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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning har varit att belysa och ta del av respondenternas tankar kring 

arrangerade äktenskap. Metoden inkluderar en kvalitativ studie, där det valts att utgå ifrån en 

hermeneutisk ansats. Undersökningen innefattas i form av intervjuer med fyra unga tjejer med 

muslimsk bakgrund, som inte är ”svenskfödda”. Respondenterna fick svara på ett antal frågor 

kring deras tankar om arrangerade äktenskap, där intervjumanualen har delats in i olika 

kategorier. Svaren som erhölls har granskats och därefter analyserats utifrån tidigare forskning 

som berör det aktuella ämnet. Intervjupersonerna kan beskrivas genom att de upplever 

arrangerade äktenskap som något naturligt, då de gärna vill att familjen kan ge råd och vägleda, 

dock så framgår det av samtliga tjejer att det ska ske utifrån deras samtycke. 

Det väsentliga för respondenterna är kärleken och en ömsesidighet mellan två individer. 

Dessa tjejer lever ett bra liv i Sverige, men de kan ändå se en del utmaningar då 

generationskonflikter kan förekomma inom familjen. Mycket väl är de medvetna om att deras 

föräldrar levt ett annorlunda liv med ett annat levnadssätt i ursprungslandet. 

Resultatet beskriver att äktenskapet och dess innebörd ses som något angeläget mellan två parter. 

Utifrån detta så visar det sig även att respondenterna anser att de själva kan påverka sina 

framtidsplaner.      
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1 Inledning  
 

1.1  Bakgrund 

 

Sverige är ett land som vi förknippar med en etnisk pluralism. Vi lever sida vis sida oavsett 

etnisk härkomst. Det som ter sig tydligt är att vi lever med olika traditioner och levnadssätt. I 

samhället kan vi syna ett resultat av människor med olika etnisk härkomst.  

Äktenskap är ett val som två parter beslutar sig för och man lovar varandra evig kärlek i nöd 

och lust.  

 Thunander förklarar hur äktenskapet vid vissa tillfällen utförs av familjer eller släkt. Ibland 

kan en okunnighet från samhällets sida uppstå då man inte har en tillräcklig kompetens om 

familjens traditioner och levnadssätt. Man tar för givet att flickan som blir bortförlovad har ett 

samtycke med sin familj. Inom skolan anser man knappt att det är märkligt att hon redan gift 

innan sin studentexamen (Thunander, 2007). 

I en del familjer så godkänns sällan ett nej, då familjen redan bestämt att arrangera ett 

äktenskap för sitt barn. Mellan åren 2004-2006 så framkommer det att den svenska 

myndigheten godkände nitton äktenskap som innebar att unga flickor mellan åldrarna femton 

till sjutton ingick äktenskap. Dessa barn hade själva ansökt om att få gifta sig, dock så vet 

man aldrig om det skett med fri vilja.  

Den svenska äktenskapsbalken inleder med att förklara om att den lägsta åldergräns för 

äktenskap är arton år, om det inte förekommer några särskilda skäl. Efter år 2004 så ville man 

skärpa lagstiftningen och den nya lagen tillkom detta året. Politiker hoppades på att allt 

mindre arrangerade äktenskap skulle minskas och att inga förhandlingar skulle äga rum om 

barnens framtid. Sedan denna nya lag som trädde i kraft så har antalet barnäktenskap minskat 

(Thunander, 2007). 

Äktenskap är även något som kan beröra fler än de som ska ingå äktenskapet. När vi talar om 

ett arrangerat äktenskap så förknippar man genast detta med familj och släktskap. Då talar 

man inte endast om man och kvinna som ensamma individer. 

Enligt utlänningslagen så beskrivs arrangerade äktenskap på följande sätt: ” Det är ett 

äktenskap där parterna sällan har träffat annat än i liten omfattning före äktenskapets 

ingående och kanske saknar närmare kunskap om varandra. Vilket är en följd av att 
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äktenskapet är en allians mellan familjer. Vidare kan kvinnan ha tvingats in i äktenskapet” 

(Allmänna barnhuset, sid. 22. 2005). 

 

Många ungdomar med en annan etnisk härkomst har föräldrar som upplever tiden i Sverige 

som svår. Den kan ibland få svårigheter att hantera de nya normer och levnadssätt som 

förekommer i det nya landet. Eftersom dessa föräldrar ser det gamla livet som de hade i sitt 

ursprungsland som en självklarhet att följa, så uppstår ibland konflikter mellan barn och 

förälder. Samtidigt är det viktigt att kunna visa en förstålelse för dessa föräldrar, då de oftast 

bara vill sitt barns bästa. Eftersom de levt under andra premisser så blir det svårare för dessa 

föräldrar att möta de problem som kan uppstå då de befinner sig i det nya landet  

(Ahmadi red. 2007). 

Arrangerade äktenskap är ett ämne som har synts en hel del i de nordiska länderna. Det har 

skapats ett intresse bland människor. Media har flitigt följt debatter och påpekat att föräldrar 

tvingar sina barn att gifta sig trots deras motvilja. Något som samtidigt kan relateras till 

tvångsäktenskap. Dessa människor som media beskriver är de som är uppvuxna i Norden med 

utländska föräldrar. Konsekvensen är att det uppstår en generationskonflikt. 

 Arrangerade äktenskap kan förklaras som bred och detta fenomen kan givetvis förekomma 

överallt i världen.  

Arrangerade äktenskap tycks förekomma bland människor oavsett vilken religion man tillhör. 

Utifrån en befolkning av olika etniska bakgrunder så kan det påpekas att majoriteten av de 

som praktiserar arrangerade äktenskap i Norden är muslimer. Det innebär dock inte att 

koranen tillåter äktenskap trots den berördes motvilja. Koranen kräver ett samtycke från båda 

parter och ett tvång ses därför som förbjudet (Nordisk ministerråd, 1999). 

 Khader beskriver äktenskapets olika aspekter och menar att arrangerade äktenskap både kan 

relateras till negativa men också positiva aspekter. Så länge de båda parterna är överrens om 

ett ömsesidigt äktenskap så kan det förklaras som en fri vilja. En individ kan välja att 

rekommendera någon för sin väninna eller vän. Ur en definitionsmässig synvinkel så kan även 

detta förklaras som arrangerat.  

Det etniskt pluralistiska samhället i Sverige innebär att en blandning av traditioner och 

normer förekommer. Oavsett vad man har för ursprungsland så väljer man det som man 

känner sig bekväm med. Det kan handla om matkultur, intresse för musik eller högtider. 

Traditioner och normer innefattar även ibland bredare perspektiv, som handlar om att välja 

livspartner. Inom vissa länder och traditioner så ses det som en självklarhet för familjen att ha 
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med ett finger i spelet. Då det blivit dags för dottern eller sonen att finna en livspartner så 

finns släkten eller endast föräldrarna där, för att välja ut en lämplig kandidat.  

Då man talar om äktenskap i Skandinavien så förknippar man oftast fenomenet som en 

angelägenhet mellan två självständiga personer. I Mellanöstern är det vanligt förekommande 

att arrangemang ingås mellan två familjer där föräldrarnas delaktighet är vanligt 

 (Khader, 1998). 

1.2  Problemformulering 

 

I Sverige lever vi tillsammans oavsett vad vi har för bakgrund. De olika traditionerna blir en 

vardag för oss. Vi befinner oss under olika premisser i Sverige. 

Arrangerade äktenskap är ett fenomen som förekommer i Sverige. Dock är det svårt att nämna 

vilken etnicitet som utgör majoriteten av arrangerade äktenskap. Som Khader nämner så kan 

vi se likhetstecken mellan detta fenomen och Mellanöstern. Att föräldrar från dessa områden 

väljer att arrangera ett äktenskap anses vara en del av familjens levnadssätt. Det är en tradition 

som man följer oavsett om man väljer att bo kvar i sitt ursprungsland eller att bosätta sig i ett 

främmande land (a.a.). 

Arrangerat äktenskap kan genomföras med dotterns eller sonens medgivande. 

Det som dock inte får glömmas då arrangerade äktenskap kommer på tal, att det ibland kan 

ske på ett sådant sätt att det inte gynnar de som berörs av äktenskapet. Föräldrarna vill en sak 

men barnet något helt annat. Då man inte kommer överrens inom familjen så uppstår det 

ibland en del konflikter som kan tyckas vara svåra att bemästra. Man kan fråga sig om 

föräldrarnas förståelse kolliderar med barnets bästa. De har en vilja, medan föräldern har en 

annan (Nordisk ministerråd, 1999). 

Då man befinner sig i ett nytt land så uppstår även förväntningar. Det som i ursprungslandet 

varit en ovisshet blir plötsligt en verklighet och man har ett ansvar som förälder att göra det 

bästa för sitt barn. Det kan upplevas som en utmaning för föräldrarna att handskas med andra 

premisser, om sådant som inte varit främmande i ursprungslandet. Det kan handla om 

upplevelser av ett utanförskap i samhället, generationskonflikter, men även att känna en 

frustration på grund av en hemlängtan. 

Efter en tid i det nya landet så skapar man andra syn - och levnadssätt att förhålla sig till. 

Eftersom föräldrarna och deras barn befinner sig i det nya landet som två skilda generationer, 

så uppstår det ibland en generationskonflikt. De ser på aspekter på olika sätt. Det som anses 

vara en självklarhet för föräldern kan upplevas som en press för barnet. 
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Arrangerade äktenskap är ett ämne som kan relateras till en hel del fenomen, då man talar om 

patriarkala positioner. Man får fråga sig om det utgör en viktig del av äktenskapets 

genomförande (a.a.). 

1.3  Syfte och frågeställningar 

 

Studien syftar till att beskriva fyra tjejers syn på arrangerade äktenskap. Vidare så är syftet att 

få en bredare kunskap om det aktuella ämnet. Studien riktar även sig kring respondenternas 

funderingar kring det patriarkala samhället och dess konsekvenser. Samtliga tjejer är av annan 

etnisk härkomst.  

 

Frågorna som ska besvaras: 

– Anses det väsentligt för dessa tjejer att själv få bestämma sin framtida make? 

– Vad ses som ett idealt äktenskap enligt dessa tjejer? 

– Hur ser de på det patriarkala samhället i förhållande till äktenskap? 

– Kan arrangerade äktenskap ses som något positivt för dessa tjejer? 

2 Begreppsdefinitioner 
 

Invandrare: Med detta menas människor som immigrerar till ett land från ett annat land. 

Begreppet kan även tolkas som ett problematiskt område. Den enda anledningen är inte att de 

klassas som en heterogen grupp utan även att de innefattar individer som aldrig har ”vandrat 

in” i Sverige (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). 

 

Arrangerade äktenskap: Beskrivs som de äktenskap som kan uppfattas ha sin bakgrund i ett 

traditionellt mönster. Begreppet kan vara av olika slag och ses som ett brett ämne. 

Arrangerade äktenskap är inte inom samma definition som tvångsäktenskap 

 (SOU 2002:13 193-194). 

 

Tvångsäktenskap: Med tvångsäktenskap menas att en del föräldrar eller släktingar väljer att 

utse en partner åt sitt barn. Detta sker mot personens vilja. Det som inkluderas inom 

tvångsäktenskap är att det i första början blir ett arrangerat äktenskap som leder till tvång. En 

utstötthet av familjen kan förekomma då man går emot och vägrar ett äktenskap. Tvång kan 

innebära att man mentalt utsätter barnet för press eller att man pratar med barnet och utsätter 

den för ett muntligt tvång (Nordisk ministerråd, 1999). 
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Kärleksäktenskap: Med detta begrepp menas att de båda parterna träffas och delar samma 

uppfattning som innebär en ömsesidig kärlek. Det viktigaste är att både man och kvinna är 

överrens om äktenskapet (Nordisk ministerråd, 1999). 

3 Avgränsningar 
 

Studien innefattar en undersökning bland unga tjejer med invandrarbakgrund. Studien utgår 

endast från respondenter utan egna upplevelser av arrangerade äktenskap då det kan upplevas 

som känsligt att prata öppet om. 

Avgränsningen gäller vidare om begreppet tvångs–och kärleksäktenskap. Mycket väl kan 

tvångsäktenskap relateras till arrangerade äktenskap men enligt uppsatsförfattaren så befinner 

sig arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap inom olika villkor.  Det har dock valts att 

definiera dessa begrepp för att enklare kunna särskilja dessa. 

Vidare så fokuserar studien sig på endast tjejer. Anledningen är att arrangerade äktenskap, 

med hänvisning till tidigare forskning utsätts mer för arrangerade äktenskap. 

För att inte riksera att peka ut en specifik person så har det valts individer från olika länder. 

Samtliga informanter är muslimer och är ej födda i Sverige och har föräldrar som ej är födda 

och uppvuxna i Sverige. 

4 Uppsatsens disposition 
 

I det kommande kapitlet kommer tidigare forskning att tas upp, där det nämns olika forskares 

studier kring arrangerade äktenskap. Därpå beskrivs metodavsnittet, som visar hur det har 

gåtts tillväga för att genomföra denna studie. Vidare kommer de teoretiska utgångspunkterna 

att beröras. 

 Resultatdelen beskrivs därefter. Inom detta område så belyses studiens centrala del. 

Avslutningsvis så följer en diskussion och reflektion i följd av förslag till fortsatt forskning. 

5 Tidigare forskning 

 

5.1 Utövning av arrangerade äktenskap 

 

Nordiska ministerrådet har skrivit och granskat en rapport fram till år 1999. Rapporten 

beskriver arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Sociologen Anja Bredal presenteras 
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som författaren i rapporten. Författaren beskriver i studien ”Arrangerade äktenskap och 

tvångsäktenskap i Norden” om de resultat som ingår i forskningen inom de nordiska länderna. 

