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- En kvalitativ studie om några flickors syn på arrangerade äktenskap 
 
Yaz Sevigin 
 
 
 
Abstract 
 
I Sverige finns det idag familjer som har arrangerade äktenskap som en del av sitt traditionella 
kulturmönster. Några familjer lever enligt denna tradition medan andra tar avstånd från den. 
Men oavsett hur familjen förhåller sig till traditionen har den en påverkan i 
familjemedlemmarnas liv och deras inbördes relationer. Studiens målgrupp är flickor som 
växer upp i sådana familjer. Undersökningens syfte är att belysa dessa flickors syn på 
arrangerade äktenskap och möjligen få några förklaringar till varför vissa familjer fortsätter 
att leva enligt detta traditionella kulturmönster även efter exilen i Sverige. Studien bygger på 
fyra kvalitativa intervjuer och utgår  ifrån följande frågeställningar: Hur ser ungdomarna på 
äktenskap? Varför tror ungdomarna att vissa föräldrar vill välja äktenskapspartner åt sina 
barn? Anser ungdomarna att det finns några fördelar respektive nackdelar med arrangerade 
äktenskap? De teorier som använts för att analysera det empiriska materialet är 
familjesystemteori, individualistiska respektive kollektivistiska familjesyn och identitet. 
Resultaten visar att synen på arrangerade äktenskap är ingenting svart eller vitt utan snarare 
mer komplext. Flickorna som lever i två kulturer finner det omodernt och ingenting önskvärt 
men på samma gång kan de tänka sig att ge det en chans med förutsättning att de själva har 
beslutfattanderätten. Studien visar också att utbildning, boende, integration och heder kan 
påverka föräldrarnas inställning till och praktiserande av denna tradition. 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla de flickor som har ställt upp för intervjuer och delat med sig 
av sina tankar och funderingar kring detta känsliga ämne. Utan dem hade det inte varit möjligt 
att skriva den här uppsatsen. Jag vill också tacka min handledare Bodil Eriksson för hennes 
konstruktiva kritik och värdefulla kommentarer under uppsatsskrivandet. Ett stort tack riktar 
jag också till min före detta lärare i svenska Folke Nibélius som har hjälpt mig med den 
språkliga utformningen av denna uppsats. 
 
Slutligen vill jag tacka min man och våra två barn som har stöttat mig och ställt upp för mig 
under den här tiden som också av andra skäl har varit krävande. 
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1. Inledning 
 
De flesta föräldrar i världen utgår från vad de uppfattar som “barnens bästa” när de uppfostrar 
dem. Föräldrarna gör vissa val och anser att barnen borde vara tacksamma för de val som fa-
miljen gör åt dem. Men ibland förklaras dessa val ytterst sparsamt för barnen. I längden kan 
detta leda till att barnen  känner sig överkörda även om det som bestäms verkligen är menat 
för barnens bästa. Därför är det viktigt att ha en levande och ömsesidig dialog där föräldrarna 
är lyhörda för barnens önskemål och åsikter. På så vis kan man bättre förstå varandra och kan-
ske hitta lösningar som upplevs gynnsamma av både föräldrarna och barnen. 
 
Barn med invandrade föräldrar som växer upp i det svenska samhället möter andra problem 
och motgångar än deras föräldrar en gång gjorde i sitt hemland. De har av naturliga skäl även 
helt andra förutsättningar som i sin tur leder till prioriteringar och mål som delvis kan komma 
att avvika från föräldrarnas. I den värld och tid då föräldrarna växte upp kunde det ligga en 
fördel och en trygghetsaspekt i att gifta sig med någon från samma by, stad eller region. Att 
gå  utanför den kända geografiska och sociala kretsen uppfattades som en risk och innebar 
därför osäkerhet. Men i dagens alltmer globaliserade värld är det inte längre självklart att ba-
rnen ser föräldrarnas lokala hemlandsval av partner som mer intressant eller ens gynnsamt för 
deras egen intellektuella, sociala inte minst andliga eller religiösa utveckling (Hylland Erik-
sen, 2000). 
 
Arrangerade äktenskap kan vara frivilliga och i enlighet med parternas egna preferenser. Men 
de kan också innebära tvång mot någon av parternas uttryckliga vilja eller där någon inte an-
ser sig ha något val utan tyst accepterar de uppställda kraven. Detta för att arrangerade äkten-
skap i många kulturer ofta ingår som en del av ett större norm- och regelsystem där fram-
förallt kvinnors rättigheter är starkt begränsade. Socialiseringsnormerna och sanktionerna som 
framförallt kvinnor hotas av om de motsätter sig det arrangerade äktenskapet skiljer sig i des-
sa fall inte nämnvärt från vad som kan förekomma vid ett renodlat tvångsäktenskap (Schlyt-
ter, 2004).  
 
Arrangerade äktenskap har varit ett omdiskuterat ämne i samhällsdebatten och problemen har 
satts i fokus. Vi har bland annat läst i media om föräldrar som gifter bort sina barn och i syn-
nerhet sina döttrar, mot deras vilja, så kallade tvångsäktenskap. I och med att de här ungdo-
marna är uppvuxna i Norden med invandrade föräldrar har konflikten också framställts som 
kulturkonflikt (Nordisk ministerrådet,1999). Enligt samma källa praktiseras arrangerade äk-
tenskap av flera minoritetsgrupper i Norden. Det handlar om folk med bakgrund i Turkiet, 
Pakistan, Indien, Marocko och andra länder i Nordafrika, Mellanöstern, Sri Lanka och Soma-
lia samt assyrier/ syrianer. Detta innebär dock inte att alla som har sitt ursprung i de här 
länderna praktiserar denna tradition. 
 
I och med att arrangerade äktenskap haft ett starkt problemfokus och eftersom vi i våra 
värderingar utgår ifrån det västerländska synsättet kändes det angeläget för mig att undersöka 
ämnet på en mer neutral plattform och fråga ungdomarna själva vad de tycker om den här 
traditionen. Min förhoppning är att den här studien leder till ökad förståelse för ungdomar 
som växer upp i familjer med andra normer och värderingar än de svenska. 
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Syfte och frågeställningar 
I Sverige finns det idag familjer som har arrangerade äktenskap som en del av sitt traditionella 
kulturmönster. Några familjer lever enligt denna tradition medan andra tar avstånd från den. 
Men oavsett hur familjen förhåller sig till traditionen påverkar den i familjemedlemmarnas liv 
och deras inbördes relationer. 
 
Studiens målgrupp är flickor som växer upp i sådana familjer. Undersökningens syfte är att 
belysa dessa ungdomars syn på arrangerade äktenskap. Eventuellt kan deras svar också tänkas 
ge några förklaringar till varför vissa familjer fortsätter att leva enligt detta traditionella kul-
turmönster även under exilen i Sverige.  Studien utgår  ifrån dessa ungdomars perspektiv. 
 
Jag utgår från följande frågeställningar: 
    Hur ser ungdomarna på äktenskap? 
    Varför tror ungdomarna att vissa föräldrar vill välja äktenskapspartner åt sina barn? 
  Anser ungdomarna att det finns några fördelar respektive nackdelar med arrangerade äkten-

skap? 
 
2. Begreppsdefinitioner 
 
Jag förklarar här nedan de begrepp som förekommer i min studie. 
 
Arrangerade äktenskap 
Arrangerade äktenskap är de äktenskap som kan konstateras ha sin bakgrund i ett traditionellt 
kulturmönster. Begreppet syftar på att någon annan än de blivande makarna - ofta parternas 
familjer eller andra släktingar - på något sätt och med något slags rättfärdigande utsett just 
dem att bli makar (SOU 2002:13 s. 193-194).  
 
Kärleksäktenskap 
Med kärleksäktenskap menas här de äktenskap där parterna träffat varandra på egen hand och 
gift sig när kärlek uppstått mellan dem. 
 
Tvångsäktenskap 
Tvångsäktenskap är ett extremt fall av arrangerade äktenskap där en eller båda av parterna 
upplever att han eller hon blir påtvingat en äkta hälft som han eller hon helt enkelt inte vill 
gifta sig med. 
 
Heder 
Ett hedersbegrepp finns i alla kulturer. Men begreppet definieras olika. I Sverige kopplas he-
der t ex till att göra rätt för sig och inte ljuga. I patriarkala familjestrukturer är också heder och 
skam centrala värden. Alla familjemedlemmar har ansvar för familjens heder, men ansvaret är 
olika fördelat. Mannens heder är först och främst knuten till hans förmåga att försörja och 
beskydda familjen, medan kvinnans heder är knuten till hennes sexuella dygd. Äktenskapet är 
den enda tänkbara ramen för sexualitet. Kvinnan ska vara oskuld när hon gifter sig och kvin-
nor och män måste därför, särskilt när de är ogifta, umgås i minsta möjliga utsträckning. Kon-
trollen av kvinnans sexualitet uppfattas som nödvändig, både för att säkra att hon ska bli gift 
och även med hänsyn till familjens heder. Gruppens rykte och enhet står också på spel. Till-
sammans bidrar detta till en stram kontroll (Bredal, 1999). 
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3. Bakgrund/Tidigare forskning 
 
När jag sökte information om arrangerade äktenskap kom den oftast upp i samband med 
hederskulturella sammanhang där fenomenet  beskrivs som ett sätt att i synnerhet  kontrollera 
flickorna. I de flesta sammanhang betraktas arrangerade äktenskap  som tvångsäktenskap som 
förtrycker kvinnan. Jag började min sökning efter relevant litteratur i databaserna vid Stock-
holms universitet.  Det har gjorts sökningar även i andra databaser så som Libris, Google och 
Diva. Sökorden har bland annat varit ”arrangerade äktenskap”, ”arrangerade äktenskap och 
flickor” samt ”arrangerade äktenskap och invandrare”.  Här nedan presenterar jag de studier 
och den litteratur som finns i ämnet. 
 
Rättsperspektiv 
Rättssociologen Astrid Schlytters bok Rätten att själv få välja (2004) handlar om den utsatthet 
en del flickor med hederskulturell bakgrund i Sverige har hamnat i. Författaren tar upp det 
berättigade i dessa flickors strävan att själva vilja forma sin identitet.  Innebär seder som ar-
rangerade äktenskap att flickor och unga kvinnor får möjlighet att utveckla och använda sina 
förmågor? Kan familjens eller gruppens mål ställas före individens? 
 
I de traditionella samhällena träffas ofta män och kvinnor genom förmedling mellan familjer-
na. Schlytter säger att seder, livsvillkor och äktenskapstraditioner är olika för olika minori-
tetsgrupper i Norden, likaså varierar sätten att förmedla äktenskap. Föräldrarna kan ha gjort 
ett avtal om giftermål när barnen var mycket små. I andra fall kan dottern och sonen ha med-
bestämmanderätt, vilket betyder att de får välja bland flera möjliga kandidater. Många gånger 
handlar det om äktenskap mellan kusiner. Hon anser att skillnaden mellan arrangerade äkten-
skap och tvångsäktenskap är ganska liten. Seder och traditioner varierar men de har vissa ge-
mensamma drag. Ett karakteristiskt drag när det kommer till arrangerade äktenskap är att 
andra bestämmer vem ungdomarna ska gifta sig med och vederbörande har ibland ingenting 
att säga till om. Det är också viktigt att de unga inte har haft sexuellt umgänge före giftermå-
let. Det handlar inte bara om att ingå äktenskap utan traditionerna påverkar även de ungas sätt 
att leva. Även om dessa seder gäller lika för båda könen har de större betydelse för flickor än 
för pojkar, eftersom familjens goda rykte anses ligga i flickans kyskhet vilket gör henne mer 
utsatt och mer kontrollerad (a.a.). 
 
