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Nästan ett projekt med 
Svante – om de etniska 

korsäktenskapens 
komplikationer  

Gunnar Olofsson 
Jag har förstås många minnen om Svante som kollega och vän från vår 
gemensamma tid i Växjö. 

Svante kom till Växjö när vi 2001 sökte efter en lektor/docent som var 
väl bevandrad i området kring migration. När han sedan sökte en lektors-
tjänst i sociologi med denna inriktning blev han också professorsbedömd. 
Svante blev snabbt en viktigt och betydelsefull del av den lilla lärar- och 
forskargruppen i sociologi i Växjö. I ett annat sammanhang kommer någ-
ra sanna anekdoter om Svante att lyftas fram. 

Men idag är det inte bara de personliga och kollegiala aspekterna på 
Svantes tid i Växjö som skall lyftas fram utan också de samarbeten som 
funnits på det intellektuella och vetenskapliga planet.  

En av de punkter där våra forskningsintressen har mötts är i gränssnit-
tet biografi/historia. Vi har här hört om Svantes arbete med demonstran-
terna och 68-orna, och hans fascination inför dessa personers livsbanor, 
deras individuella variationer och hans önskan att kunna framställa dem 
livfullt, färgrikt och, skulle nog Svante säga, i grunden mänskligt.  

Vi hade både tagit intryck av och lärt oss mycket av den biografiska 
forskning och den livshistoriska metodik som bl.a. Daniel Bertaux varit 
med att utveckla. Jag hade stor glädje av att med Svante kunna diskutera 
min pågående undersökning av de grekiska bybor som är i fokus för mitt 
eget projekt om byn Gavra och dess befolkning. Inte minst när han samti-
digt började formulera sin återkomst till de latinamerikanska flyktingar 
han följde i sitt avhandlingsarbete. Det ledde fram till en lyckosam ansö-
kan om ett spännande projekt om Ritornos, återvändarna. 

Men vi har också haft ett konkret samarbete kring planeringen av ett 
gemensamt forskningsprojekt där våra olika intressen och infallsvinklar 
kunde mötas. Det var i de försök vi ett par gånger gjorde för att få igång 
ett projekt om en central fråga inom området migration och etniska rela-



tioner, nämligen den effekt av en växande migration som leder fram till 
familjebildning mellan olika etniska grupper.3 

Det är ju en situation som kan utforskas och reflekteras över utifrån 
olika positioner och utifrån olika vetenskapliga traditioner. Här finns 
begrepp, önskedrömmar och skräckscenarier som tagit sig olika form. 
Man har talat om blandning och smältdegel, men också, från en helt an-
nan utgångspunkt om rasskändning och skrivit lagar mot rasblandning. 
Här finns en antropologisk och familjesociologisk tradition som utvecklar 
begrepp för att analysera släktskap och familjesystem - exogami och en-
dogami. Olika samhällen har regler för om man skall gifta sig inom eller 
utanför sin vidare grupp - vilket kan vara alltifrån klan till religiös eller 
etnisk tillhörighet. Här ligger fokus ofta på regelsystemet och dess logik. 
Sådana regler ger en ingång till att begripa hur ett samhälle byggs ihop 
och hålls samman, dvs. vad sociologer kallar dess integration. 

I ett sådant perspektiv blir släktskaps- och familjesystemet en arena för 
graden och typ av integration, en arena som länkas till de andra arenor 
och system som håller ihop ett samhälle. Enligt klassisk sociologi är det 
utöver familjesystemet tre andra system som främst fungerar integrativt 

 
• det normativt-kulturella systemet (värden, religion, normer),  
• arbetsdelningen/försörjningen (marknaden, produktionen och den 

därur framspringande avhängigheten mellan människor) och  
• den samhälleliga maktordningen (utryckt som statens och de politiska 

institutionernas roll för makt och auktoritet). 
 
Vår idé var att vi som sociologer skulle lyfta fram en underbetonad 
aspekt i den svenska forskningen kring invandring och integration, näm-
ligen integration via familjesystemet. Det fanns och finns mycket forsk-
ning om arbetsmarknad, om politiskt deltagande, om det civila samhällets 
betydelse. Men det finns mycket lite systematisk forskning kring familje-
systemet som arena för integration. Det ville vi försöka göra i ett lite stör-
re projekt. 

När vi började resonera och söka precisera frågeställningar visade det 
sig att området är alldeles ovanligt känsligt - ett både begreppsligt och 
forskningspolitiskt minfält. Jag tänker då inte i första hand på de politiska 
och moraliska - och t.o.m. moralistiska - invändningar som idag reses 
från t.ex. Sverigedemokraternas sida, en reaktion med djupa rötter i äldre 
tider syn på ”rasblandning” – även om dagens dominerande tentens i 
fråga om motstånd mot invandringen inte tar sig formen av skräck för 
rasskändning utan har kunnat utnyttja den kulturalistiska essensialisering-
en av etnicitet som paradoxalt nog också finns hos många postmoderna 
kulturforskare. Inte heller på den reaktion som framhäver att en del 
blandäktenskap i dagens Sverige tycks ha karaktären av att svenska män 

                                                           
3 Ola Agevall, Sofie Krantz och Karina Pettersson medverkade också i dessa diskussioner. Karina 
och Sofie genomförde ett kartläggningsuppdrag finansierat av AMER-profilen. Det blev en intressant 
rapport av det projektet.   
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importerar sina gemåler från länder i Asien eller Östeuropa, och att man 
därmed bygger in ett särskilt slags underordning i den nya familjen. Själ-
va frågeställningen om ingifte och integration tycks öppna för den typen 
av reaktioner. 