Bredal redogör för de likheter och skillnader inom arrangerade - och tvångsäktenskap. 

Avhandlingen bygger på en kvalitativ studie där hon valt att fokusera sig på unga kvinnor 

med olika etnisk bakgrund. Majoriteten av dessa informanter är från Pakistan. Samtliga 

deltagare är muslimer. 

Arrangerade äktenskap blad minoritetsgrupper i Norden är utan tvekan vanligt 

förekommande. Det som står klart är att arrangerade äktenskap praktiseras inom flera 

minoritetsgrupper, däribland Turkiet, Pakistan, Indien och Marocko som de största 

minoritetsgrupperna. Med detta menas inte att arrangerade äktenskap är ett vanligt 

förekommande fenomen bland muslimer, det har gjorts en del studier, som visat att 

arrangerade äktenskap även kan förekomma bland kristna familjer i Mellanöstern. 

Det är vanligt att transnationala äktenskap kan förekomma, med detta innebär att familjer 

reser till sina ursprungsländer för att finna en lämplig kandidat för sitt barn. När personen fått 

sitt visum och uppehållstillstånd, så kan de leva tillsammans i det land som familjen flyttat till 

(Nordisk ministerråd, 1999). 

De flesta flickor som deltog i studien redovisar att de gärna ser sin familj som stöd då det 

blivit dags att gifta sig. Eftersom föräldrar levt längre, så kan de även ge en del råd. Det anses 

viktigt för en del tjejer att familjen finns med, då de ska välja partner. Det är dock viktigt att 

tjejen får ha slutordet, men föräldrarna få gärna kommentera det som de anser är 

 mindre bra (a.a.).  

Astrid Schlytter riktar sig i sin avhandling ”rätten att få välja själv” mot det våld som 

kvinnor och flickor utsätts för i dagens Sverige. Rätten att få välja sitt eget liv är inte alltid en 

självklarhet för dessa kvinnor och flickor. Mer ingående så har författaren valt att undersöka 

fyra flickors liv och beteenden. Deltagarna i undersökningen är från olika länder, dock 

härstammar samtliga flickor från Mellanöstern. Att välja partner är inte en enkel uppgift. 

Flickor gör sitt bästa för att de ska kunna bli lyckliga som gifta. Det är viktigt för en del tjejer 

att själva få bestämma över sin egen framtid. Annars kan det bli problem då endast 

föräldrarna utgår ifrån vem som barnet ska gifta sig med. Inom vissa familjer så är 

arrangerade äktenskap ett fenomen som berör många individer. Det gäller inte endast barnet 

och dess partner. För att barnet ska bli lycklig, så anser en del föräldrar att det är nödvändigt 

med råd och vägledning.  (Schlytter, 2004). 

Anja Bredal har i en annan avhandling ”Vi e jo en familie” granskat och undersökt fenomenet 

arrangerade äktenskap bland unga vuxna kvinnor, som vuxit upp i Norge. Deras bakgrund 
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består av anknytningar till Pakistan, Bangladesh och Indien. Utifrån arrangerade äktenskap 

som fokusområde, så diskuterar dessa kvinnor upplevelserna av delaktighet och utanförskap 

men även en acceptans i äktenskapsprocessen. En del av respondenterna säger sig ha upplevt 

en delaktighet och inflytande. Bredal förklarar att det finns en tydlig uppfattning inom 

samhällsdebatten som likställer frihet med friheten att själv få välja partner. Dock så 

förekommer det i avhandlingen att en del unga kvinnor har en vilja att bestämma sin partner 

tillsammans med familjen, något som de anser är en naturlighet. Frihetsbegreppet kan i detta 

sammanhang förklaras som kvinnornas frihet att välja det specifika arrangerade äktenskapet 

tillsammans med sin familj. (Bredal, 2006). 

5.2 Upplevelser och förväntningar 

 

Bredal påpekar att väsentligheten kring denna problematik, är majoritetsgruppens syn på 

arrangerade äktenskap. Om man har en kunskap som endast är begränsad om de ungas 

upplevelser, så betyder detta att vi absolut inte har en aning om föräldrarnas upplevelser. 

Dessa föräldrar kommer till det nya landet med förväntningar och hopp om att kunna leva ett 

bra liv och framförallt kunna erbjuda sina barn ett tillfredställt liv  

(Nordisk ministerråd, 1999). 

Konflikten som förekommer mellan flickan och hennes familj är en konflikt som kan 

beskrivas på individnivå, dock så kan det även uppstå konflikter som kretsar kring 

samhällsnivån. 

Föräldrar som bor i Sverige med en annan etnisk bakgrund upplever enligt Schlytter 

svårigheter då det gäller att möta det nya landets utmaningar. Samhället ställer ett krav på hur 

man bör uppfostra sina barn, detta kanske inte är den normativa utgångspunkten som 

föräldrarna vill utgå ifrån. Detta medför ibland att det kan uppstå en del konflikter inom 

familjen enligt Schlytter (Schlytter, 2004). 

Vanligtvis så lämnar man sitt ursprungsland med andra premisser och villkor, än de som 

gäller i det nya landet. De normer som finns och som ska levas efter, blir svårt för en del 

föräldrar att följa (Bredal, 2006). 

5.3 Generationskonflikter 

 

Generationskonflikter som tycks förekomma bland minoritetsgrupper i Norden relateras till 

föräldrars och barns kommunikationsprocess. Bredal menar att det kommuniceras alldeles för 

lite och detta riskerar att leda till en situation som blir svår att hantera. Kommunikationens 



 8 

brister mellan barn och förälder kan ha olika orsaker. Ett problem kan vara att barnet har svårt 

att säga emot och uttrycka sin egen åsikt pga. av en rädsla. Vid vissa situationer kan de tänkas 

att en emotsägelse är oviktig då föräldrarna ändå har bestämt sig. Om föräldrarna anser att det 

ska vara på ett visst sätt så finns ingen anledningen för en del ungdomar att gå emot sina 

föräldrar (Nordisk ministerråd, 1999). 

Valet som en del barn gör då de blivit dags att gifta sig är oftast inget enkelt val. Man vill 

enligt Schlytter göra ett val utifrån sina egna önskemål, men samtidigt vill man att föräldrarna 

ska ”godkänna” den partner som man har valt att leva sitt liv med. Att föräldrarna och den 

blivande svärsonen eller svärdottern kommer överrens är viktigt. Även barnet har svårigheter 

att handskas med familjens regler och levnadssätt, samtidigt som samhället ställer andra krav. 

Att flytta till ett nytt land är ett sort steg för många människor. Författaren skriver att de 

traditioner som man levde efter i sitt ursprungsland oftast är ett system som man gärna vill 

följa i det nya landet. För barnen som lever i det svenska samhället med nya villkor, som 

innebär att skapa en ny umgängeskrets, påbörja en utbildning och lära sig att leva efter det 

nya landets normer kan vara svårt pga. av att de ibland kan se det nya landet med olika ögon 

än vad deras föräldrar gör. Därför riskeras det att konflikter i hemmet uppstår. Världen som 

står utanför familjens dörr är mindre viktig för en del familjer som har valt att bosätta sig i 

Sverige. Engagemang är i första hand det som händer inom familjen. Samhället kommer 

oftast i andra hand enligt Schlytter (Schlytter, 2004). 

Föräldrarna har svårt att förstå det nya landets system att anpassa sig till. Samtidigt så 

integreras barnen in i samhället, i form av att de börjar i skola med svenska vänner, de lär sig 

ett nytt språk och lär sig att leva efter nya premisser. Föräldrarna och barnen få därför vid 

vissa situationer en del svårigheter pga. av att de tänker i olika banor. 

  Bredal menar att familjens relationer till varandra är viktig för en del familjer. Som förälder 

vill man göra det som man tror är rätt. Det kan handla om att arrangera ett äktenskap eller 

rekommendera en person för sitt barn. Som förälder vill man alltid göra det bästa av 

situationen. Dock så blir det inte enkelt då en del barn väljer att gå emot sina föräldrar. Deras 

upplevelser av samhället och det liv som de lever är något annat än det föräldrarna ser och 

upplever. Generationskonflikter är vanligt förekommande bland alla familjer, dock så ses det 

som mer vanligt bland familjer med en annan etnisk bakgrund i Sverige (Bredal, 2006). 

 Vidare menar Schlytter, när det gäller arrangerade äktenskap att barnen oftast vill utse en 

partner utifrån sitt eget tycke, något som inte alltid är godtyckligt hos föräldrarna.  

 Enligt äktenskapsbalken så innebär ett äktenskap att det ska vara frivilligt och inte utövas 

med tvång. Vidare så är det väsenligt att de båda parterna innehar ett jämlikt förhållande. 
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 Schlytter påpekar att det leder till att det blir två system som möts, nämligen statens 

rättssystem och det system av normer som förekommer bakom arrangerade äktenskap inom 

familjen. En del flickor som växer upp lever utan vetskap om att de en dag ska få gifta sig 

med någon som familjen valt ut. Dessa flickor har mycket lite att säga till om och det uppstår 

därför en del svårigheter för flickan (Schlytter, 2004). 

5.4 Trygghetens betydelse 

 

En del familjer som ingår äktenskap med varandra gör det pga. av en trygghet. Ibland händer 

det att de båda ungdomarna som ska ingå ett äktenskap är släkt. Man är varandras kusiner och 

får sin moster eller faster som svärmor. 

Då personer väljer att gifta sig, så händer det oftast att man väljer ut en partner från samma 

sociala grupp. Dock vet man inte enligt Bredal om man gifter sig av kärlek eller pga. av att 

det upplevs som en trygghet för de inblandade att välja ut en partner efter samma gemenskap. 

Just tryggheten för familjen är en väsentlig del av deras liv i ett nytt land. Det som man 

lämnat i sitt ursprungsland vill man gärna fortsätta att följa. Att utse en partner åt sitt barn 

som tillhör samma sociala grupp är något som de flesta familjer följer  

(Nordisk ministerråd, 1999). 

Undersökningen i Schlytters studie visar att det förekommer flickor som gärna vill ha med 

föräldrarnas samtycke till ett arrangerat äktenskap. Utan deras hjälp, så blir det svårt att finna 

en partner som är lämplig. Schlytter menar att, flickorna anser att föräldrarna många gånger 

har en bredare erfarenhet och kan se livets olika perspektiv, mer annorlunda än vad dessa 

flickor kan. Dock så anses det viktigt för flickorna att i slutändan att få ha ett slutord. Ett 

tvång är inget som kan förknippas med arrangerade äktenskap enligt dessa flickor. Man kan 

ha viljan att gifta sig med en person trots att föräldrarna har haft ett finger med i spelet. Ett 

tvång uppstår enligt flickorna då föräldrarna strängt menar att de är tvungna att gifta sig med 

en viss person (Schlytter, 2004). 

Vidare menar Bredal att en del unga tjejer gärna vill uppleva ett stöd från sina föräldrar och 

har inget emot att även de kan kommentera de val som tjejen har gjort inför val av partner. 

Eftersom deras föräldrar levt ett längre liv, så innebär det att det även kan ge visfulla råd. De 

flesta tjejer litar på sina föräldrar och är medvetna om att det som föräldrarna anser, är för 

barnets bästa (Nordisk ministerråd, 1999). 

 I Bredals andra avhandling skriver hon att en del kvinnor väljer sin partner med en acceptans 

från föräldrarna. I detta fall så är det den unga kvinnan själv som träffat och fattat tycke för 
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partnern och där föräldern kommit med i bilden som andra hand. En acceptans hos föräldrarna 

ökar enligt Bredal om partnern kan erbjuda de egenskaper som är behagliga för föräldrarna. 

Det kan upplevas som en trygghet för den unga kvinnan då man vet att även föräldrarna har 

välsignat det val som barnet har gjort. Enligt Bredal så är det få unga kvinnor som väljer att 

själva utse en person för ett äktenskap. Råd från föräldrarna betyder mycket för dem  

(Bredal, 2006). 

Kärlek är ett fenomen som Bredal nämner som en viktig del av äktenskapet. Utifrån sin studie 

så kan hon tydligt se hur en del tjejer väljer att fokusera på kärleken. För en del av dessa tjejer 

är det inte så väsenligt med kärlek i början. Det räcker med en attraktion. Kärleken växer allt 

eftersom. När man har ingått sitt äktenskap och fått chansen att lära känna varandra som make 

och hustru så kommer kärleken enligt dessa tjejer att utvecklas. Utan kärlek så har man inte 

mycket att bygga på enligt Bredal (Bredal, 2006). 

5.5 Patriarkala förhållanden 

 

 Bredal skriver om att betydelsen av kön är en central del där man avsiktligt kontrollerar 

kvinnan och utser en passande kandidat för tjejen. Eftersom kvinnan, inom stora delar av 

världen är underordnad mannen så är det givet och en självklarhet att hon ska kontrolleras. 

Detta kan ibland visas som en patriarkal struktur, som visar att mannen oftast ingår ett sådant 

avtal med den andra familjen vid arrangerade äktenskap. Mannen har det största ansvaret att 

se till familjen och ska kunna försörja den. Makt är ett sätt för mannen att visa sin auktoritet. 

Kvinnan och barnen bör lyssna på mannen (Nordisk ministerråd, 1999). 

Annika Jemteborn har i sin avhandling ”Å stå på sig på egna ben”, utifrån en kvalitativ 

undersökning, presenterat en studie som fokuserats på en flicka som immigrerat till Sverige 

från ett annat land. Studien kretsar kring s.k. hederskultur och dess konsekvenser. Den 

beskriver vidare flickans motstånd emot föräldrarnas vilja till ett arrangerat äktenskap. 