Enligt Kvinnoforum (2003) är pojkar lika utsatta som flickor när det gäller tvångsäktenskap, 
men de har ändå bättre möjligheter än flickor att själv välja flickan de ska gifta sig med. 
Flickor med viss kulturell bakgrund gifter sig av olika anledningar ofta tidigare än ungdomar 
från majoritetssamhället. Det kan exempelvis inträffa av traditionella, religiösa eller praktiska 
skäl, men 18 år verkar för de allra flesta vara en accepterad nedre åldersgräns för äktenskap. 
Dock kan förlovning eller ett giftermål ”på pappret” förekomma tidigare. Giftermål i tidig 
ålder minskar i takt med att gruppen i fråga etablerar sig i Sverige (Integrationsverket 2000). 
En av familjeinstitutionens grundpelare är det arrangerade äktenskapet som har en stor bety-
delse. Äktenskapet påverkar inte bara förhållandet mellan kvinna och man efter dess ingående 
utan människans och framförallt kvinnans liv sedan barndomen. Flickorna får sällan använda 
och utveckla förmågan att reflektera, resonera och göra egna val och utvecklas känslomässigt. 
Många flickor som lever i hedersfixerade familjer tänker mycket på sin familjs och sin släkts 
heder (Kvinnoforum, 2003). 
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Arrangerade äktenskap i Norden 
Nordiska ministerrådet har skrivit en rapport om den forskning och de studier som har gjorts 
om arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap i Norden fram till år 1999 (Nordisk minister-
råd, 1999). Sociologen Anja Bredal som är dess författare, hänvisar till att begreppet “ar-
rangerade äktenskap” refererar till vilka det är som väljer äktenskapsparterna, hur denna part-
nermatchning utförs och på vilka grunder. Trots att detta kan ske på olika sätt finns det några 
gemensamma drag. Hon menar att arrangerade äktenskap vanligen förekommer i de sam-
hällen som domineras av ett familje- eller gruppcentrerad tänkesätt. Där är äktenskapet en 
grund för allianser mellan familjer och arrangeras utifrån deras och gruppens intressen och 
behov. Rapporten visar att arrangerade äktenskap  förekommer i flera minoriteter. Enligt Bre-
dal upprätthåller föräldrar och vissa av ungdomarna denna sed aktivt och ser inte några andra 
alternativ. Rapporten visar att transnationella äktenskap som innebär att arrangemanget sker 
mellan en part i ett nordiskt land och en part från oftast hemlandet, är vanligt förekommande. 
Trots att tvångsäktenskap är förbjudet i de nordiska länderna utesluter inte studien att det 
förekommer, dock anser man att graden av tvång kan variera. Relationen mellan könen och 
förhållandet till heder och skam är genomgående teman i rapporten. Genom att kontrollera 
flickors sexualitet försäkrar man sig om att flickan ska få ett “gott parti” samt garanterar man 
familjens heder. 
 
“Vi er jo en familie” 
Anja Bredal har studerat arrangerade äktenskap genom sitt avhandlingsarbete. I sin avhan-
dling “Vi er jo en familie” (Bredal, 2004) har hon undersökt hur arrangemanget äger 
rum.Tema for avhandlingen är unga norsk-asiaters upplevelse av påverkan i beslutsprocessen 
kring arrangerade äktenskap. Hon har intervjuat 22 unga vuxna män och kvinnor som har 
vuxit upp i Norge och har sitt familjeursprung i Pakistan, Indien eller Sri Lanka. Utifrån dessa 
unga personers perspektiv diskuterar Bredal deras upplevelser av inflytande, medverkan, ac-
ceptans och motstånd i äktenskapsprocessen och i val av partner. Hon kopplar de ungas olika 
förståelse av autonomi och frihet till kollektivism som bakomliggande ideologi för praktiser-
andet av arrangerade äktenskap. Hon menar att det finns en dominerande uppfattning i sam-
hällsdebatten om arrangerade äktenskap som jämställer “frihet” med “frihet att själv välja 
partner”. Hennes avhandling påvisar dock att vissa unga vuxna vill välja äktenskapspartner 
tillsammans med familj och föräldrar. För dessa ungdomar innebär frihetsbegreppet att de har 
frihet att välja det arrangerade äktenskapet tillsammans med sin familj. Bredal refererar till att 
dessa ungdomar väljer inom ett konstitutionellt ramverk, som de är uppvuxna inom och som 
de uppfattar som både naturligt och önskvärt.  
 
Bredals studie visar en väldig variation både när det gäller hur de arrangerade äktenskapen går 
till och hur ungdomarna upplever hela processen. Det finns också en variation i vem det är 
som väljer äktenskapspartnern, det vill säga om det är familjen eller den unge själv med fa-
miljens acceptans. Det gemensamma för processen är att den utgår ifrån en kollektivistisk 
livssyn, där äktenskapet inte bara är äktenskapsparternas angelägenhet utan hela familjens. 
Studien visar på att chansen till att föräldrarnas samtycke att gifta sig med partner de unga 
själva funnit ökar ju mer partnern uppfyller de kriterier föräldrarna satt upp. Föräldrarnas de-
laktighet i äktenskapsarrangemanget är också av betydelse för omgivningens acceptans av 
giftermålet. 
 
Bredal (2004) har i sin avhandling presenterat några fall där de unga har upplevt tvång, kon-
flikt och psykisk stress i samband med att arrangemang av äktenskap aktualiserats. Det hand-
lar om de kvinnliga informanterna som direkt eller indirekt har gjort motstånd mot familjens 
önskningar. Hon lyfter fram den psykiska pressen att finna sig i familjens förväntningar som 
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mycket mer omfattande och vanligare än fysiskt tvång. Enligt Bredal är familjegemenskapen 
och den könsbestämda sexuella ärbarheten de två övergripande dimensionerna i ramverket 
kring det arrangerade äktenskapet. Hon menar att krav på kyskhet begränsar kvinnorna i 
högre grad än männen vilket gör att kvinnorna i mindre utsträckning än de kan finna sin äk-
tenskapspartner själva. Hennes studie visar att kyskhetskrav och risk för ryktesspridning up-
plevs som yttre tvingande omständigheter från omgivningen medan familjegemenskapen up-
plevs som inre faktor. Det rör sig om värderingar som de unga delar med sina föräldrar. Enligt 
Bredal är familjen något den unge är en del av och ett uppbrott från den kan därför upplevas 
som ytterligt svårt (a.a.). 
 
“Å stå på sig, på egna ben” 
Socionomen Annika Jemteborn har i sin avhandling (“Å stå på sig, på egna ben”, 2005) 
skrivit om flickor som lever i hedersförtryckande strukturer och som är i konflikt med sina 
familjer för att de inte vill svara upp emot familjen och dess förväntningar. Hon har gjort en 
fallstudie om en flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att inordna sig efter släk-
tens krav. Flickans storasyster har dragit skam över familjen genom att leva ihop med en man 
ogift. Att mannen har en annan religion än familjen förstärker bara beslutet att förskjuta sys-
tern. Flickan vet hur viktig heder är för familjen. Genom att gifta sig med en “lämplig” man 
som familjen har accepterat försöker hon leva upp till föräldrarnas förväntningar och återup-
prätta familjens skamfilade heder. På det sättet hoppas hon på att få både familjens acceptans 
och kärlek. Hon ser också giftermålet  som en möjlighet att få större frihet och därmed han-
dlingsutrymme. Flickan är medveten om att som gift kvinna får hon acceptans från omgivnin-
gen och högre status. Hon flyr från pappans kontroll men hamnar i ett ännu värre läge under 
sin mans kontroll (a.a.). Den här studien visar hederns betydelse i patriarkala familjestrukturer 
samt hur arrangerade äktenskap kan användas som en möjlighet till att återupprätta familjens 
heder. 
 
Attraktion eller arrangemang?  
Maria Alphonce vid Linköpings universitet har skrivit en uppsats som handlar om arrangerade 
äktenskap och kärleksäktenskap i storstadsmiljö i dagens Turkiet (“Äktenskap i Adana, Tur-
kiet - Attraktion eller arrangemang?, 2006). Den belyser främst hur ett äktenskapsarrange-
mang går till och ifall inflyttningen från landsbygd till stad har påverkat dem.  Hon har inter-
vjuat tretton kvinnor varav åtta lever i arrangerade äktenskap, tre i kärleksäktenskap och två 
ogifta. De kvinnor som Alphonce har träffat ger en positiv bild av sina arrangerade äktenskap. 
De menar att när ett par gifter sig genom arrangemang finns det fortfarande mycket mystik 
mellan makarna vid bröllopet och man fortsätter lära känna varandra genom hela livet. Rela-
tionen fortsätter att vara formell och respektfull en lång tid in i äktenskapet. När man gifter sig 
har man inte så höga förväntningar på relationen, så det finns en större acceptans av varandras 
fel och brister när man upptäcker dem. I ett kärleksäktenskap däremot känner makarna varan-
dra redan före bröllopet och det finns ingen mystik kvar att upptäcka. Par i kärleksrelation har 
högre förväntningar på sin partner i och med att man har spenderat mycket tid tillsammans. 
Men kanske är det så att man bara har visat sina trevliga sidor och därför blir besviken efter 
bröllopet (a.a.).  
 
Alphonces studie visar på att det som gör att arrangerade äktenskap överlever som äktenskap-
form är kulturella värderingar knutna till religionen. Eftersom män och kvinnor enligt islam 
umgås könssegregerat för att förhindra flört , anses arrangemang av äktenskap nödvändigt. En 
annan bidragande faktor till den här traditionen är att familjens heder anses ligga i kvinnors 
moraliska renhet och föredömliga uppträdande. Arrangerade äktenskap används då som ett 
sätt att bevara familjens heder medan ett kärleksäktenskap tyder på nära kontakt mellan de 
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blivande makarna, vilket är emot Koranens föreskrifter enligt Alphonces informanter (a.a.).  
 
Det framgår också i hennes undersökning att denna äktenskapsform minskar i takt med migra-
tionen till städerna. Utbildning högre upp i åldrarna särskilt bland flickor är också en påver-
kande faktor. Trots att Alphonces informanter är medvetna om att deras barn förmodligen 
kommer att träffa sina blivande partners själva i framtiden utrycker de förhoppning om att 
barnen ska bevara de värderingar som omger ett arrangerat äktenskap. Det gäller bland annat 
att ha respekt för föräldrarna och deras åsikter samt tänka på sitt rykte (särskilt flickorna) och 
respektera Allah (a.a.).  
 
4. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att kunna förstå en människas tänkesätt och handlingar är det viktigt att veta i vilken kul-
tur vilken mentalitet denna har växt upp i. Med tanke på att de flickor som ingår i min un-
dersökning kommer från olika invandrarfamiljer utgår jag ifrån systemteorin och framförallt 
familjesystemteorin samt individualistiska kontra kollektivistiska familjesystem. Kapitlet 
inleds med en kort beskrivning av dessa teorier och därefter presenteras två olika familjesys-
tem baserade på individualistisk och kollektivistisk syn. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om identitet och migrationsrelaterade förändringar som kan påverka systemet  
 
Familjesystemteori 
Ett system är en uppsättning komponenter med relationer mellan komponenterna och deras 
egenskaper. Systemteori är en biologisk teori som går ut på att alla organismer utgör system, 
som rymmer subsystem och som själva utgör en del av en större helhet, så kallade suprasys-
tem (Payne, 2002). Alla system är hierarkiskt uppbyggda. De befinner sig i konstant förän-
dring och drivs av cirkulär kausalitet. Detta betyder att en händelse inom ett system påverkar 
nästa händelse, som i sin tur påverkar och så vidare tills den första händelsen påverkas igen. 
Om något förändras i systemet innebär detta att hela systemet påverkas och eventuellt omor-
ganiseras. Ett system har alltid ett syfte och en funktion och en inre logik.(a.a.) 
 