Men det finns också andra inslag. En idé vi hade var att använda oss av 
blandäktenskapsfrekvenser mellan olika grupper i Sverige i förhållande 
till majoritetsbefolkning som ett slags mått på upplevda och praktiserade 
avstånd mellan medlemmar av olika grupper. Detta var i sig en traditio-
nell och väl utvecklad metodik i amerikansk forskning. Där har man visat 
hur frekvensen av blandäktenskap ökat mellan grupper där gränserna dem 
emellan minskat i betydelse. Det gällde för såväl relationerna mellan 
grupper med olika religiös inställning (mellan olika slags protestanter, 
mellan protestanter och katoliker, mellan kristna och judar, etc.) Men det 
gällde också för etniska grupper i USA - som t.ex. mellan kaukasier (de 
med euroepiska rötter) och latinos och asian-americans, där korsäkten-
skapen ökat dramatiskt under senare år. Det har det f.ö. också gjort, om 
än i mycket långsammare takt, mellan vita och svarta, tvärs över den än 
så länge centrala barriären. 

Hur ser det då ut med äktenskap och familjebildning över olika gränser 
i Sverige? Och vilka implikationer har skillnaden i frekvenserna och de-
ras förändring över tid? Och hur skall vi tolka dessa gränser? Det finns ju 
också önskemål och strategier från olika grupper att skydda sig mot att 
gruppens medlemmar gifter ut sig ur gruppen – endogami-trycket kan 
vara hårt, och utgifte tolkas som brott mot gruppens släktskapsregler. 

Vi var, inte minst genom Svantes försorg, intresserade av att se hur och 
på vilket länkning t.ex. mellan en invandrad släkt och en svensk släkt 
påverkas av att de förenas via etniskt korsäktenskap. Hur samspelar den-
na form av integration via familjesystemet med andra systemiska former 
av integration och inordning, t.ex. de tre ovan nämnda? Och hur påverkar 
konfliktfyllda skilsmässor föreställningar om likheter/skillnader? 

När vi reste frågan om det fanns skillnader mellan hur det går för barn 
till där bara den ena eller båda föräldrarna har invandrat så blev reaktio-
nerna mera vaksamma. Data tyder på att det går bättre, allt annat lika, för 
barn vars ena förälder är svenskfödd än för barn vars bägge föräldrar har 
invandrat – t.ex. i skolan eller på arbetsmarknaden. Det finns goda socio-
logiska argument för att det skulle vara så. Via en svenskfödd moder 
tycks språkbehärskningen öka. En svenskfödd fader tycke tycks ge fler 
informella nätverkskontakter när det gäller att komma in på arbetsmark-
naden. 

Låg det då inte i korten att vi förespråkade assimilation och korsäkten-
skap som något önskvärt? Här tangerade vi – överträdde enligt en del 
kollegor – genom själva vår frågeställning gränsen mellan ”är” och ”bör” 
och tangerade ett av samhällsvetenskapens nyckelproblem.  

Själva sättet att formulera problem och undersökningsdesign kan for-
mas av normativa eller för den delen vetenskapspolitiska och vetenskaps-
filosofiska ställningstaganden. Den av etnologer och andra kulturforskare 
frammanade kulturaliseringen av forskningen kring invandring och integ-
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ration leder till vissa resultat, medan frågor som har andra sociologiska 
förtecken leder till andra resultat och diskussioner. 

OM det nu skulle visa sig att det går bättre för barn i vissa blandäkten-
skap än för barn med två invandrade föräldrar (allt annat lika) i skolan 
och på arbetsmarkanden? Innebär det då att blandäktenskap är ”bättre” 
och att vi implicit bejakar den bedömningen? Nej – vi får acceptera att 
inte behöva dra den slutsatsen. Men om nu andra gör den åt oss? Skall vi 
då inte låta bli att undersöka detta? Nej. Resultat av forskning, av vilken 
karaktär den är, är alltid utsatt för riskerna att bli omfamnade av och in-
ordnad i olika politiska och ideologiska projekt. 

Hellre sociologi än IMER 
Svantes intresseområden och hans forskning borde ha predestinerat ho-
nom för en tjänst inom IMER-området. I de diskussioner vi genom åren 
haft och då inte minst i samband med korsäktenskapsprojektet och dess 
vetenskapspolitiska och moraliska implikationer blev det tydligt att Svan-
te inte kände sig bekväm med de miljöerna och de krav som där fanns – 
eller så upplevde i alla fall Svante det – att foga in sig i den retorik och de 
önskemål om passande forskning och passande moraliska hållningar till 
frågor om rasism, diskriminering och vad som är forskningens uppgift 
som präglat dessa. Då var en vidare sociologisk miljö en bättre plats att 
vara på - det gällde även den lilla men varierade miljön i Växjö. Här 
fanns också mellan åren 2001 och 2009 forskningsmiljön AMER (Ar-
betsmarknad, Migration och etniska relationer) som kom att finansiera 
Svantes forskning, liksom för övrigt Anna-Maria Sarstrand Marekovics 
doktorandtjänst. Svantes och Anna-Marias forskning blev ett bestående 
värde för vårt ämnes del av den forskningsmiljön.   

Vi som varit och är hans kollegor är som ni förstår tacksamma och 
glada för att Svante för tio år sedan valde att söka en tjänst hos oss. Han 
har betytt mycket för ämnet, för forskarutbildningen och hela sociologo-
miljön med sin hållning till vad forskning är, för sin förmåga att samtala 
och lyssna och att bedöma texter. Inte minst har hans osedvanliga språk-
liga förmåga, och då inte bara med tanke på det antal språk han behärs-
kar, utan hans skicklighet att skriva elegant och njutbar men ändå precis 
svenska, kunnat tjäna som förebild. 
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