Eftersom vissa familjer anser att familjehedern är viktig att bevara, så uppstår en del 

förväntningar på dessa flickor. 

I den patriarkalt organiserade familjen så ses enligt Jemteborn, kvinnor och flickor som 

underordnade. De olika könen lever efter olika värden, just på grund av att de är av olika kön. 

Flickans stora uppgift är att bevara familjens heder. Att leva inom en patriarkalisk 

familjestruktur innebär att leva under olika kriterier. Detta på grund av att de helt enkelt är av 

olika kön (Jemteborn, 2005). 
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 Även Schlytter menar att mannens position i en del familjer kan beskrivas som stark och 

maktfull. Det är honom som man bör lita på. Om det uppstår problem så är det mannens 

ansvar att i första hand lösa detta. Inom många delar av världen så kan man se hur olika 

samhällen styrs av män. Det är en normativ process att följa. Schlytter menar att det 

förekommer en del maktstrukturer inom många familjer, något som även kan synas inom de 

västerländska familjerna. Mannen har ett ansvar för sin familj. Han ska gärna framstå som 

stark och osårbar (Schlytter, 2004). 

Bredal skriver att kön utgör en betydande faktor i större delen av världen. Det vanligt enligt 

Bredal att fadern i familjen har det sista ordet i en konversation. Ett barn bör respektera sin 

familj, och då framföralt den äldre. Familjens betydelse och värdighet är mer väsentlig än det 

som samhället förmedlar (Bredal, 2006). 

Bredal förklarar, hur vi kan se att den patriarkala strukturen som något som förekommer 

oavsett var man befinner sig i världen. Det som är avgörande för arrangerade äktenskap bland 

minoritetsgrupper i Norden är det patriarkala mönstret som formar familjen. Oftast är det 

mannen som ser till att barnen får en stadgad framtid utifrån mannens egna önskemål. Med 

detta sagt så innebär inte detta att män medvetet går in för att skada sina barn. De agerar efter 

vad de tror är det lämpligaste för barnen. Kvinnan i familjen har lite att säga till om, då man 

ser mannens överordning som naturlig (Nordisk ministerråd, 1999). 

Den patriarkala strukturen inom en familj är frågan om ett perspektiv som kan relateras till 

makt. Denna hierarki innebär enligt Jemteborn att män överordnas kvinnor men även att äldre 

generationen överordnas den yngre generationen. Denna typ av hierarki är vanligt utövad i 

Mellanöstern och Nordafrika (Jemteborn, 2005). 

Då man talar om arrangerade äktenskap så visar det dock att unga pojkar oftare får rätten att 

välja ut sin framtida partner, för flickor så ses det mer begränsat. Dessa pojkar ska en dag bli 

män. Eftersom män har ett friare val att bestämma och strukturera familjen så är det en 

naturlighet att de även har en bredare rätt att få välja sin framtida partner  

(Nordisk ministerråd, 1999).  

6 Metod 

 

6.1 Tillvägagångssätt 

 

För att få ett första intryck och bild av tidigare forskning kring arrangerade äktenskap så 

riktades i första hand fokus på Mittuniversitetets bibliotekskataloger. De databaser som 
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använts är Libris och Kvinnsam. Dock så hittades inte all litteratur som var nödvändig för en 

fullständig information, därför har det ägnats tid åt att söka efter tryckt litteratur på 

Mittuniversitetets bibliotek. Genom Sökguiden MIMA så hittades en del avhandlingar som 

ansågs vara passande till studiens gång. Sökorden som användes var arranged marriage, 

arrangerade äktenskap, tonåringar. Från handelare men även från en del lärare föreslogs en del 

tips på forskare som riktat sina studier kring arrangerade äktenskap. Dessa ord användes 

enskilt, men även i vissa fall kombinerat. 

 Via sökning på MIMA så användes även deras efternamn för att kunna hitta lämplig 

information.  Det har även tagits del av andra databaser som Social Services Abstract, dock så 

gav det inte mycket information och därför valdes det att lägga det åt sidan. 

Vid användning av begreppen arrangerade äktenskap inom LIBRIS och Kvinnsam så uppkom 

en hel del träffar, vad som var väsentligt här var att välja ut de avhandlingar som ansågs vara 

till mest nytta. Därför gjordes en del kombinationer av ordval för att på bästa sätt välja ut de 

fakta som var valbara. 

Sökning på Jämtlands Län Bibliotek har även utförts, dock så fanns det inte mycket att hämta. 

En avhandling som inte kunde hittas varken i Databaser eller få direkt i hand på Biblioteken i 

Östersund har beställts per post.  

6.2 Vetenskapsfilosofisk position 

 

Utifrån den studie som har valts att undersöka så skrivs arbetet utifrån en hermeneutisk ansats 

Det har även valts att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Det fenomenologiska perspektivet innebär att det finns en öppenhet för den intervjuades 

upplevelser. Perspektivet studerar det som framträder under intervjun och på vilket sätt detta 

sker. Det är mer väsentligt att tolka och beskriva data på ett korrekt sätt än att försöka 

analysera (Kvale, 2007). 

Att berätta och vidare följa en text är en konst som innebär att vi skapar en värdefull helhet. 

När vi utgår ifrån vad något betyder, så relateras det till hur det hör ihop med något annat. 

Hermeneutikens ansats innebär att tolka den text som finns. Det viktiga är att skapa en 

förstålelse av textens mening(Skott, 2004).  

Den hermeneutiska tolkningen är en viktig del av den kvalitativa undersökningen, då fokus 

ligger i att tolka och få en helhetsbild av respondenterna, så är denna metod ett relevant val. 
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6.3 Reliabilitet och validitet 

 

För att på bästa sätt skapa en hög reliabilitet så har intervjuerna utgått ifrån samma frågor. 

Respondenterna har haft möjlighet att svara på det som varit färdigställda frågor. Dock så har 

dessa varit osystematiska, i form av att det har förekommit en del följdfrågor. Det valdes att 

utföra denna studie utifrån intervjuer för att få en bred förståelse av respondenternas tankar.  

Att ställa ledfrågor kan i vissa fall sänka reliabiliteten, men uppsatsförfattaren anser att svaren 

granskats noga. 

Det har valts att göra en tolkande validitet som innebär att man citerar ordagrant, det som har 

sagts under intervjun, därför kan det konstateras att validiteten i detta fall ses som hög. 

Meningen i denna studie har inte varit att generalisera, då studien baseras på en liten 

population. Syftet hat istället varit att få en bredare kunskap av respondenters tankar. 

Pålitligheten i detta fall kan beskrivas som hög, då fokus ligger i att studera de specifika 

tjejernas tankar. 

Då uppsatsförfattaren anser sig ha vänt sig till rätt målgrupp för denna studie så kan det tyckas 

vara rättvist att tolka validiteten som hög. Däremot är det svårt att avgöra i vilken grad som 

respondenterna är passande för denna studie. 

Kavle beskiver den ökade validiteten, genom att lägga fokus på respondenternas deltagande i 

sammanfattningen av intervjusvaren. Han anser att validiteten blir hög om deltagarna får 

möjligheten att ta del av handlingar av intervjusvaren, för att få chansen till eventuella 

ändringar (Kvale, 2007). 

Detta var något som uppsatsförfattaren tog hänsyn till. Efter avslutad intervju, valdes det att 

dela med sig av svaren till respondenterna. Detta för att undvika eventuella misstolkningar. 

Vidare menar Kvale att personen som utför intervjun kan förklaras som ett viktigt verktyg för 

undersökningen. Kavle påpekar vidare att intervjupersonen bör ha en kunskap som anses vara 

tillräcklig för att öka reliabiliteten (a.a.). I och med detta så har uppsatsförfattaren förberett 

sina intervjuer genom att ta del av litteratur kring arrangerade äktenskap. Utöver detta så stod 

redan uppsatsförfattaren med en del kunskaper inom detta område. 

En annan viktigt aspekt som kan tänkas öka reliabiliteten är att använda sig av bandspelare 

under intervjuns gång. Detta för att minska en del tolkningsfel som kan förekomma (a.a.). 

Det valdes att genomföra undersökningen med hjälp av bandspelare för att på bästa sätt öka 

reliabiliteten. 
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6.4 Etiska krav 

 

En forskare som erhåller en förkunskap om moraliska frågor som är relaterade till en 

undersöknings olika nivåer kan bestämma olika beslut vad gäller planering, men framförallt 

vara uppmärksam på de känsliga områden som kan förekomma under studiens gång. De 

etiska riktlinjerna inkluderar en del aspekter som är väsentliga att ha i åtanke. Man bör 

informera informanterna om undersökningens syfte och hur studien är upplagd. De 

medverkande bör informeras om de risker och fördelar som kan vara bundna med deltagarna i 

projektet (Kvale, 2007).  

Privat data som erhålls och som identifierar de medverkande bör vara konfidentiella. Att 

skydda identiteten genom att fingera namn och eventuella identitetsdrag är ytterst viktigt.  

De konsekvenser som kan uppstå under undersökningens gång bör tas på allvar. Det är ett 

ansvar för forskaren, att vara medveten om eventuella problem som kan uppstår under 

undersökningen. En ömsesidighet om vad som får uttalas är en väsenlig del under intervjuns 

akt  

En forskares personlighet anses vara viktig och avgörande för den vetenskapliga kunskapen. 

Det är ett plus om man har en känslighet och ett engagemang (a.a.). 

Eftersom det kan upplevas som känsligt att öppet tala om arrangerade äktenskap så har det 

noga granskats och en försiktighet har varit en medvetenhet. Att arrangerade äktenskap ses 

som känsligt att tala om märktes väl, då det blev dags att kontakta respondenterna De var 

ifrågasättande och man kunde i början ana en osäkerhet som senare gick över. Det som 

framfördes då tjejerna blev tillfrågade, var att de fick god tid på sig att bestämma sig för en 

intervju.  Eftersom intervjuerna spelades in på band så har detta informerats till samtliga 

deltagare. Något som även var väsentligt att framföra till tjejerna, var att endast författaren 

kommer att ha tillgång till materialet och att det efter granskningen kommer att raderas. Även 

om det valdes att skicka ett informationsblad till samtliga deltagare så har det även 

framkommit en muntlig information vid en tillfrågning av intervjuerna 

 6.5 Den kvalitativa forskningsmetoden 

 

Syftet med denna undersökning är att beskriva informanternas tankar och få en bredare 

kunskap.  Det som bör belysas är att respondenternas tolkningar och uttalanden är av största 

vikt. Deras tankar och synpunkter är vad som ska förmedlas. Valet av en kvalitativ 
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undersökning har setts som mest lämplig då studien riktar sig mot tjejernas egna synpunkter 

och tolkningar. 

Den kvalitativa inriktningen fokuserar intresset kring individen. Istället för att utgå ifrån en 

objektiv verklighet så inriktar man sig på individen, dess upplevelser och tolkningar från ett 

verklighetsperspektiv. Man intresserar sig för hur individen tolkar en verklighet genom 

tidigare upplevelser och erfarenhet (Backman, 1998). 

Syftet med den kvalitativa metoden är att ha en medvetenhet om diverse livsvärden utifrån 

informantens perspektiv. Denna metod arbetar efter att nyansera beskrivningar om den 

intervjuades livsvärld (Kvale, 2007). 

Eftersom det har valts att utföra denna studie genom en kvalitativ metod så görs detta med ett 

subjektivt urval. Deltagarna har valts efter författarens bedömning av ett passande urval i 

förhållande till populationen.  

 Forskaren gör valet att själv välja ut individer utifrån sin egen bedömning. Urvalet görs med 

åtanke till den typiska populationen (Halvorsen, 2006). 

Vidare så används en ostrukturerad metod, då frågorna är färdiga men där det blir möjligt för 

deltagaren att fritt få svara utan något fastställt. 

En ostrukturerad intervju bygger på färdigformulerade frågor, där det inte förekommer några 

fasta svarsalternativ (a.a.). 

6.6 Förförståelse 

 

Inom den hermeneutiska ansatsen så förekommer begreppet förförståelse. Detta innebär att 

personen som undersöker studien har en förkunskap om ämnet. Inom den hermeneutiska 

ansatsen så ses det som en fördel om studiens författare har en förförståelse. Alla personer 

sitter med olika förförståelse beroende på ens erfarenheter (Holme & Solvang, 2006). 

Uppsatsförfattarens förförståelse i denna undersökning är att erfarenheter har upplevts inom 

det aktuella ämnet. Detta innebär att det underlättar för en igenkännelse i intervjupersonernas 

erfarenheter. Den specifika inriktningen och de frågor som har ställts har utförts på ett smidigt 

sätt pga. av en förförståelse av ämnet. 

En risk med detta kan medföra att uppsatsförfattaren påverkar respondenterna omedvetet vid 

deras svar, på så sätt är det väsentligt att vara uppmärksam och vaksam. 
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6.7 Urval av intervjuer 

 

I början av studiens gång hade det bestämts att tillfråga fyra kvinnor om deras syn på 

arrangerade äktenskap, senare kom uppsatsförfattaren underfund med att det eventuellt kan 

vara svårt att få ett givande resultat av intervjuerna då det antogs att äldre kvinnor redan 

stadgat sig och redan lever ett familjeliv. Därför valdes det slutligen att basera studien på  

 fyra unga tjejer som ursprungligen härstammar från olika länder. För att få en neutral bild av 

helheten så var det väsentligt att inte utgå ifrån personer som själva upplevt ett arrangerat 

äktenskap (Halvorsen, 2006). 

