korsetniska äk-
tenskapen betyder för förhållandet mellan invandrade grupper och majoritetsbe-
folkningen, för analysen av social och kulturell integration, för studiet av de 
korsetniska familjernas betydelse för nästa generation arbetsmarknadschanser, 
skolgång m.m.  

Men till bilden av korsäktenskapen hör också inte bara de positiva utfallen 
utan också de problemskapande följderna. 

5. Korsäktenskap – integration med förbehåll 
En ökad frekvens etniska korsäktenskap kan, som i det amerikanska fallet, vara 
ett tecken på minskade sociala avstånd mellan olika etniska grupper. För att detta 
konstaterande inte skall vara av rent definitionsmässig karaktär – eftersom soci-
alt avstånd är definierat utifrån låga korsgifteskvoter – behöver vi visa på de pro-
cesser varigenom korsäktenskap kan leda till närmare och tätare relationer mel-
lan skilda (etniska) grupper. 
 
Hur kan etniska korsäktenskap påverka relationerna mellan invandrade grupper 
och ursprungsbefolkningen? Vad är det i korsäktenskapen som, när de väl äger 
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rum och fortsätter, gör att de kan leda till en minskning av det ”sociala avstån-
det” mellan grupperna?  

Korsäktenskapens direkta och förmedlade konsekvenser 
Blandäktenskapen har en direkt betydelse för den ingifte partnern som kommer 
in i redan fungerande släkt- och kontaktnätverk. Dessa underlättar den ingiftes 
kontakter med myndigheter, påverkar vägen in i arbetsmarknaden, leder till bätt-
re språkkunskaper, större kunskap om villkor för studier m.m. Vi kan vidare anta 
att det växer fram en ökad grad av kulturell och språklig förståelse hos den ingif-
te partnern genom det dagliga nötandet i familjekretsen. Invandrare som blir del 
av ett blandäktenskap får en annan form av anpassning och infogning i svenska 
samhället än andra med samma bakgrund, allt annat lika. 

De infognings- och kontaktmekanismer som skapas i korsgiftets första gene-
ration kan föras vidare till barnen. Barnen i korsäktenskap kan knyta an till två 
familjesystem. Jämfört med det fall där båda föräldrarna är invandrare så skulle i 
ett korsäktenskap en svenskfödd mor kunna ge barnen bra språkfärdigheter me-
dan en svensk faders nätverk skulle kunna ge många jobbkontakter. Vi kan där-
för anta att barn i etniska korsäktenskap, allt annat lika, kan få en position mel-
lan de barn vars båda föräldrar är svenskfödda respektive utlandsfödda i förhål-
lande till utbildningssystem och arbetsmarknad.  

Ingiftet sätter tydliga spår också i majoritetsbefolkningen. Den kanske vikti-
gaste frågan i ett integrationsperspektiv är vilken effekt en invandrarpartners 
ingifte får för den närmare släktkretsen. En familj och släktkrets möter konkret 
och kontinuerligt den ingifte invandraren i det sociala umgänge som följer med 
familj- och släktrelationer. När någon med annan etnisk eller religiös bakgrund 
kommer in i en familj eller i släktkretsen tvingas man att hantera och vänja sig 
till detta som ett långsiktigt sakförhållande. Det är rimligt att anta att (lyckade) 
ingiften i svenska familjer och släkter påverkar dessa i deras vidare förhållnings-
sättet till invandrare och invandring.   

En konklusion är att etniska korsäktenskap i princip bidrar till att tätare soci-
ala band skapas mellan olika etniska eller nationella grupper. Leder därmed 
korsetniska äktenskap till ökad integration mellan minoritetsgrupper och majori-
tetsbefolkning?  Det verkar rimligt att anta – förutsatt att ingiftet och de nära 
banden inte skapar nya konflikter och avstånd, vilket kan ske i samband med 
skilsmässor och vårdnadstvister. 