Payne beskriver tre viktiga begrepp inom systemteorin: 
Systemenheter med gränser; inom dessa gränser utvecklas mer energi än över dem. 
Slutna system; det förekommer inget utbyte alls över gränserna. 
Öppna system;  här  kan energin passera över systemgränserna och utväxla energi och infor-
mation med omgivningen så att det sker utveckling, anpassning och differentiering. 
 
Enligt Payne kan sociala system innehålla synergi, vilket betyder att de kan skapa egen energi 
för att vidmakthålla sig själva. Han anser att människor som samspelar med varandra i en 
grupp eller ett äktenskap på det sättet ofta stimulerar varandra i syfte att hålla kvar eller stärka 
relationerna, vilket i sin tur stärker gruppen eller paret. Om systemet inte klarar av att skapa 
energi, måste det eller gruppen förlita sig på energi utifrån- alternativt systemet efterhand up-
plösas (a.a.). 
 
Familjesystemteorin är en del av systemteorin. Inom familjesystemteorin menar man att rela-
tionerna inom en familj bygger på ett s.k. system av interna relationer mellan medlemmarna i 
familjen. Det finns också olika subsystem såsom barn-, syskon- och föräldrasubsystem inom 
familjestrukturen. Familjen i sin tur tillhör ofta andra överordnade system såsom släkten, 
minisamhället, staten etc. Relationer mellan dessa olika familjer skapar externa relationer 
vilka reglerar familjens sociala tillvaro i samhället. Familjemedlemmarnas interaktionsmön-
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ster och deras antagna roller i dessa relationer regleras av familjens ofta outtalade normsystem 
som internaliseras genom socialiseringsprocessen (Al-Baldawi, 2003).  
 
Al-Baldawi menar att sätten att fördela positionerna inom systemet har kulturell grund då fa-
miljens interna relationer och positioner i vissa kulturer delas och betonas enligt den his-
toriska och traditionella utvecklingen i det landet. Med tanke på att kulturen utvecklas i sam-
hället, har suprasystemet en väldigt stor påverkan på familjestrukturen. Enligt Al-Baldawi har 
rollfördelningen och maktutövningen inom familjestrukturen stor betydelse för att definiera 
familjestrukturen.  
 
Enligt systemteorin kan man tala om slutna och öppna system. Familjen och dess medlemmar 
utgör ett system. Detta system påverkas i sin tur av ett större system, samhällssystemet. Då 
familjen inte har någon kontakt alls med det omgivande samhället kan man tala om slutna 
system. I sådana system finns det inte något utbyte alls över gränserna, vilket gör att familjen 
inte får något inflöde i sitt system. I öppna system förekommer det, däremot utbyte mellan 
familjesystemet och samhällssystemet och detta i sin tur kan möjliggöra utveckling och an-
passning inom familjesystemet. Att flytta till ett annat land med helt andra värderingar och 
tänkesätt än de traditionella kan påverka familjen på olika sätt menar Al-Baldawi. En del fa-
miljer vill behålla den patriarkaliska formen inom familjesystemet utan att ta hänsyn till den 
nya omgivningen. Det är då i första hand de manliga familjemedlemmarna med fadern i spet-
sen som försöker återupprätta de patriarkaliska relationerna i familjen. Genom att flytta till 
invandrartäta områden där majoriteten av befolkningen accepterar denna familjestruktur, 
stärks den manliga makten i familjen samt får legitimitet. Ett annat skyddssystem kan vara att 
tillhöra religiösa eller traditionellt bundna församlingar som på sitt sätt förstärker den patriar-
kaliska modellen. Här kan man tala om ett slutet familjesystem. Det finns också till en viss del 
öppna system där familjen försöker modifiera sin familjestruktur och anpassa den till nya krav 
från omgivningen. I sådana familjer finns det flera demokratiska element såsom jämlikhet 
mellan mannen och kvinnan och öppenhet i relationen till barnen, men också en del av de 
patriarkaliska elementen. Dessa familjer behåller ofta goda kontakter med sina landsmän, men 
skapar också nya kontakter med människor från andra kulturer i det omgivande samhället  Ett 
helt öppet familjesystem innebär att familjen har brutit med sin egen kultur och försöker 
skapa ett system som liknar det som dominerar i det nya landets kultur både innehållsmässigt 
och formmässigt (a.a.).  
 
Den patriarkaliska familjemodellen som tillämpas i många delar av världen - Mellanöstern, 
Nordafrika, vissa delar av Asien och Latinamerika -  bygger på att fadern är överhuvud i fa-
miljen. Han har familjens sociala och ekonomiska huvudroll och är huvudman inom interna 
relationer men representerar även  familjen i externa. Mannen har en oerhört stark makt inom 
dessa relationer då han är familjeförsörjare och det ekonomiska ansvaret ligger på honom. 
Kvinnans roll inom den patriarkaliska modellen blir att föda barn, sköta hemmet och ibland 
hjälpa mannen i vissa uppgifter. I en del familjer räknas kvinnan som mannens ägodel då 
mannen betalar en viss summa pengar för att gifta sig med kvinnan, ofta utan att hon ens blir 
tillfrågad. I sådana familjer utgör giftermålet en inkomstkälla för flickans familj då den som 
betalar mest får henne. Utan några personliga rättigheter ses kvinnan som komplement till 
mannen inom familjens ram. I och med att det manliga könet i patriarkala familjesystem har 
otroligt stark makt, blir de traditionella familjerna gladare när en pojke föds då han ses som 
arvtagare och bevarare av familjetraditionen medan flickor får en sekundär roll i familjen. I 
dessa familjer fostras barnen oftast inom de ramar som bygger på de här reglerna och tradi-
tionerna (a.a.). 
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Individualistiska respektive kollektivistiska familjesystem 
Den franska idéhistorikern Louis Dumont (1986) menar att när vi i det moderna samhället 
talar om människan som individ, syftar vi på två begrepp: först ett objekt, den fysiska per-
sonen själv, och sedan ett värde; den moraliska uppfattningen av människan som en obero-
ende enhet som i sin tur utgör det högsta värdet. Ett samhälle som vilar på synen på individen 
som högsta värde ansluter sig till individualismen som ideologi. När i ett samhälle det yttersta 
värdet ligger i samhället självt som en enhet kallar han dess ideologi holism (kollektivism).  
 
Den moderna civilisationen skiljer sig i grunden från andra civilisationer genom att bevilja 
varje människa en existens oberoende av relationer till andra. Individen uppfattas som själv-
tillräcklig och därför jämlik. Människan som individ har prioritet över människan som social 
varelse. Moralen internaliseras och skiljer sig från handling. Individen prioriteras framför 
gruppen (Sjögren, 2003). 
 
Den gruppcentrerade ideologin tolkar Sjögren som en ideologi utgående från den sociala var-
elsen, med betoning på relationerna människor emellan. Här gäller det för individen att in-
ordna sig i den sociala enheten som han fått sig tilldelad av naturen  - eller av Gud. Hon 
beskriver att i den gruppcentrerade ideologin kommer moralen utifrån och det är handlingar 
som bestämmer vad som är rätt eller fel. Det är den primära gruppen, oftast familjen och släk-
ten som representerar det yttersta värdet. Individen är en del av enheten och kan inte kopplas 
bort från gruppen. Enhetens överlevnad är överordnad delarna och det är viktigt att överföra 
vad man fått i arv till nästa generation. Enligt Sjögren i denna ideologi har gruppens överlev-
nad prioritet över individens välbefinnande och i yttersta fall, hans liv (a.a.). 
 
Individens rättigheter definieras och fastställs inom ramen för gruppens och individens intres-
sen underordnas familjens, eftersom gruppens överlevnad har prioritet över individens välbe-
finnande och, i extremfall, hennes liv. Gränserna sätts mestadels utifrån genom tydliga, om än 
ofta outtalade, förbud som skapas och regleras av familjen. Moralen kommer således utifrån 
och det är handlingar, inte intentioner, som bestämmer vad som är rätt och fel. I och med att 
individen får sin identitet genom tillhörighet, i interaktion med familjen anpassar hon sina 
handlingar efter dessa normer och regler. Den sociala kontrollen sker huvudsakligen genom 
gruppen och genom individens motvilja mot att behöva skämmas inför gruppen. Släktens och 
omgivningens större kollektiv har enorm betydelse, den kan fungera både som en stödjande 
och som en hämmande och kontrollerande makt. Gruppen har ansvar för individerna och den 
ska se till att dessa underrodnar sig gruppens normer och regler. Om detta inte sker, skäms 
gruppen för att ha brustit i sitt kontrollansvar. Eftersom individen är en odelbar del av grup-
pen och ses representera sin familj, anses individens normbrytning också dra skam över hela 
gruppen och skada dess rykte och heder. För individens del betyder skam inte bara att hon 
skäms inför gruppen, utan också att hon vet sin plats i gruppen och visar andra att man känner 
den (a.a.).  
 
I kollektivistiska kulturer är den primära gruppen, oftast familjen eller släkten, den betydelse-
bärande enheten. Individen är en del av denna större enhet och kan inte kopplas bort från sin 
grupp. Det är i förhållande till gruppen hennes existens och liv definieras och får sin mening 
(Ahmadi, 2003). Individens identitet utformas av familjen genom att tillhörigheten i familjen 
ger individen en social ställning och därmed en identitet. Därför kan hon inte heller frigöra sitt 
jag från familjen och uppnå någon självständighet i förhållande till den. Gruppen betraktas 
som ett slags kollektiv människa i stället för en kollektiv som består av individuella männi-
skor som fritt kan välja att tillhöra eller inte. Barnen socialiseras från början in i föreställning-
en att de först och främst tillhör familjen och sedan sig själva. En individ är först och främst 
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familjemedlem och därefter medborgare. Individens jag upplöses i gruppen så att det inte går 
att dra någon gräns mellan individens privata sfär och familjens domän. Gränsen för indivi-
dens integritet går vid familjen. Det organiska förhållandet till gruppen försäkrar en naturlig 
tillhörighet men förpliktigar också med lojalitetskrav. Individen måste inordna sig i detta stör-
re sammanhang och ställa gruppens behov före sina egna. 
 
Könsrollssocialisering ses som en viktig förberedelse för vuxenlivet och en stor del av det 
sker omedvetet genom de vuxnas förebilder. Att vara god far eller mor ger socialt erkännande, 
och män och kvinnor ses inte som samhällets fullvärdiga medlemmar förrän de gifter sig och 
skaffar barn. Familjen fungerar i många fall som en sluten enhet som har till uppgift att skyd-
da sina medlemmar inför utomstående, inklusive samhället, men som å andra sidan har sina 
egna bestraffningsmetoder (a.a.). 
 
Gruppen organiseras utifrån de behov och ändamål som den har som helhet. I de traditionella 
samhällen träffas ofta män och kvinnor genom förmedling mellan familjerna vilket stärker 
föräldrarnas roll i familjen (Al-Baldawi, 2003). Familjer kan ibland vara stora och det före-
kommer att flera generationer bor i samma hushåll. I alla fall flickorna bor oftast kvar hemma 
tills de gifter sig. Barnen flyttar inte heller alltid ut när de gifter sig utan det nygifta paret kan 
bo kvar i något av föräldrahemmen istället. Mor- och farföräldrarna kan också bo kvar hos 
sina barn. Ibland räknas även faderns och moderns syskon i familjen. De band och lojaliteter 
som baseras på släktskap och blodsband är ofta väldigt starka. Barn socialiseras inte till frigö-
relse, utan till att ta hand om sin familj (a.a.). 
 