 Uppsatsförfattaren kom i kontakt med de aktuella respondenterna genom en bekant, som i sin 

tur kontaktade en vän. Denna vän sades kunna finna lämpliga deltagare där personen senare 

tillfrågade en av respondenterna. Den aktuella respondent som blivit tillfrågad meddelade 

informationen vidare till de övriga respondenterna. 

Metoden kan förklaras utifrån snöbollseffekten, som innebär att man erhåller namn om 

respondenter från en annan respondent (a.a.). 

 6.8 Bortfall och ändrade planer 

 

Alldeles i början av uppsatsskrivandet så kontaktades fyra personer för en enskild intervju 

med var och en. Vad som inte visstes då, var att två av dessa senare valde att hoppa av. De 

ringde båda två och meddelade. Anledningen är oklar då orsaken aldrig tillfrågades.  

Lyckligtvis fanns möjligheten strax efter, att finna två andra respondenter som ville ställa upp. 

Intervjumanualen som färdigställdes i början har ändrast, då det tillkommit en del fokus på 

etnicitet och genus. De teorier som i början hade valts, bestämdes att bortses ifrån, då 

uppsatsförfattaren tillsammans med handledaren såg de aktuella teorierna som mer passande.  

6.9 Intervju 

 

Utifrån den studie som har utförts så har det valts att utgå ifrån en intervju med de aktuella 

respondenterna i uppsatsen. Vad som är en fördel enligt uppsatsförfattaren, då man utför 

dessa intervjuer är att de intervjuade kan förklaras på ett enkelt och öppet sätt. Det underlättar 

då svaren är utförliga och deskriptiva. 

En del intervjupersoner visar sig ibland vara enklare att intervjua. Dessa personer är oftast 

samarbetsvilliga, vältaliga och har en god erfarenhet. De ger författaren ett koncist svar.  

Dessa personer eller tillfällen ses som väldigt ovanliga då de flesta personer är lämpliga för 
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olika former av frågor. Vi människor är kunniga inom olika områden och vi väljer att 

fokusera och värdesätta det som vi anser är det mest lämpliga (Kvale, 2007).  

 Vid genomförandet av intervjuerna så har det varit viktigt att tänka på de formuleringar som 

inkluderar frågorna. Något som märktes väl under intervjuerna var att det var avgörande för 

hur man formulerade sina frågor. Detta kan vara avgörande för vilket svar man får av 

respondenten. Som uppsatsförfattare av studien, så har en medvetenhet förekommit vad gäller 

att ställa frågor på en enkelt och utförligt sätt. 

En bra intervjuare har förmågan att vara inläst på det ämne som ska studeras, men även på 

den centrala delen av intervjun, som innebär att ha ett gott mänskligt samspel med deltagarna. 

Det är väsentligt att välja ut de frågor som anses vara passande och vilka svar som ska tolkas 

på ett visst sätt (a.a.). 

Under intervjuns gång så har det ställts frågor på ett sätt som ska vara anpassat för deltagarna 

och vara relevant för arbetet. Att anpassa varje fråga efter vem man intervjuar är egentligen en 

svår utmaning, pga. av att alla respondenter svarar utifrån samma frågor, men där de 

representerar sig själva som olika individer med olika erfarenheter. För att få en klar 

helhetsbild av resultatet från samtliga intervjuer så ansågs det vara viktigt att ställa frågor på 

ett koncist sätt. 

Som förberedelser av intervjuerna så har uppsatsförfattaren granskat och tagit del av gamla 

intervjuer för att få riktlinjer. Vidare så har litteratur bidragit till en ökad förståelse av 

intervjuns innebörd. 

Intervjuaren bör vara lyhörd och kunna tolka information som anses vara viktig. En 

språkkänsla och iaktta respondentens uttryck är något som bör vara en medvetenhet under 

intervjuns gång. 

Att läsa böcker och ta del av inspelade intervjuer eller att iaktta andra intervjuare som har en 

betydelsefull erfarenhet är av stor vikt för att få ett tillfredställt och givande resultat  

(Kvale, 2007). 

6.10 Analysmetod 

 

Materialet som har samlats in har gjort utifrån en innehållsanalys. Denna form av analys kan 

vara bra då man vill beskriva viktiga delar av det som sägs (Halvorsen, 2006). 

Uppsatsförfattaren har börjat med att se till arbetets syfte, då dess frågor har varit en central 

del av analysmetoden. Transkriptionerna har noga granskats och därefter sammanställts för att 

kunna utföra en kodning.  
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Enligt Halvorsen så ska analysen utgå ifrån att göra en kodning av det material som man får 

in, för att sedan dela in det i kategorier (a.a.). 

Materialet har lyssnats ett par gånger, för att inte riskera att gå miste om viktiga detaljer. 

Utifrån detta så har uppsatsförfattaren valt att välja ut de aspekter som anses vara intressanta. De 

intressanta delarna har därefter kategoriserats. 

Kategorierna presenteras i form av rubriker. Resultat och analysdelen presenteras i form av fyra 

olika kategorier. 

7 Teoretiska utgångspunkter 

 

7.1 Genus- och Etnicitetsteori 

 

Etnicitet är ett begrepp som beskrivs som både en gammal men även en ung företeelse. 

Definitionen är en härkomst av det grekiska ordet Ethnicos som i antikens tid innebar vilde. 

Vilde var ett begrepp som man använde, då man förklarade undanförstådda människor eller 

andra kulturella främlingar (Bredström, 2005). 

Den senaste tiden så har vi kunnat ta del av en del frågor som rör etnicitet och genus. Detta 

har framförallt presenterats i massmedia, däribland fokus på invandrarskap och ”svenskhet”. 

Dessa står som två motpoler då det gäller syn på kärlek och könsrelationer.  

Den forskning som kretsar kring etnicitet syftar till att lyfta fram ”kulturella skillnader”. 

Anna Bredströms avhandling "Rasim, kön & sexualitet” beskriver ungdomar med olika 

etniska tillhörigheter och deras upplevelser kring etnicitet och kön. 

Etniska minoriteter lever inte endast efter de traditioner från hemlandet, utan de möts även av 

andra kontexter i den plats som de befinner sig i. 

Etnicitet har under många år blivit ett ämne som man flitigt talar om. Begreppet relateras 

oftast till etniska konflikter och till minoritetsgruppers rättigheter. 

Det anses fel att beskriva vissa etniciteter som en homogen grupp. Ibland framstås invandrare 

som om de vore kulturer och mindre som människor (a.a.). 

Det som är en viktig del av en persons liv i ett nytt land, är att kunna lita på samhället och 

känna en samhörighet. Det är vidare en fördel, om exempelvis sociala myndigheter och skola 

har kunskaper om unga tjejers livssituation där även deras familjer inkluderas. Att unga tjejer 

många gånger söker sig till kuratorer och lärare är positivt. Det visar att de inser felet med det 

som försiggår i deras liv (Allmänna barnhuset, 2005). 
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Då man talar om arrangerade äktenskap så kopplas detta med begrepp till 

generationskonflikter eller konflikter som rör tradition kontra modernitet. 

Ungdomars val då det blivit dags att utse en partner kan i vissa fall bli komplex, då de ibland 

inte bara angår dem själva men även deras föräldrar (a.a.). 

Att endast beskriva, eller se efter etniska skillnader riskerar att överdriva begreppet etnicitet. 

Då man poängterar likheter kan det istället klargöra en föreställning att ”svenskar” och 

invandrare i alla situationer skulle vara olika varandra. Därför är det viktigt att även belysa ett 

könsperspektiv. 

Makt och kön är begrepp som anses vara centralt då det gäller benämning på det patriarkala 

samhället. Intresset för etnicitetsfrågor är fokus på bland annat tonårsäktenskap. 

Bland media så förekommer oftast rubriker där man får ta del av förtyckta invandrarflickor, 

där de ses som offer för en patriarkal kultur. 

En kritik som Bredström riktar mot tidigare forskning och mot massmedia är hur man ger en 

typisk bild av dessa invandrarflickor som offer för män, men även bilden av en ”typisk” 

invandrarfamilj”. 

Invandrarfamiljen ger bilden som omodern där tjejernas ”oskyldighet” symboliserar familjens 

heder. Dessa invandrarflickor jämförs med ”svenska” tjejer som anses ha fri rätt att välja en 

partner och där det är normalt att vara sexuellt aktiv (Bredström, 2005). 

Att se på ordet kultur och se detta som en inlärningsprocess förklarar att det inte finns något 

som är rätt eller fel inom detta område. Däremot är det individens val om han eller hon väljer 

att studera andra kulturer och bortse ifrån en del traditioner som man vill behålla. Samtidigt 

kan det tyckas vara svårt att kasta ifrån sig de normer och traditioner som gäller i det land som 

är född och uppvuxen i. Vidare så förekommer det inga oföränderliga kulturer, detta innebär 

att kulturer och traditioner påverkas av en historisk utveckling där en del traditioner väljs att 

suddas bort, ju mer en människa är öppen för andras kultur. 

I många delar av världen så kan vi ana ett patriarkalsikt system som bygger på att mannen är 

överhuvud i familjen. Den patriarkala modellen ger mannen en stor roll och makt. Detta 

system förknippas med att mannen ses som familjeförsörjare. Inom många familjer oavsett 

bakgrund så spelar familjens roll ett avgörande inflytande. En individ är först och främst en 

medlem i familjen och sedan en medborgare. Det förekommer vissa familjer, som väljer att 

bryta med sin egen kultur och söker sig efter ett nytt familjemönster som finns i det nya 

landet. Denna form av familj brukar man kalla den assimilerade familjen. Familjen tappar på 

sikt sin egen identitet och hamnar i en konflikt. De hamnar i konflikt med de infödda i det nya 

landet och saknar samtidigt en trygghet bland sina landsmän (Ahmadi, 2007). 
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Att befinna sig i ett nytt land ställer givetvis nya krav på den enskilda personen men även för 

hela familjen. Dessa former av krav kan ge ett tillstånd som kan liknas som en 

migrationsrelateras stress. Majoriteten klarar sig hyfsat bra men de som hamnar inom 

riskzonen råkar ut för olika problem, såsom generationskonflikter mellan förälder och barn. 

Generationskonflikter är ett fenomen som drabbar familjer i alla länder och kulturer. De 

ungdomar som befinner sig inom detta tillstånd upplever en kris, de befinner sig i en kamp för 

att kunna hitta en balans mellan hemmet och de krav som samhället ställer (a.a.). 

Etnicitet och genus är något som skapas i en social konstruktion och som vidare inordnas i en 

hierarkisk struktur. Förståelsen av migranternas position i andra länder kan bli bättre med 

hjälp av begreppet diaspora. Den senaste tiden så har begreppet omfattat en del 

minoritetsgrupper i andra länder. Det innebär med andra ord, minoriteter som valt att etablera 

sig utanför sitt ursprungsland och känner känslomässiga band till detta. Något annat som även 

kan relateras till begreppet diaspora är att minoriteter ger en bild av en homogen grupp, 

oavsett om man talar om kön eller social tillhörighet. Diasporan ses som att, etnicitet är en 

pågående identitetskonstruktion. 

Etnicitet är något som kan förknippas som ett föränderligt socialt fenomen. Det skapas och 

återskapas ständigt (Bredström, 2005). 

En del invandrarungdomar har en komplex situation som de måste handskas med. De lever i 

en värld där de tvingas att välja mellan familjens normer och värderingar, samtidigt som de är 

medvetna om att samhället förväntar något helt annat av dem.  

Unga muslimer som idag lever i Sverige befinner sig inom ett tillstånd som innebär att leva 

bland majoritetssamhällets och föräldrarnas förväntningar. De står mellan en västerländsk 

livsstil och en muslimsk religion. Islam uppfattas oftast med konservativa inslag. Däremot ses 

generationskonflikter mellan barn och förälder som inget typiskt för muslimer. Oavsett etnisk 

härkomst och religion så ifrågasätts ibland föräldrars tolkningar och normer.  

Det anses vara ett problem då man talar om etnicitetens kritik, då de oftast används när man 

nämner beskrivningar av minoritetsgrupper. En del forskare som undersöker aspekter kring 

etnicitet har sagt att man vanligtvis förknippar detta med traditioner. (a.a.).  

Majoritetsfolket beskrivs som det vanliga, det vill säga, det normativa som andra minoriteter 

jämförs med. Därför måste man vara kritisk till en del uttalanden om att minoriteter är en 

förklaring till en del beteenden och värderingar hos människor. Detta leder till att varken 

familjen eller samhället accepterar det liv som de väljer eller föredrar (Kamali, 2005). 
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Begreppet genus är i nutiden ofta diskuterade diskussioner som rör kvinnor och män. Genus 

används för att förklara att vi människor faktiskt är av två olika kön. Man och kvinna. Det kan 

handla om hur kvinnor upplever möten med sin omgivning eller hur de båda könen jämförs. 

Könsteoretiska forskare använder vanligtvis begreppet kön då det framkommer allt oftare 

inom de nordiska språken (Magnusson, 2002). 

En hel del i människan liv avgörs utifrån könstillhörigheten, kanske mer än vi anar. 

Föreställningen på män respektive kvinnor och hur det relateras till varandra, är avgörande för 

hur de lever och hör ihop. 

Varje dag tänker människor i termer som rör manligt och kvinnligt. Det omedvetna signalerar 

hjärnan att det är ett visst kön som står framför oss. 

Ett vanligt förekommande begrepp som belyser diskussioner kring genus är genuskontrakt. 

Detta kan förklaras som en osynlig överrenskommelse som har som utvecklats och tagits 

över. Genus är ett fenomen som genomsyrar vår uppfostran och beroende på vilken kultur vi 

lever i. Även om ordet kön och makt tillsammans kan se olika ut beroende på kulturer så 

relateras oftast kön till makt (Skantze & Grewin, 2001). 