Kapsejsade korsäktenskap som minusfaktor 
De flesta upplösningar av äktenskap och familjer leder till att avståndet mellan 
de familjer och släktsystem som närmats genom äktenskapet eller samboförhål-
landet åter vidgas.  Skilsmässor leder inte bara till ökad distans mellan parterna 
och deras familjer, de kan också komplicera barnens förhållande till de olika fa-
miljerna. Denna process gäller i än högre grad när det är korsäktenskap som upp-
löses.  
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Konflikter i spåren av upplösta etniska korsäktenskap kan emellertid få vidare ef-
fekter. Vårdnadstvister kring barn i korsäktenskap kan leda till större avstånd 
mellan föräldrarna och barnen. Det gäller t.ex. när den ingifta partner återvänder 
till sitt ursprungsland och tar barnen med sig. Här kan argument av typen ”det 
gick inte att förena eld och vatten” eller ”det där visste man ju att det inte kunde 
gå”, ”bättre att hålla sig till de sina” mobiliseras. 19 
 
Den forskning som finns om korsetniska familjekonflikter indikerar att vi här får 
ett tydligt negativt utslag i synen inte bara på den konkreta ingifte invandraren. 
Den negativa tolkning som lätt ges en frånskild partners karaktär och beteende 
kan i de upplösta korsäktenskapens spår generaliseras till hela den kategori var-
ifrån partnern kom. Elias teori om etablerade och outsiders förklarar varför nega-
tiva karaktärsattribut i särskild grad tillskrivs personer som tillhör en underord-
nad outsidergrupp (som invandrare) – och varför de negativa dragen och tolk-
ningarna tillskrivs hela kategorin.20 

Konklusion 
Etniska korsäktenskap har olika effekter på förhållandet mellan invandrare och 
majoritetsbefolkningen beroende på relationens hållbarhet. De parförhållanden 
som överlever medför att olika släkter förenas och förs närmare varandra. Som 
en följd detta kan förståelsen för invandrare antas öka i majoritetsbefolkning. Å 
andra sidan kan upplösning av korsetniska äktenskap leda till familjekonflikter 
som återuppväcker, förstärker och t.o.m. skapar negativa inställningar och för-
hållningssätt till invandrare och invandring i familjerna – och i förlängningen 
kanske också i berörda släkt- och bekantskapskretsar. 

––––––––– 
19 En intervjuperson med svenskt ursprung som har ett avslutat flerårigt förhållande med 

en man från Iran bakom sig beskriver att hon under tiden för förhållandet inte ansåg att 
det var kulturella skillnader som låg till grund för deras olikheter, utan att det var på ett 
mer personligt plan. Anledningen till att paret gick skilda vägar berodde på att kvinnan 
kände sig begränsad i förhållandet. ”Även om man inte vill ha den fördomen så tror jag 
nog att man, eller jag drogs mer till svenskar efter att vårt förhållande var slut, än om det 
var någon som var invandrare som kanske drogs till en, då stopp, stopp kom inte hit. Det 
blev för mycket, man kände att man behövde få lite paus från det då. Så visst det kan jag 
nog säga, man sökte sig till svenskar faktiskt, det är sant. För att man var nog lite trött på 
det där, ’kan det bero på det kulturella?’ alltså, inget är ju glasklart, men då kände jag att 
jag orkar inte chansa igen. Utan försöka hitta någon som har värderingar som jag.” In-
tervju citerad från arbetsrapport inom AMER, författad av Sofi Krantz och Karina Pet-
tersson  

20 Det är ett centralt argument i Norbert Elias bok Etablerade och outsiders 
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6.  Korsäktenskap i perspektiv – andra former för 
integration   
 
Korsäktenskapens roll i ett givet samhälle skall ses i ljuset av andra former för 
integration och samlevnad mellan skilda etniska grupper. Det är inte minst vik-
tigt i en situation där det sker en ökande etnisk och religiös identifiering hos et-
niska minoriteter. Sådana etniska reorienteringar återfinns hos många marginali-
serade och underordnade invandrar- och minoritetsgrupper i dagens Europa. 
 