Identitet 
Ahmadi (2003) presenterar två tolkningar av begreppet identitet. Det ena hävdar att identitet 
handlar om människans behov att hitta sin plats i tillvaron. Den andra uppfattar identiteten 
som interaktionen mellan sociokulturella strukturer och individens självuppfattning. Han tar 
också upp begreppet i termer av subjektiv och objektiv identitet (Ahmadi, 2003). Den subjek-
tiva delas upp i den personliga identiteten (den egna självbilden) och den sociala identiteten 
(individens bild av sin grupp). I den objektiva finns den personliga identiteten (andras bild av 
individen) och social identitet (andras bild av individens grupp). Han menar att den objektiva 
identiteten mest handlar  om en etikett som individen får av andra, men i själva verket är det 
inte någon identitet. Men när individen själv erkänner den objektiva identiteten är den inte 
längre objektiv utan förvandlas till subjektiv identitet (a.a.). 
 
Ahmadi anser att identitet inte är statisk utan tidsbunden och därför i högsta grad ett föränder-
ligt och omdefinierbart begrepp. Den ska ses som en pågående process och inte som någon 
egenskap. Erkänner man att identiteten är en process och inte en fastställd egenskap då måste 
man se till att minoriteter och invandrare inte tillskrivs någon fast etniskt eller kulturell iden-
titet oberoende av den sociala kontext de befinner sig i, nämligen världssamfundets sociala 
och långvariga identiteter. För identiteten förändras i takt med samhällets förändringar. Han 
menar att på grund av detta är identitet en kortsiktig och omdefinierbar företeelse, det vill 
säga mycket flexibel och omtolkningsbar (Ahmadi, 2003). Han menar att kulturella och na-
tionella identiteter är produkter av det moderna samhället och att var nödvändigt för att sky-
dda det nationella intresset mot andra länder. Men nu i dagens globaliserade postmoderna 
samhälle fordras en omdefinition av begreppet, då den globala marknaden organiserar både 
vårt sociala och vårt inte liv. Han anser att invandrare som fysiskt korsat geografiska gränser 
mellan olika samhällen har en större potential för att anamma den eftermoderna globala iden-
titeten. Ahmadi menar att identifieringen ska ske på grund av vad människor gör och vem de 
själva känner sig vara och inte vilken kultur de tillhör (a.a.). 
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Den västerländska kultursynen har i högre grad ett individperspektiv. Man ser varje människa 
som unik och själv ansvarig för sina livsval och dess konsekvenser. I motsats till detta indi-
vidperspektiv ser många invandrarkulturer människan ur ett grupperspektiv där det inte är 
individens vilja utan gruppens bästa som styr vad en invandrarpojke eller -flicka kan besluta 
om sitt liv. Att bli uppfostrad enligt det kollektivistiska familjesystemet och samtidigt leva i 
det individbaserade svenska samhället kan ställa stora krav framförallt på invandrarflickor. De 
här flickorna lever i två världar där förväntningarna på dem är helt motsatta. I det svenska 
samhället ska de vara självständiga, självmedvetna och se till sin egen utveckling medan de i 
sin ursprungskultur förväntas vara osjälvständiga och endast uppfylla de plikter som ryms 
inom den kvinnliga sfären som oftast innebär giftermål och barnafödande. Flickan måste 
förhålla sig till dessa två synsätt, vilket ofta skapar svåra konflikter för henne då hon riskerar 
att bli utstött från sin familj eller att hastigt giftas bort eller drabbas av än allvarligare sank-
tioner om hon inte följer sin kulturs normer. I skolan möts hon av helt andra krav där hon 
riskerar att misslyckas om hon inte lever upp normerna. Dessa olika förväntningar på de här 
flickorna gör att de ikläder sig olika objektiva identiteter beroende på  vilket sammanhang de 
befinner sig i. De kan leva med olika objektiva identiteter på olika arenor såsom i hemmet, i 
skolan, på arbetet (a.a.).  
 
Ska ungdomarna ses som delar av ett statiskt, traditionellt system med en viss anpassning till 
det omgivande samhällets moderna suprasystem eller som självständiga individer som på 
postmodern manér aktivt och efter eget tycke och egna behov, väljer och applicerar delar av 
olika system i sina liv? Detta  återstår att se. 
 
5. Metod 
 
Metod ska ses som ett nödvändigt redskap för att nå fram till ny kunskap. Valet av 
forskningsmetod ska därför styras utifrån vilken kunskap man vill uppnå. I det här kapitlet 
kommer jag att beskriva metoden som jag har använt i min uppsats. De olika avsnitt som skall 
presenteras här är kvalitativa forskningsmetoden, urval, bortfall, genomförandet av intervjuer, 
databearbetning, analysmetod, etiska överväganden samt validitet, reliabilitet och generaliser-
barhet.  
 
Vetenskapsfilosofisk position 
Vetenskapsfilosofi diskuterar de filosofiska grunderna för forskning och forskningsprocessen 
samt hur kunskapsbildningen utvecklas (Larsson, 2005). Den här studiens vetenskaps-
filosofiska positioner utgår ifrån både ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv. Det 
fenomenologiska perspektivet fokuserar intervjupersonens egna upplevelser av en företeelse. 
De försöker inte tolka intervjupersonens verklighet utan utgår från att verklighet är vad män-
niskor uppfattar att den är (Kvale, 1997). I och med att jag ville få så exakta beskrivningar 
som möjligt av mina informanter om deras tankar, känslor och upplevelser av arrangerade 
äktenskap passade detta perspektiv väl i min studie. Under intervjuerna försökte jag lämna 
mina förkunskaper om ämnet utanför och bad flickorna skildra sina tankar och funderingar så 
utförligt som möjligt.  
 
Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkningen utgör den väsentliga 
forskningsmetoden. Dess centrala uppgift är att tolka texter, intervjumaterial eller fältanteckn-
ingar som man arbetar med. För att förstå en text ur hermeneutisk tolkning pendlar man mel-
lan meningen i de enskilda delarna och meningen i helheten. Vid analysen av intervjuer läser 
forskaren först igenom hela den nerskrivna intervjun för att få en allmän uppfattning av tex-
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ten, sedan söker man olika teman och hittar meningen där, så återgår man till helheten. Denna 
process kallas hermeneutisk cirkel och den ger möjlighet att gå på djupet för att undersöka 
fenomenet (Kvale, 1997). Hermeneutisk tolkning är ytterst relevant för intervjuforskning, där-
för att den belyser intervjutexterna som ska tolkas, och efteråt förklarar den själva tolkning-
sprocessen av dessa texter. Jag har använt mig av hermeneutiken vid tolkningen och analys av 
materialet. I tolkningsarbetet har jag försökt belysa både helheten och delarna. 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden 
Metod ska ses som ett nödvändigt redskap för att nå fram till ny kunskap. Valet av 
forskningsmetod ska därför styras utifrån vilken kunskap man vill uppnå. Kvalitativa metoder 
är inte inriktade på att söka en generell giltighet utan har i stället fokus på att få fram en dju-
pare förståelse i det som undersöks. När man ska undersöka hur vissa personer upplever 
något, är kvalitativ ansats lämplig (Holme  & Solvang, 1997). 
 
Den här undersökningen syftar till att belysa arrangerade äktenskap utifrån några flickors per-
spektiv. Det är deras tankar, funderingar och upplevelser som jag vill förmedla. Utifrån mitt 
syfte har jag valt att använda kvalitativ metod i den här undersökningen  då den är mest rele-
vant för min studie. Syftet med kvalitativa intervjuer är att beskriva och tolka de teman som 
förekommer i intervjupersonernas värld. Anledningen till att jag valde semistrukturerade in-
tervjuer är att de ger bättre djup och förståelse för uppsatsens material. Det kvalitativa synsät-
tet riktar intresset mera mot individen, hur den tolkar och formar sin verklighet (Backman, 
1998). 
 
Jag har intervjuat fyra flickor och försökt lyfta fram deras syn på och tankar om arrangerade 
äktenskap.  Den intervjuform jag använde mig av var semistrukturerad, vilket innebär att te-
man och intervjufrågorna bestämdes före intervjuerna samtidigt som det fanns det utrymme 
för förändringar när det gäller frågorna. Med andra ord var frågorna utformade så att de inte 
var helt öppna, men heller inte strängt strukturerade utifrån ett formulär (Kvale, 1997). Syftet 
med det här var att kunna lyssna både på vad som direkt uttalats och det som sägs mellan ra-
derna och återkomma till det med följdfrågor.  Intervjuerna rörde sig kring de teman som valts 
ut som underlag för intervjuerna, men frågorna omformulerades för att kunna knytas till det 
informanten har sagt (a.a.). 
 
Urval 
Från allra första början hade jag tänkt att intervjua både ungdomarna och föräldrarna för att få 
bådas perspektiv på arrangerade äktenskap och kunna jämföra dem. Men med tanke på att 
ämnet är ganska känsligt skulle kanske föräldrarna känna sig förnedrade eller ifrågasatta. Där-
för begränsade jag mig till ungdomarna. Min tanke var att intervjua både flickor och pojkar, 
men mina personliga omständigheter gjorde att jag begränsade mig där också och valde enbart 
flickor. 
  
Jag ville intervjua unga kvinnor som lever i familjer som har arrangerade äktenskap som en 
del av sitt traditionella kulturmönster. Mitt syfte med de här intervjuerna var att få en så  neu-
tral bild som möjligt av arrangerade äktenskap. Därför var det viktigt att genomföra in-
tervjuerna med de ungdomar vilka inte befinner sig i hotfulla situationer eller mår dåligt samt 
inte har kontakt med socialtjänsten på ett sätt som kan påverka min undersökning. Jag ville 
med andra ord intervjua helt “vanliga” ungdomar som inte befinner sig i riskzoner. Min mål-
grupp var i början flickor mellan 14 och16 år. Men sedan insåg jag att jag skulle behöva 
föräldrarnas samtycke för att genomföra intervjuerna. Med tanke på att arrangerat äktenskap 
är ett känsligt ämne skulle föräldrarna kanske avvisa det eller också skulle det påverka ung-
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domarnas svar och därmed undersökningen. Därför valde jag de flickor som var 18 och uppåt. 
För att få ett bredare perspektiv på arrangerade äktenskap och inte peka ut en viss etnicitet 
valde jag informanter från olika ursprungsländer. Jag valde också att intervjua flickor som jag 
inte hade någon relation till med tanke på att det skulle kunna påverka intervjun. 
 
Med hjälp av mina vänner och bekanta kom jag i kontakt med sju unga kvinnor som uppfyllde 
mina kriterier. Fem av dem ställde upp, medan två av dem hoppade av i sista stund. Jag in-
tervjuade sammanlagt fyra flickor med någon slags invandrarbakgrund, antingen genom att de 
själva är födda utanför Sverige eller har föräldrar födda utomlands. 
 
Bortfall, ändrade planer 
Eftersom min allra första intervju blev för kort och jag inte fick svar på mina frågeställningar, 
tog jag inte med den i min undersökning. Jag tycker ändå att den gav mig mycket då jag för-
stod att mina intervjufrågor bör göras om och att valet av intervjuplats är viktigt. I början 
handlade mina intervjufrågor endast om arrangerade äktenskap, vilket jag förmodar påverkar 
svaren med tanke på ämnets känslighet. Nu formulerade jag frågorna väldigt omfattande och 
först efter många försök kom jag fram till frågor, som indirekt handlade om arrangerade äk-
tenskap.  
 
Två av flickorna som hade tackat ja hoppade av i sista stund. En av dem skickade ett sms och 
skrev att hon var sjuk medan den andras mamma ringde samma dag som intervjun skulle äga 
rum och talade om att flickan skulle till skolan och därför inte kunde komma till intervjun. 
 