 Skillnaden mellan män och kvinnor sägs vara socialt och kulturellt sammanbundna. Kvinnors 

maktlöshet och den underordning som de befinner sig i har blivit grunden till en hel del 

undersökningar och forskning som idag görs. Det har varit en grund, både när det gäller för 

och emot västerländska föreställningar om en maktfråga. Det har uttalats att kvinnor saknar en 

politisk makt. 

Även om en del kvinnor i Mellanöstern tycks uppleva en diskriminering och en maktlöshet 

utifrån ett europeiskt synsätt så kan de uppleva sin befintliga situation som annorlunda. I 

likhet med etnicitet och ett släktskap faller sig detta inte som en naturlighet, utan det ses mer 

som en social konstruktion. De kulturella skillnaderna gällande genus visar detta. Det enklaste 

är kanske inte att fråga vad genus innebär, utan se närmare på den sociala och kulturella 

konstruktionen av genus. 

Precis som genus så har ålder en betydande roll inom kategoriseringar av människor. Liksom 

genus så ses även ålder som socialt konstruerad. I en del familjer höjs en individs rang i 

förhållande till åldern. Hög ålder relateras oftast till visdom och kompetens  

(Hylland Eriksen, 2004). 

Då levnadsvanor skiljer sig beroende på inom olika kulturer då det gäller barnuppfostran så är 

även idealen annorlunda. Inom synen på mäns och kvinnors roller som förekommer i 

Mellanöstern så kan man ana en klar struktur på rollfördelning, där mannen har ett ansvar och 
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makt över kvinnan. I västerländska samhällen finns en tydlig koppling mellan ett likställt 

förhållande som rör man och kvinna. 

I Sverige så har man kunnat ta del av svårigheter som riktas till unga kvinnors livssituation. 

Dessa svårigheter relateras till att de lever under patriarkala omständigheter 

 (Frisen & Hwang, 2006).  

Chandra Talpade Mohanty från boken ”Feminism utan gränser” riktar en stark kritik mot 

västerländska forskare och menar att dessa människor inte har en tillräcklig kunskap då de 

menar att kvinnor i ”tredje världen” är en grupp människor vars män ständigt kontroller dessa. 

Indirekt menar dessa i väst att kvinnor i ”tredje världen” räknas som en enhetlig homogen 

grupp. Oavsett om man bor i Mellanöstern eller Nordamerika så upplever man samma 

mönster av ett patriarkal-dominerat samhälle. 

Man kan särskilja koloniala mönster i sambandet mellan forskningen i västvärlden och ”tredje 

världen”. 

Familjestrukturer som ett fenomen förklaras efter den västerländska normen. När kvinnor 

hamnar i situationer som kan förklaras som en underutveckling eller underordning så skapas 

en otydlig bild av den ”förtryckta tredje världens kvinna” I detta moment så sker en 

förvandling av den ”förstryckta kvinnan” till den ” förtyckta tredje världens kvinna” utifrån 

det västerländska synsättet. Genusskillnader som rör den ”förtryckta kvinnan” framställs som 

ett attribut, medan den ”förstryckta tredje världens kvinna” framsälls som ett annat attribut 

(Talpade Mohanty, 2006). 

8 Resultat och Analys 
 

Inom detta område så kommer respondenternas resultat att presenteras utifrån en koppling till 

kurslitteratur. 

Inledningsvis så beskrivs en presentation av samtliga deltagare, därefter så avlutats arbetet 

med en reflektion och diskussion. 

8.1 Presentation av respondenter 

 

”Melida” är 15 år gammal och bor tillsammans med sina två småsyskon och föräldrar i en 

mellanstor stad i Sverige. Hon flyttade till Sverige för tre år sedan. Melida planerar att läsa 

vidare på universitet i framtiden. Hon är singel. Samtliga av Melidas familj är praktiserande 

muslimer. Hon trivs med sin tillvaro i sitt nya land. 
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”Sahar” 17 år gammal och bor tillsammans med sin yngre bror och föräldrar i en storstad i 

Sverige. Hon flyttade till Sverige för fem år sedan. Sahar vill läsa på universitet och utbilda 

sig till det hon önskar. Hon är singel. Samtliga av Sahars familj är muslimer. Hon trivs i sitt 

nya land. 

 

”Suna” är 15 år gammal och bor med sina tre yngre syskon i en medelstor stad i Sverige. Hon 

har bott i Sverige i fem års tid. Suna planerar att arbeta när hon fyllt arton.  Hon är singel. 

Samtliga av Sunas familj är praktiserande muslimer. Suna längtar tillbaka till sitt 

ursprungsland men trivs ändå bra här i Sverige. 

 

”Banu” är 17 år gammal och bor i en storstad i Sverige. Hon kom till Sverige för fyra år 

sedan tillsammans med sin två yngre syskon och föräldrar. Banu lever i en storstad i Sverige. 

Banu vill läsa vidare efter sina nuvarande studier. Hon är singel. Samtliga av Banus familj är 

praktiserande muslimer. 

8.2 Synen på arrangerade äktenskap 

 

Äktenskapet är en viktig punkt i livet för deltagarna. Efter sin ungdom så är den en viktig del 

som man bör ta del av enligt dem. 

De anser dock att det är väsentligt att själv få välja sin framtida partner. Eftersom det är dem 

själva som ska leva ett liv med den framtida partnern så är det även en självklarhet att de får 

bestämma över sitt liv. 

Enligt Melida så är det vanligt förekommande att unga tjejer med rötter från Mellanöstern får 

uppleva ett arrangerat äktenskap. Familjen bestämmer sig för att barnet ska ingå ett äktenskap 

med sin framtida partner. Dock så förekommer det enligt Melida inte allt för ofta, att det leder 

till tvång. Mestadels så bestämmer flickan sin framtida partner tillsammans med sina 

föräldrar. Melida förklarar: 

”Ja det är ju mest vanligt med arrangerade äktenskap från mitt hemland. Där vi kommer 

ifrån, där händer mycket arrangerande äktenskap, kanske inte så mycket att dom tvingar 

flickan. Det är vanligt att flickan bestämmer tillsammans med sin pappa, men det är ju också 

viktigt att man älskar varandra” 

För Melida är det viktigt att en tjej får bestämma över sitt liv. Det framgår att det 

nödvändigtvis inte behöver förekomma tvång, men att flickans pappa finns där då flickan ska 
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välja ut en lämplig kandidat. Enligt Melida så är det bra om alla kunde komma överrens, då 

skulle ingen behöva vara ledsen eller orolig kring äktenskapet. 

Precis som Melida menar Sahar att det är ett orosmoment, om tvång skulle förekomma för 

den inblandade. Det är flickan som ska bestämma över hur hennes framtid ska se ut. För 

henne är det viktigt att familjen finns med och stöttar och kanske eventuellt kan ge en del råd.  

Hon säger: 

”Jo men visst... jag tycker det är bra om hon kan hitta en person som hon tycker om. Det är ju 

hennes liv. Men det är också bra om pappa eller mamma kan vara med och bestämma, men 

om föräldrarna vill välja ut en man som inte flickan vill... ja då kan det bli problem. 

Där i mitt hemland, det finns ju flickor som deras föräldrar har sagt att de ska gifta sig med, 

ibland vill flickorna själva att dom ska gifta sig… så då blir inga problem. Ibland, händer 

också att dom bara säger nej”. 

För Sahar så är det viktigt att själv kunna styra sitt liv. Dock så säger hon att ett val av partner 

kan bli bättre om föräldrar får vara med om att bestämma, eller ge en del råd. 

Enligt Bredal så förekommer en del arrangerade äktenskap i områden kring Mellanöstern.  

En del flickor vill ha ett stöd från sin familj då de valt att utse en partner. De anser att 

föräldrarna vet mer än barnen och kan därför vara till god hjälp. Eftersom de levt ett länge liv 

än barnen så står de också med en större erfarenhet (Nordisk ministerråd, 1999). 

Vidare beskriver Schlytter att det är väsenligt för unga tjejer att själva få bestämma över sin 

framtid och sitt val av livspartner.  En del föräldrar anser att de gärna vill vara med och 

påverka sitt barns framtid, eftersom de tror att de kan inbringa råd och en bra vägledning 

(Schlytter, 2004). 

Deltagarna upplever en trivsel i Sverige och några medger att de har förändrade tankar och 

åsikter kring synen på arrangerade äktenskap sedan flytten till Sverige. Då de bodde i sitt 

ursprungsland så har de endast tänkt att arrangerade äktenskap är något som endast angår 

fadern. Flickan får inte säga emot trots att hon kanske inte vill. 

Banu förklarar: 

”När jag kom till Sverige, jag tyckte allting var så annorlunda. Jag ville lära känna hela 

landet så bra... och jag tror att jag har förändrats. Innan... då när jag bodde i mitt land, jag 

tyckte inte att det var fel när en pappa sa att flickan ska gifta sig... alltså måste. Nu så tänker 

jag vad synd om dom här tjejerna. Så klart att tjejen måste bestämma.  

För Banu är det en klar skillnad på förändring, då hon innan sin flytt till Sverige hade andra 

synpunkter på arrangerade äktenskap. Nu menar hon att fadern ska ha ett samtycke från barnet 

om ett äktenskap ska ske. 
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Likaså anser Suna att hon tänker på ett annat sätt idag. I sitt hemland så tyckte hon att det var 

normalt om flickan skulle gifta sig utifrån hennes fars tycke. Även om flickan själv kanske 

inte ansåg det som bra. 

”Alltså, jag vet när jag var liten, så såg jag personer som gifte sig fast dom inte ville 

egentligen... men jag tyckte det var normalt. För jag visste inte något annat. Jag bor i Sverige 

nu och jag tänker inte så längre. Man ska bestämma själv, jag ska göra det när jag blir stor”. 

För Banu och Suna så visar det sig hur de tänker annorlunda bara genom att de flyttat till ett 

annat land. 

Uppsatsförfattaren frågade dem, om de vet vad orsaken kan ha varit till en förändring. 

Banu säger: 

”Jo men här är det ett annat system. Sverige är demokratiland. Här kan man säga vad man 

tycker. Om tjejen inte vill gifta sig, så då kan hon få hjälp av någon. Till exempel polisen”. 

Precis som Banu, så menar Suna att det är en skillnad på Sverige och det land som hon har 

flyttat ifrån. 

Suna menar: 

”Jag tror man lär sig mycket om man har svenska kompisar. Alltså att prata mycket med dom. 

Också skolan är viktigt. Man lär sig nya saker där. Jag tror att man vet att i Sverige så kan 

man få hjälp... ja tillexempel om något problem händer så då kan jag få hjälp av socialen”. 

Enligt uttalanden från Allmänna barnhusets så är det viktigt hur de sociala myndigheterna kan 

finnas där och ge ett stöd. Vidare så framgår det att en del barn som befinner sig i det landet 

söker sig till professionell hjälp vid krissituationer (Allmänna barnhuset, 2005). 

Uppsatsförfattaren var angelägen att fråga om eventuella erfarenheter från respondenternas 

sida. Eftersom de själva anser att arrangerade äktenskap delvis ses som något negativt så var 

jag nyfiken på hur de reagerade kring erfarenheterna. 

Då det frågades om erfarenheter från deras ursprungsland svarade Sahar: 

”Ja, jag vet att mina kusiner... a, några i alla fall, dom har gift sig med killar som doms 

föräldrar ville. Fast jag vet inte, men jag tror att också flickorna ville. Om jag skulle vara i 

mitt land nu, jag tror inte att jag skulle vilja, bara för att min föräldrar vill det. Men också, 

jag vet att det finns flickor som dom vill inte gifta sig. Jag tror dom vill bestämma själv, alltså 

det är dom som ska leva”. 

För Sahar som erfarit detta fenomen, inser hon att flickor vid vissa avseenden gärna ser ett 

arrangerat äktenskap som godtyckligt. En del av hennes kusiner har upplevt ett arrangerat 

äktenskap, dock förkommer det enligt Sahar äktenskap som även barnet har ett samtycke till.   
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Den här frågan vidareutvecklades och följdfrågan blev om de någonsin har haft erfarenheter 

av arrangerade äktenskap här i Sverige. 

Melida förklarar: 

”Jag känner en kompis här, där jag bor. Hon kommer ifrån XXX och hon är gift nu med en 

kille från samma land... ehh hon sa till mig att hennes pappa hade bestämt att hon skulle gifta 

sig på sommaren... a och hon ville inte. Så nu, jag tror dom har skilt sig. Jag tyckte synd, att 

hon skulle gifta sig. Hon är ju inte så gammal heller, men du vet... ibland, föräldrar förstår 

inte. Dom vill alltid att killen ska vara bra och han brukar vara från samma släkt”. 

Bredal beskriver i sin avhandling om en del familjer som väljer att resa på semester 

tillsammans med sina barn och där avsikten är att gifta bort sitt barn. Transnationala 

äktenskap är vanligt förekommande som drabbar många familjer. Eftersom en del familjer 

söker sig till det som ses som en trygghet så vill man gärna att sitt barn följer samma mönster. 

Det händer även enligt Bredal att man är varandras kusiner och kan få sin moster som 

svärmor. (Nordisk ministerråd, 1999). 

I sin andra avhandling så påpekar författaren att personen som ska utses som en kandidat för 

familjen barn, gärna får uppfylla de kriterier som föräldrarna vill. Detta för att även fadern 

och modern ska känna en trygghet och tänka att deras barn befinner sig i säkra händer.  

(Bredal, 2006). 