Etniska korsäktenskap är den starka versionen av en ”melting pot”, dvs. ett lång-
samt, successivt upphävande av etniska, sociala och religiösa gränser mellan 
människor med olika bakgrund (jfr Glazer m.fl. 1968). Korsäktenskap kan i ett 
långt historiskt perspektiv ses som en mekanism varigenom olika etniska grupper 
närmas varandra. Det är en mekanism som leder till att majoritetsbefolkningen i 
sig infogar grupper som ligger den ganska nära. Den successiva sammansmält-
ningen av de olika europeiska invandrargrupperna i USA – inklusive den judiska 
minoriteten – kan ses som led i en sådan process. Detta närmande sker samtidigt 
som tydliga gränser fortsatt dras i förhållande till andra minoritetsgrupper – i 
USAs fall de svarta.  
 
En till korsäktenskapens smältdegel alternativ samlevnads- och integrationsmo-
dell är ”multiculturalism” – visionen om en samexistens mellan olika etniska 
grupper, en fortsatt parallellexistens. Denna föreställda samexistens understöds 
av övernormer som reglerar förhållandet mellan de olika grupperna. Det är ”the 
sallad bowl” som modell. Vi kan tolka ”salladsskålen” som ett antal ”subkultu-
rer” vilka existerar i hägnet av en dominerande samhällsordning eller kultur. 
Multikulturalism innebär i en strängare definition inte bara samexistensen av 
subkulturer utan en ökande jämbördighet mellan olika etniska grupper, kulturer 
etc. Det tänks leda till en ömsesidig (men inte nödvändigtvis symmetrisk) an-
passning av normer och handlingsdispositioner grupperna emellan.  
 
En andra integrationsmöjlighet är att både den dominerande gruppen och de oli-
ka etniska subgrupperna allt mer kommer att dela samma normer och föreställ-
ningar. Det kan ske som en följd av att olika etniska grupper dras in i samma 
över tiden pågående samhällsförändring. Därigenom skulle de bli mer allt mera 
likformiga.  Den tesen ligger implicit i föreställningarna om en framskridande 
modernisering genom en allt större indragning i markandslogiken i den utveck-
lade kapitalismens samhällen. Den understöds av att alla grupper exponeras för 
och tar del av samma masskultur. Människors deltagande på arbetsmarknaden 
och deras erfarenheter som konsumenter kan därtill skapa gemensamma och lik-
artade föreställningar och handlingsdispositioner.  
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Både det faktiska deltagandet på arbetsmarknaden och de delade erfarenheterna 
av att leva i samma samhälle, med dess konsumtionsmönster, traditioner och för-
väntningar kan leda till ett närmande mellan olika grupper i ett samhälle. Såväl 
det faktiska umgänge som upprättas mellan människor genom arbete, boende och 
fritid leder till ökad sannolikhet att träffas och mötas. Detta innebär i sin tur en 
ökad sannolikhet för att människor skall träffas, förälska sig i varandra etc. – och 
därmed i sin tur till en ökad sannolikhet för framtida äktenskap och familjebild-
ning på tvärs av olika etniska och sociala gränser. 
 
I många länder är ett annat scenario lika troligt: Etniska, sociala och klassmässi-
ga skiljelinjer fördjupas och kommer att i ökande utsträckning att sammanfalla. 
Etnifieringen av de sociala skiljelinjerna leder till en samhällelig polarisring 
längs såväl klassmässiga som etniska skiljelinjerna. Den subjektiva och politiska 
etnifieringen av såväl majoritetsbefolkningen - inte minst dess fattigare och mera 
underordnade skikt - som de invandrade och underrodnade gruppera ökar. Den 
sociala och etniska desintegrationen tilltar. I denna situation kommer antalet et-
niska korsäktenskap att falla – jfr Jugoslavien under 1980-talet.21 
 

––––––––– 
21 Jfr utvecklingen i det forna Jugoslavien under 1980-atlet, inför det kommande sönder-

fallet. Se Botev & Wagner 1993 och Botev 1994.   
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