Genomförandet av intervjuerna 
Vid varje intervjutillfälle informerade jag mina intervjupersoner på nytt om mitt syfte med 
uppsatsen och garanterade anonymitet. De uppgifter som kunde tänkas röja intervjupersoner-
nas identitet skulle ändras eller uteslutas och namnen skulle vara fingerade i syfte att skydda 
deras identitet. De kunde avbryta intervjun när som helst om det inte kändes bra för dem. In-
tervjuerna genomfördes under en två veckors period. 
 
Mina intervjupersoner har själva fått välja var intervjuerna ska äga rum. Två av intervjuarna 
ägde rum hemma hos bekanta till flickorna medan en valde att intervjuas hemma hos mig av 
praktiska skäl. En person har valt att bli intervjuad i en moské. Intervjuarna har i genomsnitt 
varat i en timme. Alla intervjuer genomfördes på svenska. En av intervjupersonerna hade 
turkiskt ursprung. Trots att vi både har turkiska som modersmål valde jag att genomföra in-
tervjun på svenska. Detta för att hon är född och uppväxt i Sverige och kan uttrycka sig bättre 
på svenska. Hon använde dock ett turkiskt ord vid ett tillfälle då det inte fanns någon svensk 
motsvarighet.  
 
Databearbetning 
Alla intervjuer har bandats och de inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant. Jag har 
transkriberat intervjuerna så fort som möjligt efter varje inspelning för att jag har dem färskt i 
minnet och risken att glömma bort detaljerna minskar. Efter en vecka lyssnade jag noga på 
banden igen för att kontrollera transkriberingen. Banden har raderats efter att jag har skrivit ut 
dem. När detta var gjort, delade jag upp materialet i olika temaområden och sammanfattade 
vad deltagarna har sagt under varje tema. 
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Analysmetod 
Det finns olika metoder för att hantera och analysera insamlade data utifrån kvalitativ metod. 
Jag har utgått ifrån metoderna meningskoncentrering och meningstolkning i min analys.  Me-
ningskoncentrering betyder att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer 
koncist, den huvudsakliga innebörden av det som sagts omformuleras med några få ord. Me-
toden underlättar arbetet att få fram den exakta meningen i informanternas syn på arrangerade 
äktenskap. Meningstolkning innebär att man går mer på djupet för att förstå avsikten med det 
valda uttalandet (Kvale, 1997). Dessa två metoder och mina valda teorier samt tidigare forsk-
ning och mitt hermeneutiska förhållningssätt utgör mina analysverktyg. 
 
Etiska överväganden 
Etiska överväganden ska aktualiseras under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). Det 
måste finnas ett informerat samtycke till att delta i undersökningen (a.a.). I intervjusituationen 
ska forskaren förklara hur anonymitet bevaras och garanteras.  
 
De flickor jag har intervjuat har gett sitt samtycke till att medverka i intervjuerna. Jag har in-
formerat dem om studiens syfte samt deras rätt att när som helst avbryta intervjun och ej läng-
re delta i undersökningen. De har även informerats om studiens frågeställning och tillfrågats 
om de godkänner att intervjun spelas in på band och sedan transkriberas av intervjuaren. Att 
banden endast skulle avlyssnas av mig och därefter förstöras blev de också informerade om, 
liksom om deras rätt att ta del av den färdiga texten. 
 
Validitet 
Validitet betyder giltighet och handlar om ifall insamlade data avspeglar sanningen. I alla 
forskningsmetoder är det viktigt att uppnå så hög validitet som möjligt. Med hög validitet 
menas att man så nära som möjligt lyckas mäta det man avser att mäta (Kvale, 1997). Mina 
informanter har valts ut med kriterierna att de är flickor, som lever i familjer hos vilka ar-
rangerade äktenskap är en del av det traditionella kulturmönstret. Syftet med denna studie är 
att sätta de här flickornas perspektiv i fokus. I de kvalitativa forskningarna används in-
tervjuaren själv som ett instrument. Därför hänger validitet i hög grad ihop med intervjuarens 
skicklighet, kompetens och empati vid sådana undersökningar (Larsson, 2005). Att jag själv 
är kvinna och kommer från ett land där arrangerade äktenskap praktiseras som tradition hos 
en del familjer underlättade förmodligen för dessa flickor att öppna sig och berätta mer om 
sina tankar och funderingar gällande detta känsliga ämne. Men samtidigt märkte jag att de 
ibland tog vissa saker för givet, eftersom de antog att jag redan visste om det med tanke på 
min bakgrund. Vid sådana tillfällen bad jag dem vara tydligare och förklara hur de menade.  
 
Den interna validiteten har att göra med förhållandet mellan frågeställningar och empiri, vilka 
ska stämma överens både sinsemellan och med de slutliga resultaten (von Greiff, 2000). Jag 
anser att jag har fått utförliga beskrivningar av intervjupersonernas tankar och upplevelser om 
arrangerade äktenskap som kan besvara mina frågeställningar. Men eftersom ämnet är ganska 
känsligt, undrade jag ibland om de ville vara politiskt korrekta i sina svar.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförligheten hos forskaren och dennes undersökningsinstrument. 
Med andra ord handlar det om studien kan upprepas med samma resultat av en annan for-
skare. Tillförlitligheten i kvalitativa studier är kopplad till forskarens förmåga att intervjua 
och tolka materialet  (

 
Merriam, 1994).  
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I den här studien utgör intervjuerna undersökningsinstrumentet. Jag försökte öka reliabiliteten 
i min studie genom att förbereda mig noga inför intervjuerna. Under intervjuerna har jag ut-
gått från samma frågeguide, frågorna till informanterna har därför som mätinstrument haft 
hög tillförlighet. Jag var också noga med att transkribera intervjuerna direkt efter inspelnin-
garna och kontrollera dem  återigen  efter en vecka. Att noggrant skriva ut intervjuerna samt 
att använda mig av citat vid presentationen av resultaten var också ett annat sätt att stärka 
studiens reliabilitet. Genom att inte ställa stötande eller omedvetet ledande frågor har jag för-
sökt minska risken för att informanten skall undanhålla information om vissa omständigheter 
eller känna motstånd mot intervjuaren. Detta ökar reliabiliteten såväl som validiteten i min 
data (Ruth, 1991). 
 
Vid kvalitativa forskningssituationer är forskaren själv en del av undersökningsinstrumentet; 
därför är det svårt för mig att veta om en annan forskare hade kommit fram till samma resultat 
som mitt. Å andra sidan  strävar kvalitativ forskning  inte efter att bestämma mänskligt be-
teende, utan snarare att beskriva människans tolkning av sin livsvärld (

 
a.a.). Överlag anser 

jag att jag har fått svar på mina frågeställningar och att mitt syfte är uppnått.  
 
Generaliserbarhet 
Kvalitativ forskning utgår ifrån individens livsvärld och lägger dennes individuella erfaren-
heter i fokus. Därför är det svårt att göra generaliseringar i den kvalitativa forskningen. Ur-
valet är för litet och inte heller slumpmässigt (Larsson, 2005).  
De fyra intervjuer som utgör det empiriska underlaget för denna studie är ett alldeles för litet 
underlag för att kunna nå allmängiltiga resultat. Jag hade därför inga intentioner att utifrån 
detta material försöka generalisera flickornas tankar om arrangerade äktenskap. De aktuella 
berättelserna var individuella, vilket gjorde att det inte gick att dra några generella slutsatser 
utifrån materialet (Kvale, 1997). Min ambition med denna studie har inte heller varit att göra 
några generaliseringar utan intervjua flickor som har olika ursprungsländer och lyfta fram var 
och ens tankar och funderingar kring arrangerade äktenskap. Dock kan det förekomma vissa 
gemensamma tankar,uppfattningar och upplevelser i de intervjuades svar som kan utgöra 
naturalistisk generalisering, vilket betyder att kunskapen kan verbaliseras och övergå från tyst 
kunskap till formulerad påstående kunskap (a.a.).  
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6. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna med ungdomarna att redovisas. De in-
tervjuade fyra flickorna kommer från Turkiet, Egypten, Iran och Eritrea. Kapitlet börjar med 
en kort presentation av dem. Sedan presenteras de olika teman som är utformade efter mina 
frågeställningar: ungdomarnas syn på äktenskap, syn på familjen samt föräldrarnas syn på 
äktenskap. 
 
Intervjupersonerna 
Rana, 20 år, kom till Sverige i 5- årsåldern. Hon bor med sina föräldrar och sina två syskon i 
ett område där de flesta är invandrare. Just nu studerar hon och planerar högskolestudier samt 
jobbar deltid. Rana och hela hennes familj är praktiserande muslimer.  
 
Sibel, 20 år, född i Sverige med utländsk härkomst. Hon bor med sina föräldrar och sina två 
yngre syskon i ett invandrartätt område. Sibel studerar på högskolan och arbetar på fritiden. 
Hon och hennes familj är praktiserande muslimer. 
 
Rüja, 22 år, kom till Sverige som spädbarn. Hon bor med sina föräldrar och sina två yngre 
syskon i ett område där majoriteten är infödda svenskar. Rüja studerar på högskolan samt 
jobbar ibland. Hon är troende muslim och hennes familj är praktiserande muslimer. 
 
Sara, 22 år, kom till Sverige som 2-åring. Hon bor också tillsammans med sina föräldrar och 
lillasyster i ett område där majoriteten är infödda svenskar. Sara studerar och jobbar deltid.  
 
Synen på äktenskap 
Till att börja med frågade jag flickorna hur de såg på äktenskap, vilka drömmar och önskemål 
samt förväntningar de hade på ett äktenskap. Deras syn på kärleksäktenskap, arrangerade äk-
tenskap och kusinäktenskap redovisas också  här nedan. 
 
Något positivt som ska innehålla både respekt och gnista 
Rana ser mycket positivt på äktenskapet och tycker att det är bra att man gifter sig. För henne 
är religion mycket viktig och därför vill hon gärna gifta sig med någon som också praktiserar 
islam samt vill utvecklas inom den. Att han ska ha fin karaktär och vara respektfull är några 
andra krav som hon ställer på sin blivande make. Hon anser att det är jätteviktigt att deras 
personligheter passar varandra samt att det finns en gnista mellan dem. 
 
Jag tänker mer på vad han har för personlighet , att vi två ska gå ihop. Jag bryr mig inte så mycket vad han gör 
och sådant där. Alltså han kan vara jätteduktig på allting, ha bra jobb och så. Men finns det ingen “kemi” så är 
det tyvärr omöjligt. 
 
Om kärleksäktenskap säger hon:  
 
Det är när en man vill ha en för den man är, inte hur men ser ut och så… 
 
Hon anser att ett äktenskap fungerar bättre om man gifter sig av kärlek, att man gör det av 
egen vilja utan att känna sig tvingad till det. När det gäller arrangerat äktenskap delar Rana 
upp det som positivt och negativt arrangerat. Med positivt arrangemang menar hon de äkten-
skap som bygger på rekommendation. Att någon rekommenderar en flicka till en pojke som 
vill gifta sig. Om båda parter tycker om varandra och går med på ett äktenskap är det accepta-
belt tycker hon. Rana menar att i vissa kulturer, bestämmer föräldrarna när barnen är väldigt 
små vilka de ska gifta sig med då de blir stora och tvingar barnen till det. Detta kallar hon för 
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negativt arrangemang och tillägger att det är emot islam. Rana påpekar att arrangerat äkten-
skap är något som ursprungligen kommer från kulturen, inte religionen. Hon tycker att det 
finns fördomar mot muslimer i det svenska samhället eftersom vissa muslimer blandar ihop 
kulturen och religionen. Ibland gör de negativa saker och säger att de gör det i religionens 
namn fast det inte stämmer. 
 