Vidare beskiver Thunander om att det förekommer en okunskap från samhällets sida. Man 

saknar en tillräcklig kompetens och inom skolan så inser man oftast inte de problem som 

barnet kan utsättas för. 

Thunander menar att man tar för givet att barnet blir bortgift av ett samtycke från dennes sida 

(Thunander, 2007). 

Som Melida och Sahar uttalade sig om, angående deras erfarenheter, så är det tydligt om man 

relaterar till Bredals avhandlingar. Föräldrarna känner ett krav att gifta bort sitt barn inom de 

ramar som de själva är bekanta med. Nämligen deras syskonbarn. Att Melidas väninna 

upplevt ett arrangerat äktenskap, då hon fick gifta sig med sin kusin är ett likhetstecken med 

det som Bredal ta upp.  

Väninnans fader bestämmer sig för att åka på semester. Väl på plats utser familjen en lämplig 

person. Så småningom får väninnans blivande partner komma till det nya landet och 

därigenom leva ett äktenskapsliv tillsammans. 

Eftersom det var tydliga svar om arrangerade äktenskap från respondenterna enligt 

uppsatsförfattaren, så var det lämpligt att fråga om deras tankar kring tvångsäktenskap. 
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Tanken var från uppsatsförfattarens sida att visa tydliga skillnader mellan tvångsäktenskap 

och arrangerade äktenskap. Därför valdes det att fråga vad de anser om detta fenomen. 

Banu förklarar med en bestämd röst: 

”Jag vet inte men... alltså, jag tycker att tvång det går ju inte. Man måste älska varandra. Om 

jag inte älskar någon, så då tror jag inte att jag kan bli lycklig. Jag kan inte leva med någon 

som en annan person har bestämt åt mig. Om min familj ska bestämma... ja då kan jag nog bli 

olycklig. Jag vill att jag ska älska den mannen som jag ska gifta med”. 

Likaså har Suna samma argument när hon förklarar sina synpunkter på tvångsäktenskap. 

”Om jag ska gifta mig, så jag ska säga till min mamma och pappa att jag vill ha den killen. 

Jag kan inte säga okey till mina föräldrar om dom vill att jag ska gifta mig med en kille. 

Kanske kommer pappa att tjata och tycka att man inte är snäll. Jag tycker att det är jag som 

ska leva mitt liv. Då så ska jag bestämma. Det blir ju mycket problem... jag tror ändå man 

skulle skilja sig till slut.” 

Tvångsäktenskap för dessa tjejer är ett problem som i slutändan ändå skulle sluta olyckligt. 

För Banu och Suna så är det väsenligt att själva kunna bestämma sitt liv. Enligt dessa tjejer så 

är kärleken viktigast. Utan kärlek så leder ett äktenskap till skilsmässa enligt dem själva. 

Som Bredal förklarar så förekommer en del tvångsäktenskap som innebär att släkt eller 

föräldrar väljer ut en kandidat som de bestämt att barnet ska gifta sig med. Tvång kan 

innebära att de talar muntligt eller att de utsätter dem för en mental press  

(Nordisk ministerråd, 1999). 

Dessa tjejer är fast beslutna att själva kunna bestämma över sitt liv. Att föräldrar ibland 

bestämmer över sina barn är enligt dem fel. Precis som Bredal nämner, så anser Suna att 

föräldrar kan utsätta sina barn för en del svårigheter genom att utsätta dem för en del press. 

Om det inte hjälper att pratat sig till en övertalning så kan de ibland gå över till en mental 

press. 

8.3 Kärlekens betydelse 

 

Eftersom kärlek enligt dessa tjejer är en viktig aspekt då man befinner sig inom ett äktenskap 

så har det ställts en del frågor kring kärlek. Samtliga respondenter menar att kärlek är början 

till ett bra äktenskap. Det är nödvändigt för att ett äktenskap ska hålla. 

En av tjejerna ansåg att hennes tankar kring kärlek borde föras fram tydligt, då det för henne 

är viktigt. För Melida är ett äktenskap inget äktenskap om man inte älskar varandra. Hon 

poängterar att det bör vara ömsesidigt. 
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”Kärleken är fin... men kärlek är mycket för mig. Det är kärleken till gud, till mina syskon 

också. Jag tror inte att människor kan leva utan kärlek. Mina tankar är viktiga, för att jag är 

ju tjej. Det brukar hända att man inte lyssnar på tjejer. 

För mig är kärleken att älska varandra tillsammans, alltså han måste älska mig också”. 

För Sahar var det svårare att uttrycka sig, men liksom Melida så ansåg även Sahar att kärleken 

är ett måste. 

”Ja, det är klart... (tänker en kort stund) jag tycker att man ska respektera varandra. Han 

måste också hjälpa kvinnan mycket. Mannen ska vara skitbra. Om han inte tänker på sin fru, 

så då är det bara synd”. 

Uppsatsförfattaren frågade Sahar vad det är som mannen bör hjälpa till med. 

”Jo men mycket. Att städa och att passa barnen. Kvinnan, hon gör ju allting. I mitt land... a, 

där så är det kvinnan alltid hemma. Om mannen är ute så det är inga problem. Han är mer 

fri”. 

Enligt dessa tjejer så är ett samspel viktigt. Att man hjälps åt tillsammans bidrar till att 

äktenskapet blir bra enligt dem. 

Bredal beskriver i sin avhandling från 2006 om kärlekens betydelse. De tjejer som ingår i 

hennes underökning anser att kärleken är viktig. Dock var det delade meningar om hur 

mycket känslor man kan ha innan man ingår äktenskapet. Ändå anser majoriteten att 

attraktion bör förekomma (Bredal, 2006). 

 Precis som Bredal beskriver, så är det något som även Sahar och Melida berör. Kärleken är 

för dem något stort och ömsesidigheten måste finnas för att de ska känna sig lyckliga. 

Samtliga respondenter har medgett att kärlek är en viktig ingrediens för att ett par ska känna 

att äktenskapet går bra. 

Uppsatsförfattaren ville beröra den kvinnliga och manliga positionen i ett äktenskap. Det visar 

sig tydligt hur alla tjejerna lägger stor vikt på ett jämlikt äktenskap. De menar att mannen bör 

finnas till och ge ett stöd till kvinnan när hon behöver det. Banu berättar: 

”För mig, det är viktigt att han ska vara bra och inte bara sitta hemma och titta på TV. 

Kvinnan... a hon gör mycket. Hon lagar maten, hon passar sina barn... hon ska också vara 

snäll mot mannen. Så jag tycker att mannen också ska göra allt”. 

Precis som Banu menar Sahar att ett jämlikt äktenskap är en central del. Dock så var hon lite 

osäker på hur hon skulle lägga upp sitt svar. Hon förklarar: 

”E, det är såklart, att killen ska vara med och hjälpa.( Hon väntar en kort stund) Alltså, jag 

vet inte men hemma hos mig så, min mamma... hon gör mycket. Pappa, a han brukar inte laga 

mat. Men han jobbar också. Jag tror jag kommer också att bli som min mamma. För att jag 
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bor ju där och det är normalt att tjejen ska vara hemma och laga mat och ta hand om 

ungarna. Men också, där jag kommer ifrån, mitt land... där är det vanligt att tjejen ska vara 

hemma. 

Suna beskriver situationen annorlunda och menar att det inte behöver vara negativt. Så länge 

man kan komma överrens med sin partner så är det bra. Hon säger: 

”Jag vill såklart att man ska förstå varandra och ha samma rättigheter. Alltså jag tror inte att 

alltid det kan vara dåligt. Vi är människor båda två, men vi har inte samma kön, så det kan 

inte bli samma. Man måste acceptera. Jag tycker det är normalt om kvinnan är hemma, 

mannen... a han jobbar ju”. 

Som Scantze och Grewin skriver så framgår det att det inte behöver ses som ett negativt 

tillstånd. Kön är ett fenomen som tillskrivs utifrån vår uppfostran, och den kan förklaras 

utifrån den kontext vi befinner oss i (Scantze & Grewin, 2001). 

Hylland Eriksen menar att det kan förekomma en fördom om Mellanöstern och dess 

levnadsmönster. Denna fördom förklarar författarna genom att de härstammar från det 

europeiska synsättet. Levnadssättet som de befinner sig i kring länderna i Mellanöstern kan 

upplevas som positivt för dessa människor. Det som man är van vid, ifrågasätter man inte 

heller enligt Hylland Eriksen.( Hylland Eriksen, 2004). 

Precis som författarna beskriver så anser Suna att det är en naturlighet för henne att leva på 

det sättet som hon är van vid. Hon är medveten om olikheterna i kön och accepterar att 

livssituationer kan se annorlunda ut beroende på om man är man eller kvinna. 

Uppsatsförfattaren ville veta vad de själva anser om sina val av partner. Eftersom de överlag 

ansåg att arrangerade äktenskap delvis kan vara bra, så var det intressant att höra deras åsikter 

utifrån deras egen framtid. 

Samtliga tjejer har sagt att ett val utifrån deras val och bestämmelser har varit viktigt. Dock så 

menade några att familjens åsikter är av stor vikt. 

Eftersom föräldrarna enligt dem själva bär på en större livserfarenhet och har mer kunskap om 

ett äktenskapsliv, så vill de genomföra ett äktenskap med hjälp av föräldrarna. 

Melida berättar: 

”Det är klart att jag måste få bestämma min man. Om jag inte kan det, så då kan jag inte leva 

med honom. Det blir också svårt att göra sex med en person som man inte tycker om. (hon 

sträcker på sig på tittar bort) Jag tror att jag vill bestämma tillsammans med min familj. För 

dom är viktiga för mig. Ingen föräldrar vill skada sitt barn. Det som är bäst att göra, ska dom 

göra”. 



 30 

För Sahar är det mycket viktigt om hennes föräldrar kan vara med och ge henne en del råd 

och stöd som kan behöva då hon har träffat sin framtida partner. 

”Njo... jag vill nog att bestämma om min man är bra eller inte. Jag är en människa också. 

Om jag inte kan bestämma honom, så då kan jag inte bli lycklig. Fast min pappa ska vara 

med och kanske säga saker som dom brukar göra. Till exempel att han är bra... a”. 

Det är viktigt för dessa tjejer att själva kunna styra sina liv. För dem är det normalt att 

föräldrarna kan ge en del råd och se eventuella negativa eller positiva sidor. De anser att det 

för dem är en fördel, eftersom föräldrar har en bredare kunskap och livserfarenhet. 

Khader väljer att beskriva äktenskapet utifrån positiva och negativa synvinklar. Det viktigaste 

enligt honom är att de kan vara överrens och att en ömsesidighet förekommer. 

Khader förklarar att det inkom vissa länder är naturligt att familjer kan vara med och påverka 

eller ge råd till sina barn, då de vill gifta sig (Khader, 1998). 

Schlytter förklarar på ett liknande sätt och menar att barn gärna vill göra sina val utifrån sina 

egna önskningar. Dock så framgår det i hennes avhandling att barnen gärna vill ha en 

vägledning av sin familj. Eftersom föräldrarna kan se livet ut mer perspektiv än sina barn så 

anser en del barn att föräldrars ord väger tungt. 

Enligt respondenterna i Schlytters studie så framgår det att dom anser att deras föräldrar gärna 

får vara med under processen och komma med en del hjälp som de kan tänkas behöva. På 

likande sätt så kan det dras paralleller till uppsatsförfattarens studie (Schlytter, 2004). 

8.4 Familjestrukturen och dess makt 

 

Eftersom familjen är en bidragens faktor till att äktenskap kan genomföras i form av att de 

kan vägleda och ge en del råd så har det varit intressant att ta del av respondenternas 

synpunkter och tankar kring familjens betydelse.  

Frågan som inledningsvis tog form inom detta område var om respondenten och deras 

respektive familj står för samma åsikter vad gäller arrangerade äktenskap. 

Banu berättar: 

”Ja, jag tror att min pappa och mamma tänker som jag. Dom vill såklart att jag ska vara 

lycklig. (tänker en stund) Men alltså, jag vet att min mamma är mer snäll och hon tycker att 

jag ska bestämma om mitt liv. Min pappa är också som min mamma, fast han... han kanske är 

noga att jag ska ha en kille som kan vara bra också för dom”.  

Sahar är inne på samma spår. Hon förklarar: 
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”Jag vet att mina föräldrar tycker som jag. Att jag kan vara lycklig och att jag kan bestämma, 

Kanske dom tänker annorlunda här i Sverige, jag kommer inte ihåg hur dom tänkte i mitt 

hemland. Nu så... dom säger att han ska vara bra för mig, men jag kan få bestämma”. 

Suna berättar om skillnaden på sina föräldrars tankesätt då de bodde i deras ursprungsland och 

som de lever i Sverige idag. Hon säger: 

”För min pappa, så tror jag att han var annorlunda. I mitt land, så han tyckte det var bra när 

mina kusiner gifte sig med en del killar som de var kusiner. Jag vet inte... jag tror att nu, här i 

Sverige så vill han att man ska läsa först och gifta sen. Jag tror min pappa vill att jag ska 

bestämma själv om jag ska gifta mig”. 

Bredal berättar om en delaktighet och inflytande. Frihetsbegreppet som Bredal nämner kan 

förklaras på så sätt att barnet väljer sin partner tillsammans med sin familj. 

Vidare nämner hon att man som föräldrar gärna vill göra det bästa för sitt barn. Det som de 

upplevt i sina ursprungsländer är ett liv som deras barn inte lever i det nya landet  

(Bredal, 2006). 

Detta kan relateras till det som respondenterna i denna studie berättar. Suna menar att hennes 

pappa har haft andra tankar då han bodde i sitt ursprungsland. Innan deras flytt, så har andra 

faktorer varit viktiga, att utbilda sig i första hand har inte varit det vikigaste. De andra 

respondenterna tror sig veta att deras föräldrar tänker i samma banor som dem själva. Givetvis 

är det en självklarhet enligt dem, att även deras föräldrar kan vara med då de ska välja sin 

framtida partner. 

 Då samtliga av studiens respondenter icke är svenskfödda så har uppsatsförfattaren frågat om 

deras religioner och levnadssätt i förhållande till arrangerade äktenskap. Vad som ansågs vara 

intressant att få ta del av var deras tankar om en människas religion och etniska bakgrund kan 

vara en följd till att man utgör arrangerade äktenskap. 

Suna berättar: 

”Men vi gör inte sånt, som inte tjejen inte vill, inte i min familj. Jo jag är muslim... men jag 

tror inte att alla som är muslim vill göra arrangerad äktenskap. Jag vet en tjej i Sverige, hon 

är inte muslim... eh hon är invandrare men hon är kristen a, och hon gifte sig med en kille 

som hennes pappa ville”. 

Melida förklarar på likande sätt: 

”Jag är muslim och jag kommer från ett annat land. Min familj tänker som mig. Dom vill inte 

skada mig. Men jag tror det kan finnas arrangerade äktenskap överallt. Man kan inte tro att 

vi, alltså muslimer bara gör arrangerade äktenskap. 
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I koranen så ska man se kvinnan som stor och så, hon betyder mycket. Jag tror det kan finnas 

i alla länder faktiskt”. 

Som Bredal beskriver så menar hon att arrangerade äktenskap kan finnas oavsett var i välden 

vi befinner oss. Hon påpekar dock att majoriteten av de som utövar arrangerade äktenskap i 

Norden är muslimer. Vidare nämner hon att detta inte innebär att koranen tillåter att 

arrangerade äktenskap utförs om inte båda parter har ett samtycke 

 (Nordisk ministerråd, 1999). 

Khader beskriver att arrangerade äktenskap är en vanlig företeelse som kan innebära att 

vänner kan rekommendera andra personer för varandra. Enligt honom anses även denna form 

vara arrangerad. 

Khader menar vidare att det är en naturlighet att man i vissa länder ser familjen som ett finger 

med i spelet vid arrangerade äktenskap. 

I Skandinavien enligt Khader så är parbildning annorlunda. Här är det två självständiga 

individer som bestämmer sig för att leva tillsammans. I Mellanöstern, är det enligt Khader ett 

val som berör hela familjen (Khader, 1998). 

Precis som Bredal och Khader så menar dessa tjejer att arrangerade äktenskap kan finnas 

oavsett var vi befinner oss på kartan. 

Melida var noga med att poängtera att koranen absolut vill ha ett samtycke från båda parter. 

Kvinna är enligt Melida betydande och lika värd som mannen. De är muslimer, men ser inte 

det som en förklaring till varför en del familjer väljer att arrangera ett äktenskap utan att en av 

parterna har ingett ett samtycke. 

Makt och ojämlikhet är faktorer som uppsatsförfattaren ville ta upp och intresset av tjejernas 

tankar kring detta har varit sort. 

Sahar förklarar: 

”För mig så tycker jag att tjejen ska ha samma rätigheter som killen. Hon ska inte hela tiden 

säga, ja till killen. I mitt land, där kan killen göra mycket. Han kan jobba, och om han är 

otrogen, så då kan ingen säga, det är fel. Men en tjej kan inte göra så. Så klart att min pappa 

han bestämmer hemma. Min mamma... hon bestämmer också, men min pappa säger alltid om 

något är fel. 

En följdfråga som ställdes var om de behandlar henne och hennes syskon på lika sätt 

Hon säger: 

”Nej, verkligen inte, till exempel, min bror, a han är yngre än mig... men han får göra mycket 

mer. Han är kille och kan ska bli som min pappa. Så han måste lära sig att vara kille”. 

Banu berättar: 
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”I min familj, så min pappa, han kan säga vad som ska göras. För han är man. I mitt land, 

det är alltid så. Dom ska ansvara att familjen kan få mat och dom måste ju jobba. 

En följdfråga blev, om hon anser att det patriarkala mönster även kan synas här i Sverige. 

Banu säger: 

”Jo visst, jag tror det i alla fall. Dom kvinnor som lever här… svenskar, som har inte samma 

lön som mannen. Min lärare hon är hemma med sitt barn nu, men hennes man ska inte vara 

det. Jag tror tjejer är svaga. Killar tror det”. 

Som Bredal skriver så menar hon att kön är en central del i stora delar av världen. Precis som 

respondenterna beskriver så menar Bredal att kvinnan i vissa lägen kan vara underordnad 

mannen. Mannen ska ansvara för familjen och se till dennes försörjning 

 (Nordisk ministerråd, 1999). 

Likaså anser Jemteborn att kvinnor lever under andra förhållanden om man ser till den 

patriarkala strukturen. 

Vidare tar Schlytter upp mannens position och menar att den är stark. Mannen har ansvaret att 

lösa ett eventuellt problem som familjen har utsätts för. 

Tjejerna i denna studie menar precis som författarna att mannen ses som en annan ”varelse”. 

Han är en person som oftast bestämmer hemma och ansvarar för arbete och försörjning. Det 

förkommer regler enligt dessa tjejer för hur en kvinna respektive man ska leva. 

Magnusson talar om hur genus beskiver våra livsförhållanden och hur dessa är avgörande för 

hu en man och kvinna lever tillsammans (Magnusson, 2005). 

8.5 Att befinna sig i det nya landet 

 

Förväntningar och nya normer i ett nytt land är något som en del människor upplever. 

Respondenternas familjer har upplevt en del utmaningar i samband med deras flytt till 

Sverige. Samtliga deltagare har medgett att det kan upplevas som svårt då barnen vill en sak, 

men föräldrarna något annat. De talar om en generationskonflikt 

Suna säger: 

”När vi kom till Sverige, det var bra. Vi tyckte om att bo här... för här är det annorlunda. I 

mitt land så var det inga problem. Om min pappa ville något, så då var det okey. I mitt land 

så var det lugnt och vi gick till skolan. Min mamma och pappa levde ett bra liv där. När vi 

kom till Sverige, så tyckte min pappa att allt var konstigt, för du förstår, han var inte van. 

Men nu så tror jag att det är bättre. Ibland när jag ville göra saker så kan vi bråka. Dom vill 
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inte förstå. Min mamma, hon är nog bättre. Det blir ju svårt när man måste vara som dom 

andra i skolan”. 

På likande sätt förklarar Melida: 

”Om till exempel en tjej vill ha en kille här i Sverige så kan hon inte det, för hennes familj 

säger: nej, men du kan inte det för så gör inte vi i vårt land. Det blir ju svårt för tjejen om hon 

älskar honom. 

Ibland också när man ska gifta sig så vill familjen att göra på sitt sätt. Dom vill göra som 

dom har gjort i landet. Det går ju inte”. 

En följdfråga som ställdes var om Melida ansåg att generationskonflikter även kan 

förekomma bland ”svenskar”. Hon berättar: 

”Det tror jag är vanligt. Bara för jag är invandrare, så jag tror inte att bara vi har problem 

hemma. Barn vill göra saker som inte ibland föräldrarna vill. Det kan ju finnas hos 

svenskar”. 

Bredal beskriver familjers förväntningar och upplevelser i det nya landet, där hon menar att 

föräldrar ibland har ett hopp om att få skapa ett bra liv i det nya landet. Hon berättar vidare att 

konflikter kan uppstå både inom familjen som hon beskriver utifrån en individnivå och 

samhällets förräntningar som en samhällsnivå (Nordisk ministerråd, 1999). 

Generationskonflikter är vanligt förekommande då ett barn väljer en partner som inte 

föräldrarna är överrens om. På så sätt skapar de enligt Bredström en konflikt som kan vara 

svår för både barn och förälder (Ahmadi, 2007). 

Tjejerna i denna studie har ansett att det visst förekommer konflikter, då dem själva och deras 

föräldrar inte tänker lika inom vissa områden. Suna menar att skolan förväntar sig att man ska 

vara på ett visst sätt, ett sätt som enligt henne inte går att leva efter hemma. 

För Banu är det viktigt att kunna bestämma om man vill vara tillsammans med en kille. Det är 

inte alltid en enkel position, då en del föräldrar enligt henne menar att det absolut inte görs så 

i deras ursprungsland. 

Kamali förklarar hur en del föräldrar kan uppleva en del svårigheter i samband med sin flytt 

till ett nytt land. Även för en del ungdomar så kan det upplevas som komplicerat, då man 

måste leva efter familjens regler. Ute i samhället ställer man andra krav (Kamali, 2005). 

Ahmadi menar att det är individens val om denne bestämmer att leva efter nya normer och 

system. Det är enligt honom svårt. Det händer att vissa familjer väljer att bryta de mönster och 

traditioner som man levde efter innan. 

Enligt honom är det vanligt att generationskonflikter även kan förekomma bland alla oavsett 

vilket land och religion. Oenigheter i familjer är något naturligt enligt honom (Ahmadi, 2007). 
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8.6 Medias roll 

 

Enligt respondenterna så utgör media en betydande roll för hur allmänheten ser på muslimska 

familjer i Sverige. De anser att det är via media som mycket av majoritetsgruppen får sina 

synpunkter och tankar om minoritetsgrupper i samhället. 

Sahar förklarar: 

Jag tycker inte att media visar på ett bra sätt hur vi muslimer lever. Det behöver ju inte bara 

muslimer, ibland kan dom säga saker som är dåliga om andra människor med andra 

religioner också. Det känns som att vi inte kan förklarar våran sätt att leva i Sverige. Det blir 

fel, när media ska visa på TV hur det ser ut”. 

Banu tycker det är viktigt att man förmedlar bra sidor av de muslimer som lever i Sverige. I 

skolan har hon upplevt hur en del lärare tar för givet att elever med en muslimsk bakgrund 

inte får tala med killar, eller att de inte får delta i gymnastik. 

Hon säger: 

”Det är så dåligt när media tror saker som inte stämmer. I min skola, så tror lärare att vi inte 

får prata med killar. Jag har frågat varför dom tänker så, men hon visste inte varför. Till 

exempel min gymnastiklärare trodde att jag inte kunna vara med på gymnastiken för att jag 

har sjal. Vi tänker ju inte så. Jag får vara med på gymnastik.  

Ibland, media tror att människor som är muslimer är mycket annorlunda. Men vi är inte det. 

Jag har bara en sjal, en tygbit. Dom tror att vi inte får göra så mycket. Att vi inte kan 

bestämma våra liv”. 

Allmänna barnhuset nämner hur media emellanåt nämner genus och etnicitet. Detta tas upp då 

de indirekt vill påpeka att det förkommer särskiljningar inom invandrarskap och ”svenskhet”.  

Dessa visas som att de står som två motpoler emot varandra (Allmänna barnhuset, 2005). 

Bredström riktar en kritik mot massmedia då, hon menar att man beskriver invandrarkvinnan 

som omodern, utifrån detta så jämför hon sedan med ”svenska” kvinnor (Bredström, 2005). 

Precis som dessa författare nämner så anser respondenterna att de ibland blir illa behandlade 

av samhället. De förstå inte varför de särbehandlas bara för att de bär sjal och är av en annan 

religion. Enligt dessa tjejer så medför detta en del konsekvenser som gör att de känner ett 

utanförskap i samhället. Då lärare tar för givet att de inte får delta inom vissa grenar eller att 

det råder förbud för dem att tala med killar är enligt dem ett sätt som skapats utifrån medias 

roll. 

Talpade Mohanty riktar en kritik mot de västerländska forskare som hävdar att kvinnor i 

”tredje världen” ses om omoderna och befinner sig utom det normativa. Mohanty menar att 
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dessa forskare inte har en tillräcklig kunskap om hur människor, framförallt kvinnor lever. De 

tar för givet att dessa kvinnor kontrolleras (Mohanty, 2006). 

Respondenterna tycker det är synd att de inte kan förklara sig utifrån det levnadssätt som de 

lever. De menar att en sjal inte medför att de måste kontrolleras  

9 Diskussion och reflektion 

 

Under studiens gång så har det framgått hur tjejerna i denna studie uttrycker sina tankar vad 

gäller ett arrangemang av äktenskap. Precis som dessa tjejer i denna studie så framgår det i 

tidigare forskning att arrangerade äktenskap för vissa personer ses som en naturlig del då det 

blivit dags att stadga sig. Som Bredal förklarar, så menar hon att arrangerade äktenskap 

tydligt kan visa sig inom områden som rör Mellanöstern (Nordisk ministerråd, 1999). 

 Förvisso menar en del tjejer i denna studie att arrangerade äktenskap kan finnas överallt, 

oavsett var i världen man befinner sig, dock så tilläger de att det förekommer i deras 

ursprungsländer Några av tjejerna var noga med att förklara att arrangerade äktenskap inte 

alltid behöver vara negativt. Då föräldrar fått ett samtycke från sitt barn så är det bara en 

positiv handling. De är medvetna om att föräldrar bara vill barnens bästa. Enligt dem är det de 

som lever med en större kunskap och en större vitalitet. 

Dessa tjejer som växer upp utanför sitt ursprungsland lever efter sina föräldrars normer och 

det system som förekommer i familjen. Dock så menar respondenterna att det ibland kan vara 

svårt då samhället kräver att man bör vara på ett annat sätt. På en individnivå inom familjen så 

ska man enligt dessa tjejer vara på ett visst sätt. Hemma är det familjens regler som gäller. Då 

man befinner sig i skolan, så blir det annorlunda, då skolan sätter andra regler.  