Då tror ju folk att “ja, men sådana är muslimer, islam är dålig” och sådär. Det de ser är utseendet att man har 
sjal, männen har skägg och sådära. Och det är inte alla som är bra på att praktisera. Man kanske ser det ut som 
det är men man är inte det. Utseendet kan lura en ibland. 
 
Hon menar att enligt islam ska man rådgöra med flickan när ett giftermål blir aktuell. Att gå 
ut och ha pojk- eller flickvän före äktenskapet tycker hon är fel för båda könen. Samtidigt 
tycker hon att det är mer pojkarnas krav att flickor ska var oskuld än flickornas.   
 
…jag tycker det är fel. För det går ju mot islam. Hellre gifta sig och göra allt på “halal”1 sätt än att gå ut och 
ja, jag vet inte vad man gör och sånt där. 
 
På min fråga om hon kan tänka sig att ingå ett arrangerat äktenskap säger hon först nej. Men 
sedan tillägger hon att om någon vill gifta sig med henne genom rekommendation kan hon 
tänka sig att träffa personen under förutsättningen att hon har rätt att själv fatta sitt beslut. 
 
Då har jag ett svar, antingen ja eller nej. Man måste ju se hur personen är och lära känna varandra. Annars, 
säger man direkt nej så har man kanske förlorat någon. 
 
När jag ställer frågan hur det ska gå till att lära känna varandra om man inte går ut och träffas 
så säger hon att man kan fråga via kompisar och ta reda på vad det är för person. Hon säger 
också att hon kan tänka sig att träffa personen med förutsättning att en tredje person är med 
och detta är enligt islam. När det kommer till frågan om hon kan tänka sig att gifta sig med 
någon som inte är från samma land, svarar hon ja. Hon menar att det inte spelar någon roll för 
henne, men för föräldrarna kan det kännas som en kulturkock då de inte har samma språk etc. 
 
Jag kan bo här eller sådär för att jag känner mig mer hemma här nu. För mig blir det kulturkrock när jag åker 
till hemlandet. För att jag kanske ser ut som mina landsmän men mitt sätt att tänka är inte så.  
 
Angående kusinäktenskap säger Rena att det är tillåtet i islam och så länge barnen själva vill 
det är det helt acceptabelt. Men personligen tycker hon inte om det med tanke på att det kan 
förstöra familjerelationerna. 
 
På min fråga vad hon skulle göra om hon förälskade sig i en man som inte hennes föräldrar 
godkänner svarar hon att hon självklart skulle kämpa för sin kärlek och försöka övertala dem 
med diskussioner och så. Men om det inte går så skulle hon inte gå emot sina föräldrar.  
 
Är man muslim måste man ju lyda sina föräldrar.  Jag måste lyda mina föräldrar om jag vill komma till para-
diset. Jag kan inte tänka på det jordiska livet. Alltså, jag tror inte föräldrarna skulle säga nej heller för att de vill 
ju ens bästa också och är det här absolut mitt bästa  och jag känner att det är rätt då tror jag att de ska säga ja, 
faktiskt. Så jag hoppas på att de säger ja. 
 
Kärlek är inte nog, förnuft är också viktigt 
Sibel tycker att äktenskap är något som kräver stort ansvar från båda sidorna. Hon menar att 
det innebär ett stort steg i livet och att man måste lära känna varandra ordentligt innan man 
bestämmer sig för någon. Religion är väldigt viktig även för henne så han måste vara muslim 
                                                           
1 Halal: som är tillåtet att göra enligt Islam 
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och kunna islam väldigt bra. Sibel anser att ett äktenskap  först och främst ska bygga på re-
spekt. 
 
Jag ser respekt komma före kärlek. Visst är kärlek väldigt viktig, den måste finnas i ett äktenskap. Det går inte 
utan den. Men den kommer faktiskt med tiden. Jag tror på det starkt! 
 
Kärleksäktenskap för henne är när två personer får elektricitet från varandra vid första ögon-
kastet. Hon tycker att kärlek är något som är kortvarigt och därför bör ett äktenskap inte bara 
bygga på det utan man ska ha sitt sunda förnuft också när man väljer sin partner. Sibel menar 
att de äktenskap som bara bygger på kärlek blir tunnare och tunnare för varje år som går och 
slutar med skilsmässa ibland. 
 
När jag frågar henne vad arrangerat äktenskap är så säger hon ett ord på turkiska: 
 
Besik kertmesi2, arrangerat äktenskap. Att det är någonting förordnad att varken tjejen eller killen får medföra 
sina känslor på något sätt utan det är förbestämt. Det är t.ex. bara några dagar innan själva giftermålet man 
träffar varandra.. Det är horrible! Alltså hemskt, fruktansvärt! Sådant får inte äga rum! 
 
Sibel berättar att när hon var väldigt liten blev hon förlovad med en kusin av sin farfar. Hen-
nes mamma var starkt emot det men kunde inte säga någonting eftersom det var pappan som 
bestämde i familjen. Först efter att farfar avled sa hennes mamma upp och avbröt förlovnin-
gen. Sibel är tacksam för det. Hon tycker att man själv ska få välja vem man vill gifta sig med 
inte föräldrarna. Arrangerade äktenskap ser hon som en stor tragedi i en människas liv. Hon 
tycker också att personen som ingår ett sådant äktenskap senare i livet kan säga till sin partner 
att han/hon inte var med på det egentligen. Så det kan påverka äktenskapet negativt i längden 
menar hon. 
 
Sånt bör inte förekomma. Folk väljer själv sin partner, inte föräldrarna. Det finns ingen anledning, det är inte de 
som ska leva tillsammans. Det är jag som ska leva, det är jag som ska vara lycklig. Det är jag som ska vara 
tillsammans med den här personen. 
 
Hon berättar att en kusin till henne har blivit bortgift av sina föräldrar med en kusin som 
bodde i hemlandet. De har träffats många gånger bland annat på semestrar.  
 
De fick lära känna varandra, absolut. Men det var ändå arrangerat, det var det. Men just nu är de lyckliga och 
har två barn, tack och lov. Samtidigt kan hon säga ibland “ja, men jag skulle hellre välja själv”. Det är ganska 
synd, det är ganska sårbart. Men tyvärr så förekommer det i vissa familjer. 
 
Hon poängterar att det inte ingår i islam att man tvingar en flicka eller en pojke att gifta sig 
med varandra, utan det härrör oftast från kulturen. För henne är det viktigt att gifta sig med en 
person som tillhör samma religion men inte nödvändigtvis från samma land. Men hennes 
föräldrar vill helst att han ska vara av samma nationalitet. 
 
När det kommer till frågan om att ha pojkvän säger hon att inte får. Hon tycker att det är emot 
islam att flörta. Men samtidigt tror hon att det skulle gå för familjen om hon träffar någon och 
de två är seriösa och planerar ett äktenskap. 
 
Om kusinäktenskap säger hon att det är okej om båda parter är med på det. Dock tycker hon 
att det är riskabelt med tanke på de kommande barnens hälsa.  
 

                                                           
2 Besik kertmesi: En tradition som innebär att två familjer som har nyfödda eller mycket små 
barn förlovar dem och bestämmer att barnen ska gifta sig med varandra när de blir stora. 
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Personligen skulle jag inte tänka mig det eftersom vi alla har gått till samma skola och vi har vuxit upp på 
samma gård. Om jag skulle bli förälskad i min kusin och sånt, varför inte? Men vi är som syskon och bröder, vi 
allihopa. 
 
På min fråga vad hon skulle göra ifall hon förälskade sig i någon som inte är muslim svarar 
hon att hon skulle kunna hejda sig ganska bra. Hon tror inte på myten om att när man blir 
förälskad så kan man inte leva utan den personen. Sibel anser att man i sin hjärna kan  över-
tala sig själv och jobba med sig själv ganska mycket.  
 
Äktenskap är ett skydd för kvinna och barn 
Rüja har två olika syn på äktenskap. Eftersom hon är muslim och bor i Sverige blir det två 
olika typer av syn menar hon. 
 
Den muslimska delen av mig säger att ett äktenskap ska hålla livet ut. Jovisst man kan skilja om det händer 
saker och ting men man ska kämpa för det. Det är inte som svenskar gör, vid minsta problem så skiljer de sig. 
De tänker inte igenom. Inom islam är det mycket “tänk igenom, ge det tid”. Sedan har vi den svenska delen av 
mig som säger att man är fri att göra vad man vill. Och att äktenskap, vad spelar det för roll om man är sambo 
eller lever i äktenskap? Varför ska man gifta sig om man ändå kan leva tillsammans? 
 
När jag frågar vilken av dessa olika syner som väger tyngst, säger hon att det nog är den 
islamiska sidan eftersom hon själv vill vara gift en dag och känna sig trygg. Hon ser äkten-
skapet som ett skydd för kvinna och barn. Rüja menar att om en kvinna som inte är gift, blir 
gravid kan mannen bara gå iväg och förneka barnet. Så äktenskapet skyddar kvinnan i sam-
hället samt ger henne trygghet. 
 
Hon tycker att ett äktenskap ska bygga på kärlek, trygghet och respekt. Hennes förväntningar 
på en partner är bland annat att han ska vara förstående, respektfull och välutbildad. Rüja tror 
att hon kommer att gifta sig med en utländsk kille och då tycker hon att det är viktigt att han 
förstår det svenska systemet väl. 
 
…att han inte ska begränsa mig men “aa, kom hem klockan tio för att alla andra som är ute efter tio är bara 
horor” eller jag får inte gå ut med mina killkompisar för att då tror han att jag gör någonting. Eller jag får inte 
vara ute med mina tjejkompisar bara typ på kvällen  för att han inte litar på mig eller på min klädsel. Jag får 
inte ha en kort kjol eller bikini etc. utan jag vill att han är väldigt såhär “open minded”. Och sedan ska han vara 
självsäker också, först ska han lita på sig själv, då kan han lita på mig.  
 
Kärleksäktenskap innebär för Rüja att man är så kär och inte bryr sig om något annat och 
gifter sig med den personen i alla fall. Hon ser positivt på det men samtidigt tycker hon att 
man ska tänka med hjärnan och beakta sin framtid för att det är ett så pass viktigt beslut i li-
vet. 
 
När det kommer till frågan om arrangerade äktenskap menar hon att det är när föräldrarna har 
bestämt med t.ex. en kusins föräldrar från födseln eller från att barnen fyller 16-17 att de ska 
gifta sig med varandra. Hon menar att det är något som föräldrarna har bestämt i förväg utan 
att tala med barnen. Rüja anser att arrangerat äktenskap kan innebära många begränsningar 
för barnet när det gäller hans/hennes utveckling både fysiskt och psykiskt. 
 
Det är klart att det kommer att begränsa henne hela livet att hon fick inte lära känna andra killar, kommer att ha 
dåligt samvete om hon kollar på en. Hon kommer att känna sig tvungen att vara kär i den här killen, hon kom-
mer att vara hämmad hela tiden. Han kan ha massor med pengar och hon kan tänka “varför ska jag utbilda mig, 
varför ska jag jobba när jag ändå ska gifta mig med honom?” Här pratar jag om arrangerat äktenskap från att 
de är små, så finns det arrangerade äktenskap som ingås i sista sekund: “nu är du för gammal, nu är du tjugo-
fem-tjugosex år. Nu är det stressigt, du ska gifta dig med den här personen nu”. Då är det en begränsning på ett 
annat sätt. 
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Rüja ser negativt på arrangerade äktenskap och tror inte att det fungerar i längden. Hon ser 
inte några fördelar med dem, men samtidigt tycker hon att det kan finnas något bra i det.  
 
I Sverige har man något som heter “blind-dates”. Man har aldrig träffats, så träffas man och dejtar varandra. 
Man har pratat i telefon och så bestämmer man och så håller det på. Och egentligen kan ju arrangerat äkten-
skap vara samma sak, att föräldrarna har bestämt på en sida, de andra föräldrarna har bestämt på en sida. Så 
berättar de för barnen så man kan ju bli kär då också. Precis som det händer i Sverige, folk träffas via Internet, 
via telefon eller via sina föräldrar. Men det kallas ju inte arrangerat, det är bara i våra länder då blir det något 
himla grovt på något sätt. Det kan ju vara jättebra! Nämen alltså om mina föräldrar träffar en jättebra kille som 
de arrangerar med. Jag kanske blir kär och då slipper jag väl leta då. Det händer säkert, det är väl bra för då är 
alla partner nöjda. 
 
När jag frågar om hon får ha pojkvän svarar hon nej. Men sedan tillägger hon att hon har haft 
det i alla fall. Rüja tycker att det är ett krav både från hennes och föräldrarnas sida att hon ska 
gifta sig med en muslim. Och hon tillägger att det också skulle gå bra att gifta sig med någon 
som konverterar till islam. Hon tror inte att hon kommer att hamna i konflikt med sina 
föräldrar när det gäller att hitta en äktenskapspartner. 
 
Jag kommer inte välja vem som helst i alla fall, jag blir ju inte kär i vem som helst. Mitt omdöme kommer ändå 
att vara väldigt bra. Sedan är det ju klart att det kommer bli problem om han inte är troende. Nu har jag träffat 
en kille som jag tycker väldigt mycket om och han är ju inte troende. Nu är det ju inte så himla seriöst mellan oss 
men tänk om det kommer att hålla jättelänge och jag skulle känna att han är mannen i mitt liv. Där kommer jag 
att få problem om han inte kan kompromissa och konvertera till islam. 
 
Jag frågar vad som skulle hända om hon är jättekär och personen vägrar konvertera: 
 
Jag vet faktiskt inte. Det skulle bli katastrof inte bara mot mina föräldrar utan även mot mig själv. Alltså jag 
skulle tänka på hur jag sviker mig själv, min tro. Jag tror ju också, jag gör ju inte alltid som mina föräldrar, jag 
gör ju saker som jag själv tror på. Jag tror ju på att det bästa för mig är att gifta mig med en muslim eftersom 
jag själv är muslim. 
 
Kusinäktenskap ser hon inte positivt på av flera skäl. Hon tycker att man blir som syskon med 
sina kusiner och att det blir som att tvinga ihop två syskon. Att det uppstår genetiska konsek-
venser av sådana äktenskap ser hon som ett annat hinder. Men om parterna verkligen är kära i 
varandra och tar initiativet själva, då kan det vara gulligt anser hon. 
 
 
Det är en symbol för kärlek men ingenting man måste 
Sara ser äktenskapet som en symbol för kärlek. Om man någon gång ska gifta sig så ska det 
vara av kärlek, ingenting annat menar hon. Äktenskap är  för henne inte någonting man måste 
göra utan det går lika bra att vara sambo.  
 
Äktenskap? Ja, varför inte! Om det är någon man känner att man vill leva med resten av livet med så är det ju en 
vacker symbol. Jag tycker om den symbolen! Det är fint att man lovar varandra evig kärlek, så romantiskt! 
 
Hon tycker att hennes blivande man ska vara snäll, omtänksam, rättvis. 
 
Utbildning är viktig för mig. Visst man kan ju vara väldigt förnuftig och vara outbildad. Men man vill ändå ha 
någon som är på samma intellektuella plan.  
 
Kärleksäktenskap för Sara är när man väljer sin partner helt själv baserat på kärlek. Hon ser 
det som bästa äktenskapsformen men samtidigt påpekar hon att man inte ska mista förälskelse 
mot kärlek. 
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Förälskelse är det när man är som gladast de första åren, max. Det försvinner ju alltid. Så man får inte förväxla 
förälskelse och kärlek. Det är väl alltså vänskap egentligen, en lite djupare vänskap.  
 
När det kommer till frågan vad arrangerat äktenskap är så säger hon att det är när släkt eller 
en familj bestämmer vem man ska gifta sig med. 
 
Alltså, jag tycker inte om det! Jag tycker att man alltid ska få välja sitt eget liv. Om man inte får  välja vem man 
ska leva resten av sitt liv med då har jag svårt att se vad annat man får välja. Men samtidigt så är det ju inte, 
alltså allting är inte svart på vitt alltså. “Arrangerat äktenskap är absolut dåligt och frivilliga äktenskap är 
absolut bra“, så behöver det inte vara.  
 
Hon tycker att det är mest nackdelar med arrangerade äktenskap men det kan finnas en fördel 
också.  
 
Det starkaste argumentet tycker jag är att det måste vara två personer som känner varandra och har ett visst 
tycke för varandra. De tycker om varandra, älskar varandra för att bli lyckliga. Och sedan kan det ju vara en 
person som har bra utbildning, ha gott om pengar, men kan vara psykopat! Det vet man ju inte.  
 
Sara menar att arrangerat äktenskap kan vara ett sätt att säkra kvinnors och barns framtid i 
länder där det inte finns något samhällsskydd för kvinnor. 
 
Alltså om man som kvinna, är änka och har ett barn och sedan så blir man bortgift med en man så kan det ju 
vara en fördel för henne. För utan en man så kanske hon inte skulle klara sig något vidare. Då kan det vara bra 
att ha en man och även om de inte älskar varandra så har hon en viss trygghet.  
 
Jag frågar Sara om hon får ha pojkvän:  
 
Alltså jag får ha pojkvän. De vill inte att jag ska ha så himla många pojkvänner och det förstår jag i för sig. 
Mamma vill nog att jag ska hålla fast vid den pojkvän jag har. Men jag har en annan syn på livet tror jag. Man 
vet aldrig vad som händer i livet, jag kan inte garantera att jag kommer att vara kvar hos honom. 
 
Hon tror inte att det blir något problem när det gäller att få gifta sig med vem hon vill. Hon 
menar att självklart skulle hennes föräldrar reagera om det var en dålig person som misshand-
lar eller förtrycker henne. Men annars tror hon att det skulle gå bra eftersom religion eller 
etnicitet inte spelar så stor roll för henne och hennes familj. 
 
Kusinäktenskap tycker hon är ganska konstigt i och med att man är släkt. 
 
Det är som om man gifter sig med sin bror. För mig är det alldeles för nära. E, jag menar rent medicinskt så 
tror jag inte heller att det är så himla bra att göra det. Nej, det tycker jag inte om! 
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Synen på familjen 
Här nedan redovisas intervjupersonernas syn på familjen, socialisering kontra uppfostran, 
olikheter mellan könen och familjens förväntningar på barnen. 
 
Rana säger att hennes uppväxt har präglats av en blandning mellan kultur och islam men mest 
den senare. Hon har växt upp i en religiös familj och därför är det viktigt för henne att lyda 
sina föräldrar. För henne är det positivt att familjen behåller vissa traditioner såsom ramadan, 
mat, traditionella kläder etc.  
 
Jag undrar hur det är att växa upp i en familj som lever enligt traditionella normer: 
 
Jag vet inte. Jag har vant mig vid det! Jag har inte levt något annat än det här så jag kan inte jämföra det så. 
Men jag anpassar mig till det också. När jag kommer hem, byter jag direkt språk, det blir modersmålet. Man 
anpassar sig till allting där hemma. När jag går till skolan, byter språk, svenska och man anpassar sig till sam-
hället. Det är installerat nu i hjärnan, det ska vara så, det kanske underlättas. 
 
Hon tycker att det har varit givande att bo ett invandrartätt område och ta del av olika kul-
turer. Någon kulturkrock gällande familjens och skolkompisarnas värderingar har hon inte 
upplevt eftersom nästan alla i hennes klass har varit invandrare.  
 
Vi har kurder, vi har turkar, vi har araber, vi har afrikaner, vi har massor med olika, och så kommer vi dit så är 
vi också i vår egen lilla värld. Vi blandar våra kulturer med sättet att vara. Men allt under det svenska sam-
hället, vi pratar svenska. 
 
Rana säger att hon får träffa sina kompisar och sova över hos dem för sina föräldrar. Att hen-
nes kompisar också är muslimer och har samma värderingar och intressen underlättar för 
henne att få föräldrarnas tillåtelse menar hon. 
 
Att man kommer hem i tid, det uppskattar de. Man visar att man har respekt för dem. Just nu är jag 20 och de 
vänner jag har haft sedan jag var liten så föräldrarna känner till alla.  
 
Hon tycker att det finns en viss skillnad i uppfostran mellan flickor och pojkar hos tradi-
tionella familjer. 
 
Föräldrarna har ju tendensen att bli mer rädd för vad som kan hända tjejen än killen. Alltså pojkarna kan 
komma hem ibland hur sent som helst och man blir mer orolig för tjejen. Var är hon, vad händer nu? Men jag 
förstår dem, man hör ju massa med våldtäkter just nu. Så man förstår att man blir rädd för dottern och blir hår-
dare på dottern än killen. Man ställer mer krav på dottern än på killen. Hon ska inte göra det här, hon ska inte 
göra det där osv. De tänker “ja, men han är ju kille, han skämmer inte ut oss“  tjejen kan komma hem gravid 
och så. Det är inte bra, han förstör ju någon annans tjej, någon annans dotter. Så man måste tänka på hur man 
uppfostrar sin son också.  
 
Rana menar att killar kan ha mer frihet att välja äktenskapspartner än flickor när det gäller 
arrangerade äktenskap.  
 
Ifall tjejen är från ett annat land kan föräldrarna kanske  acceptera det och tänka såhär:“ men hon gifter sig 
med vår son och barnen för vårt namn vidare. Det är han som är försörjaren, det är han som har ansvar etc. 
Men det finns vissa som skulle faktiskt säga nej till sin son. Att de ser lika på tjejen och killen. 
 
På min fråga om varför ungdomar som växer upp i Sverige går med på arrangerade äktenskap 
svarar hon så här: 
 
Det beror väl på hur man har växt upp. Alltså är man fäst vid sin kultur och tycker det är någonting för mig och 
känner att, tex. en kille kanske ´får information av sina föräldrar av släktingar hur kvinnorna i hemlandet är och 
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sådär. Då kanske han tycker “Ja, men, jag kan väl ha en sådan”. Då kan han åka dit och hämta en.  
 
Hon menar att i hemlandet mognar flickorna fortare än i Sverige. De börjar ta ansvar tidigare 
och uppfostras med att de snart ska gifta sig medan här i Sverige sägs det att man är fortfa 
rande barn om man inte har fyllt 18 än. 
 
Det är jätte enkelt här i Sverige. Alltså det är inte samma samhälle så det varierar. En tolvåring kanske ligger i 
samma nivå som mig. Då kanske hon tänker “jag ska gifta mig snart” Här är de jättesmå, men där mognar de 
fort. 
 
Sibel anser att hon och hennes familj främst lever efter islam och hon är väldigt tacksam över 
det. Att de har en väldigt bra stämning i familjen tror hon att kommer från religionen. Samti-
digt menar hon att det är svårt att leva efter islam här i Sverige. 
 
Eftersom vi lever i Sverige är det verkligen jättesvårt, det är jättejobbigt. Tex. när man åker till hemlandet så 
kan man inte känna sig hemma helt för man bor ju utomlands. När man är här i Sverige så kan man inte känna 
sig helt svensk eftersom man har utländsk härkomst. På det sättet är det ganska svårt faktiskt, men ändå försöker 
man anpassa sig till Sveriges politik och Sveriges lagar och regler och sånt vilket jag tror att vi lyckas ganska 
bra med. Men att leva i en sådan religiös familj är faktiskt underbar. Jag ser mig ganska lycklig lottad för att jag 
lever i en sådan här familj ska jag säga. Alltså det är något som finns i själva religionen. Det är kärleken och det 
är samtalet som förs emellan. 
 