Precis som Schlytter menar, så är det en konflikt som uppstår då barn hamnar mellan olika 

nivåer. I hemmet lever de efter ett system som inte är likt de normer som samhället erbjuder 

(Schlytter, 2004). 

 Konflikter som uppstår inom olika nivåer är en svår utmaning enligt dessa tjejer i studien 

Vad som är viktigt är att dessa tjejer får bestämma över sina liv och det val som de ska göra 

då de bestämmer sig för att stadga sig. En individ ska ha rätten att få välja sin framtida partner 

utifrån sina egna beslut. 

Syftet med denna undersökning har varit att utifrån en kvalitativ studie lyfta fram 

respondenternas tankar och åsikter kring arrangerade äktenskap. Att generalisera denna studie 

är inte lämplig och har inte heller ställts fokus på. Fokus har varit att belysa dessa tjejers 
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tankar. Då svaren från dessa personer skiljer sig åt inom vissa avseenden så kan det tyckas 

vara svårt att fastställa en generaliserbarhet. 

Enligt forskning som har utförts inom detta område, så kan det konstateras att vi människor 

gärna vill styra våra egna liv. Att en familjemedlem i vissa lägen kan påverka sitt barns val av 

partner är en självklarhet för många familjer. Dessa familjer anser att det endast gör detta för 

barnets bästa och eftersom föräldern står med en större erfarenhet så är det också en 

naturlighet. 

I resultatdelen så framgår det att dessa tjejer strävar efter att få uppleva ett jämlikt äktenskap, 

där de menar att både mannen och kvinnan ska hjälpas åt och ge varandra ett stöd. Ett jämlikt 

äktenskap enligt respondenterna innebär att de kan komma överrens och lyssna till varandra. 

För dessa tjejer är det väsenligt att man älskar varandra, men även att respektera varandra.  

Förståelsen av att föräldrar ibland vill påverka sina barns val är inget nytt för respondenterna. 

Något som bör påpekas är att de flesta av dessa tjejer anser att föräldrars råd är en positiv 

handling. Ibland kan det enligt respondenterna hända att barn vill en sak och de fattar ett 

beslut som egentligen är fel. 

Arrangerade äktenskap är för dessa tjejer en handling som kan innebära både negativa men 

även positiva aspekter. Respondenterna menar att det bidrar till problem om barnet blir 

tvungen att gifta sig med en person som inte ingår i deras samtycke. Ett tvång innebär att de 

måste leva med en person som de inte själva valt. Detta är otänkbart som i slutändan kan leda 

till skilsmässa. 

Om man tillsammans med sin familj kommer överrens om valet av partner så är det en positiv 

gärning. På så sätt kan det enligt deltagarna gynna alla. Både familj men även dem själva. 

Den patriarkala värld som vi lever i sätter sina spår oavsett var vi befinner oss. Det har blivit 

en vardag för oss och vi följer detta mönster även om vi inte accepterar det.  

För deltagarna så är det patriarkala samhället en del av våra liv. De anser att killar/ män har ett 

friare val att göra på sitt sätt. Enligt en av deltagarna så är det naturligt om mannen är otrogen 

även om han har fru och barn. Detta kan endast enligt denna tjej förklaras utifrån att han är 

man. En annan deltagare menar att hennes pappa har en överordnad i familjen. Det är han som 

ansvarar för familjen och i de flesta fall så är det hans ord som gäller. Att män beskrivs som 

en överordnad individ i de flesta områden är något som vi ser som naturligt, med detta sagt 

innebär det inte att en del människor accepterar detta. 

Att en av respondenterna upplever män som mer friare är något som hon själv anser, likväl 

menar hon att det absolut är orättvist att som kvinna bli behandlad på detta vis. 

Man bör vara medveten om att alla familjer inte lever efter detta mönster. 
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Det framgår att sociala anpassningar inte alltid ses om enkelt i det nya landet. I sitt 

ursprungsland så har man levt efter sina traditioner och normer. Det blir en svårt utmaningar 

för en del familjer då de flyttar till ett nytt främmande land. Generationskonflikten som tycks 

förekomma i många familjer innebär en del problem för familjerna. Det framgår att en del 

deltagare upplever en del svårigheter, vad gäller delade åsikter inom respektive familj. 

Föräldrar vill leva efter det system som de är vana vid. Samtidigt som barnet i det nya landet 

måste anpassa sig till det som samhället har att erbjuda. 

Ahmadi förklarar att det inte är enkelt, då föräldrar möter nya system som ska följas. För 

författaren så blir det komplicerat då en del familjemedlemmar tänker olika (Ahmadi, 2007). 

Att själv få bestämma över sitt liv verkar vara en central del och betydande i deltagarnas 

tankar. Eftersom de ser sig själva som självständiga individer så är det viktigt för dem att de 

kan välja sina livspartner utifrån sina egna önskemål. 

Det intressanta är att deltagarna gärna ser sina föräldrar som vägledare då de bestämmer sig 

för äktenskap. Trots detta är det problematiskt för dem, om föräldrar säger mer än de själva 

vill. Slutordet ska ligga hos deltagarna själva. Något som givetvis är en självklarhet för många 

människor. 

Respondenterna ser äktenskapet som något värdefullt och för dem räcker det inte med att leva 

under samma tak. Det bör även inkludera respekt, kärlek och förståelse. Detta bör vara 

ömsesidigt anser deltagarna. 

Dessa tjejer lever efter sina egna önskemål och värderingar. De lever i ett nytt land med nya 

normer och system som inte kan jämföras med det som förekom i deras ursprungsländer. 

Dessa tjejer ser sig själva en del av det svenska samhället. Eftersom de lever i Sverige, så är 

det väsentligt för dem att kunna vara en del av landet. 

Resultatet visat att äktenskap är ett stort steg för dessa tjejer. Därför är det även viktigt om de 

själva kan påverka sina framtidsplaner. Att äktenskap för dem innebär ett jämlikt villkor där 

kärlek och respekt är centrala delar är säkert något som många människor anser som 

väsentliga. 

Dessa tjejer lever precis som vilka andra tjejer som helst. De är unga och lever med drömmar 

som vilken annan tonårstjej som helst. Vad som visar sig i resultatdelen, är att de upplever en 

orättvisa, då samhället i vissa situationer missuppfattar deras levnadssätt och åsikter. 

Enligt dem själva så vill de leva ett bra liv utifrån sina egna önskemål och riktlinjer. Som 

Mohanty och Bredström skriver, så kan vi inte undgå att det faktiskt förekommer en del 

förutfattade meningar om människor från andra länder. Att det patriarkala mönstret sätter 

djupare spår i länder som Mellanöstern finns det inga belägg på. Enligt uppsatsförfattaren är 
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denna patriarkala struktur synbar oavsett var vi befinner oss. Ojämlika förhållanden, 

rankningar av kön och dominansen inom hemmets väggar kan vara synbart även i 

västvärlden. 

Att ”invandrartjejer” upplever ett patriarkalt samhälle mer ofta än andra människor är ett 

felaktigt uttalande. Enligt deltagarna i studien visar det sig att även andra människor med en 

annan bakgrund kan uppleva svårigheter när det gäller genusperspektivets betydelse. 

Bredström menar att medias roll inom detta ämne bidrar med en del fördomar, då de menar att 

”invandrartjejer” lever ett kontrollerat liv (Bredstöm, 2005). 

Det som uppsatsförfattaren anser bör belysas, är att många unga tjejer väljer att utse en 

lämplig partner tillsammans med sin familj. Med detta sagt, så innebär det inte att tjejen 

befinner sig i en riskzon för ett tvång. Detta kan enligt tjejen ses som en frihet, utifrån hennes 

eget perspektiv. 

Bredal nämner att arrangerade äktenskap är handlingar som även kan drabba icke- muslimer. 

Som hon nämner så förekommer det givetvis arrangerade äktenskap även bland kristna i 

Mellanöstern. Media kan ibland få en bild av att arrangerade äktenskap relateras till de 

människor som bor i Mellanöstern och då framförallt muslimer (Bredström, 2005). 

Som Bredal menar, så förekommer generationskonflikter mer ofta bland ”invandrarfamiljer”. 

Enligt uppsatsförfattaren så anses det fel att påstå något sådant. Konflikter som sådana är nog 

vanliga inom alla stängda dörrar och det ses som svårt att utförligt veta, var majoriteten av 

generationskonflikter förekommer. 

10 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att vi människor ska få en bredare kunskap om det aktuella ämnet så är det av stor vikt att fler 

personer än det lilla urval, få säga sitt ord. 

Det kan tänkas vara en svår utmaning att endast utgå ifrån en kvalitativ undersökning, då man 

vanligtvis utgår ifrån en lite population. En studie, baserad på ett fåtal personer ger vaga 

kunskaper och svar om verklighetens bild. En mer varierad forskning inom detta område kan 

innebära att bygga vidare på ämnet utifrån en kvantitativ undersökning. På så vis kan man 

förhoppningsvis öka generaliserbarheten. 

Vidare kan det vara intressant att lyssna till det motsatta könet. Att utföra en studie som riktar sig 

till män/killar kan vara ett sätt att se arrangerade äktenskap med ett nytt perspektiv. Detta innebär 

inte att man ta för givet att undersökningens resultat blir bättre kontra sämre. Det blir enligt 

uppsatsförfattaren en intressant studie, då man får chansen att jämföra de båda könen. 
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Medias roll i samhället är betydande inom många områden, däribland arrangerade äktenskap och 

utövning av detta. Att beröra media och lyfta fram den sneda bild som media ibland kan uppvisa, 

är ett sätt som kan förnya vår bild av ämnet. 

 Att utföra en studie inom detta område som fokus på människor från andra delar av världen kan 

tyckas vara intressant att följa. De flesta utgår ifrån områden som rör Mellanöstern och en 

variation skulle inte vara fel. 
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12 Bilagor 

 

12.1 Bilaga 1 

 
Informationsblad 
 
Efter en tids studier på Mittuniversitetet under socionomprogrammet, så har det blivit aktuellt 
att skriva c-uppsats. Huvudmålet är att få ta del av era tankar och syn på arrangerade 
äktenskap. Syftet med undersökningen är att få svar på en del frågor som anses vara 
väsentliga för att skapa en möjlighet att avsluta en bra undersökning. Författaren tror att mötet 
med er kommer att utveckla en bredare kunskap och förhoppningsvis en förståelse för era 
individuella tankar och synpunkter. 
Era uttalanden kommer att förbli konfidentiellt, vilket innebär att identiteten skyddas och 
avpersonifieras. Vid eventuella oklarheter så har ni rätt att ställa frågor under intervjun. 
Likaså är även denna intervju frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta.  
Intervjuerna kommer att ske avskilt och endast en skribent kommer att granska denna 
information. 
Intervjun kommer att bandas för att på bästa sätt få med all väsentligt information. 
Informationen kommer att hållas under strikt förvar och därefter raderas. Intervjun kommer 
att beräknas ta ca en 1h. 
 
Vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er för att ni väljer att ställa upp som respondenter. 
 
Elif Sahin 
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12.2 Bilaga 2 

 
Intervjumanual 
 
Inledande frågor 
* Hur gammal är du? 
* Vad har du för civilstånd? 
* Hur länge har du varit bosatt i Sverige? 
  
Kärlek och äktenskap 
* Vad är ett idealt äktenskap för dig? 
* Vad är kärlek för dig? 
* Vad bidrar till ett bra och tillfredställt äktenskap? 
* Vad innebär ett jämlikt äktenskap enligt dig? 
* Vilka karaktärsdrag bör en kvinna ha i ett äktenskap? 
* Vilka karaktärsdrag bör en man ha i ett äktenskap? 
* Är det viktigt för dig att du själv får välja din framtida partner? 
* Hur ser du på maktbalansen mellan man och kvinna? 
* I vilka avseenden är kvinnan underordnad mannen? 
 
Arrangerade äktenskap 
* Vad innebär ett arrangerat äktenskap för dig? 
* Har du erfarenheter från ditt ursprungsland av arrangerade äktenskap? 
* Anser du att arrangerade äktenskap är vanligt förekommande i ditt ursprungsland? 
* Hur ser du på nackdelar/fördelar med arrangerade äktenskap? 
* Anser du att dina tankar kring arrangerade äktenskap har förändrats i samband med din flytt 
till Sverige? 
* Har du kommit i kontakt med arrangerade äktenskap här i Sverige? 
* Var går gränsen mellan tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap? 
* Vad är din inställning till tvångsäktenskap? 
 
Familj 
* Hur stor inverkan tycker du att föräldrar kan eller borde ha på sina barn vid val av partner? 
* Hur stor inverkan kommer dina föräldrar att ha på dig när det gäller val av framtida partner? 
* Har du och dina föräldrar samma åsikter vad gäller arrangerade äktenskap? 
* Vad tänker du då en del föräldrar menar att arrangerade äktenskap är det bästa för deras 
barn? 
* Är familjens religion och etniska bakgrund en bidragande faktor till arrangerade äktenskap? 
* Hur tror du att generationskonflikter mellan barn och förälder i Sverige kan beskrivas? 
* Hur ser inverkan ut om arrangerade äktenskap inom den patriarkala världen? 
* Vad har du för erfarenheter av den patriarkala strukturen? 
* Hur tror du att föräldrars förväntningar kan se ut i det nya landet? 
 
Allmänhetens och medias syn 
* På vilket sätt har media en betydande roll för synen på muslimska familjer och dess 
levnadssätt? 
* Hur synar sig fördomar riktad mot muslimer inom media? 
* Hur påverkar media, allmänhetens uppfattningar om arrangerade äktenskap? 
 
 