 
Hon medger att det finns skillnader i barnuppfostran när det gäller flickor och pojkar. 
 
De har den här tanken att “ja, men, han är ju killen i familjen. Han får liksom vara ute lite sent och sånt, komma 
hem vid tolv eller ett. Det är helt okej för killen men för tjejen är det inte bra. Tjejen ska vara hemma och så… 
 
Sibel menar att pojkar får bestämma mer än flickor när det gäller arrangerade äktenskap. 
 
När man kollar ut så här bland släkten o grannarna så får ju killen bestämma mer än vad tjejen får göra. Tjejen 
kan kanske tycka “jag vill gifta mig med honom” så säger familjen “nej, han är ingen bra” eller “honom får du 
inte gifta dig med, du får välja någon annan” eller sånt medan killen kanske säger “jag vill gifta mig med den 
här tjejen” och då säger föräldrarna “då går vi hem till dem o dricker te”. 
 
I de familjer där arrangerade äktenskap förekommer tror Sibel att det råder mansdominans.  
 
Det är mansdominerande. Mansdominans i själva familjen. De går strikt efter sin kultur där starkt framgår att 
det är föräldrarna som bestämmer barnens äktenskap. 
 
Men samtidigt har hon blandade känslor: 
 
Okej man säger att det är mansdominerade men i vanliga familjer då tror man oftast att det är mannen som 
bestämmer och det är han som gör det och det. Men det är inte det. Det är kvinnan som har hand om allting. Det 
är kvinnan, okej mannen jobbar, hämtar pengar tex. Kvinnan jobbar också, hon har hand om ekonomin i huset, 
barnen Det är hon som bestämmer vad som ska göras, vad som ska köpas. Mannen, de jobbar för det mesta. Ok 
det finns pappor som också hjälper till, som min pappa då. Men det är väldigt sällan. 
 
Att ungdomar som växer upp i Sverige går med på arrangerade äktenskap kan enligt Sibel 
bero på både ålder och utbildning. 
 
De som går med på sånt tror jag personligen är de yngre flickorna eller killarna. Det är de som inte har tillräck-
ligt utvecklat sig eller utbildat sig. Fast de kanske tror att “a, föräldrarna kan bäst, föräldrarna vet vad som är 
bra för mig” och sånt. Men det är inte alltid så. Det har med uppväxten att göra också, hur de blev uppväxta 
under sin barndom eller hur de blir tilltalad.  Min kusin tex. kunde inte säga något framför sin pappa. De hade 
inte så bra samtalsrelation och det var pappan som bestämde i familjen. Det kan vara en anledning att man inte 
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vågar säga någonting till sina föräldrar “nämen jag vill inte”. Och om hon säger det så blir det värsta katastro-
fen i familjen.  
 
Jag frågar vad skulle hända om hon hade sagt emot: 
 
Jag tror faktiskt inte att det skulle hända så jättestora grejer. Bara i början, att det skulle bli tjafs, stora tjafs i 
alla fall. Men i slutändan så tror jag att hon skulle vinna på det. Men att våga framföra sin tanke och sitt tycke, 
det är väl det att man inte vågar. Jag vet inte, som jag sa det är oftast unga som blir såhär matade.  
 
Samtidigt menar hon att vad som helst  kan hända om man vägrar ingå ett arrangerat äkten-
skap.  
 
Allting kan läggas ner, det kan sluta med mord som Fadime. Det kan hända både bra saker och dåliga saker. 
Det beror helt enkelt på hur familjen är, hur de har sin kultur och sina normer och värderingar och sånt.  
 
Rüja tycker att hon också har växt upp i en religiös och traditionell familj.   
 
Grejen är att mina föräldrar, de lever som om de bodde i hemlandet och de gör ju samma sak här. Det spelar 
egentligen ingen roll, deras syn ligger fortfarande i ursprungslandet. Det är som de lever där men bor bara här. 
Men det som är jättebra med dem, för att skilja andra ännu traditionella eller lika traditionella familjer som de 
är, skillnaden är att de låter mig faktiskt vara. Alltså de tvingar mig inte, visst kan de pressa på mig och säga 
“Jaa, när är det dags för att bära slöja” eller “kan du ta på dig lite längre kläder” osv. Men de tvingar oss 
aldrig varken mig eller mina bröder.  
 
Hon tycker att det har varit jobbigt att växa upp i en traditionell familj på grund av att man 
känner sig kluven. 
 
Alltså man blir som två personer för att man lever in i båda samhällen och så tänker man vad är det som är rätt 
och vad är det som är fel. Jag menar är jag svensk eller är jag inte svensk? Vad lever jag efter? Det är jätte 
många sådana frågor som dyker upp speciellt i puberteten då man bildar sin personlighet. Medan nu tänker man 
inte på det, nu när man är färdig och ser allt. Jag tänker att, jaa som mina föräldrar alltid har sagt till oss: 
“nämen vi tar det bästa från båda delarna och sedan lämnar vi det dåliga både från det landet och det landet“. 
Då är det lättast. 
 
Rüja tycker ändå att hennes föräldrar är mycket anpassade efter Sverige. Att de inte bryr sig 
om vad andra säger utan låter henne vara ute med kompisar till klockan två eller tre på natten. 
Hon menar att de aldrig skulle tillåta det om de bodde i hemlandet. Man får leva efter det 
landet där man bor anser hon. Samtidigt påpekar hon vikten av kommunikation mellan 
föräldrar och barn. 
 
Om skillnader i uppfostran mellan flickor och pojkar i traditionella familjer säger hon såhär: 
 
I våra länder är det väldigt mycket att man brukar pressa kvinnan. De brukar oftast inte utbilda sig fullt ut. De 
hör, sedan de är små att de ska vara hemmafruar kanske inte nu längre för just nu har våra länder så dåligt 
ekonomiskt så både tjejen och killen måste jobba. Men förut har det varit så att kvinnor uppfostrades med att de 
inte behöver plugga för att de sedan kommer att vara bara hemmafruar. Så när man har en dotter så vet man ju 
att om man dör då har hon ingen utbildning, hon har inga pengar, hon har ingen som kan ta hand om henne. Så 
vad ska hon ta vägen? Då är hon svagpunkten i det hela, kvinnan är mer utsatt. Hon måste ju ha en man som 
kan ta hand om henne. Har man en kille så vet man att han kommer att utbilda sig, tjäna pengar och klara sig i 
livet när föräldrarna dör. 
 
Hon anser också att man pressar kvinnan mer då hon anses vara familjens heder.  
 
Vad kvinnan gör påverkar hela familjen eller om kvinnan går ut på natten eller om hon ses ute med en kille som 
hon inte är gift med, jaa, då är hela familjens heder förstörd. Det blir ju mycket bråk mellan barn och föräldrar 
för det tar ju tid innan föräldrarna har lärt sig vad som gäller i Sverige. Det tog ju jättelång tid för dem att för-
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stå, jaa, att man inte är en hora om man liksom går hem klockan tre på natten. När man förklarar för dem varför 
och hur, då förstår de. Men man kan ju inte bara komma och säga någonting till de och så förstår de inte. 
 
Hon tycker att hon och hennes bröder blir lika behandlade hemma för att hennes föräldrar 
tycker att det ska vara samma regler för kvinnor och män. Att hennes pappa själv som ung 
kommit i kontakt med västerlänningar och gått ut och festat och sett det livet gör att han har 
mer tålamod med barnen och väntar på att de själva ska ta steget och avstå tex. från alkohol 
tror hon. Hon menar att han inre är lika hård som andra pappor i hemlandet.  
 
Rüja berättar att hon har provat på alkohol och haft pojkvän utan deras vetskap och menar att 
de skulle bli jättebesvikna om de fick reda på det. Därför har hon inte vågat säga det. Däremot 
har hon kunnat prata om sådant med sina kompisar och fått deras stöd. Det uppskattar hon 
mycket men önskar samtidigt att hon alltid skulle kunna anförtro sig åt sin egen familj och 
tala öppet om sina upplevelser och erfarenheter. 
 
De blir bara besvikna på sig själva, anklagar sig själva och känner sig misslyckade föräldrar. Och den känslan 
vill jag inte ge dem, det vill jag inte. Och sedan kommer de börja tänka “var det rätt att komma till Sverige, var 
det värt?” Jag vill inte sätta dem i de tankarna. 
 
Samtidigt önskar hon att när hon själv bildar familj ska alla kunna vara öppna och förstående 
mot varandra. Att hennes barn ska våga säga vad de tycker utan att de får straff eller att de 
känner som hon gör med sina föräldrar att de ska bli besvikna. Och sedan att man respekterar 
att barnet gör sina fel, sina misstag. 
 
Jag vill inte att någon i min familj ska känna eller behöva uppleva att de ska vara rädda för att göra misstag och 
sedan blir de tysta och berättar de ingenting utan de alltid ska våga göra misstag och berätta om det även om 
det strider emot mina hus regler så ska de våga säga att de har gjort fel eller om de tycker att det är rätt då ska 
de våga säga  det. 
 
I de familjer där arrangerade äktenskap existerar tror hon inte att flickor och pojkar har 
samma rättigheter. Enligt henne gör föräldrarna stor skillnad på dem. Flickor brukar hjälpa till 
hemma, lagar mat, städar och sånt medan killar brukar få gå ut på kvällarna och får bestämma 
över flickorna i syskonskaran även om att tjejen är äldre anser hon. Rüja tycker att detta 
hänger ihop med utbildningen. 
 
Ja, det är bara fel i uppfostran. Och jag tror att det här är människor som kanske inte är utbildade. De kan vara 
jätterika, det kan de vara men de är inte utbildade. Och sedan kan det vara de som är mycket fattiga som inte 
har det så bra. 
 
På min fråga varför ungdomar går med på arrangerade äktenskap här i Sverige svarar hon så 
här: 
 
Ja, de är manipulerade av sina föräldrar. Jag har ingen aning. Jag har varit bjuden på flera stycken i de här 
områdena Rinkeby, Tensta. Mina föräldrar säger “ja, men, vi känner några som har bjudit oss till ett bröllop”, 
då frågar jag mamma: “hur har de träffats?” “via kompisars kompisar” och man förstår ändå att det är ar-
rangerat liksom. Gud, jag har inte pratat med såna människor så jag vet inte. Antingen är det för att de känner 
sig pressade, de kan ju vara stressade för att de känner att antingen blir jag gift nu eller aldrig och då gör jag 
det bara för att, eller att man känner sådan enorm press från familjen. Man känner “Gud vad skönt att slippa 
allt tjat!” det kan jag tänka mig att man gör. Slippa allt tjat. Och sedan är det en annan sak när man har 
föräldrar som säger, det har jag träffat som säger: “jag vill se dig gift innan jag dör”. det är ju jättesvårt att 
höra sina föräldrar säga så. 
 
När det kommer till frågan vad som kan hända om ungdomarna vägrar göra som föräldrarna 
vill, tycker hon att det beror på hur pass traditionella föräldrarna är. 
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De som gör sådana här hedersmord, jag vet inte hur vanligt det är i Sverige. Men man väl har hört om folk som 
tar tillbaka dem till sina länder, lurar dem tillbaka “ja, men vi ska på semester” så då åker de dit och sedan att 
de inte kommer tillbaka till Sverige tex. De kanske slår, misshandlar. Jag vet inte vad de gör men jag kan tänka 
mig att de kan göra det. Eller blir de bara jättebesvikna, gör kanske ingenting och bara känner att “hon väljer 
men vi är jätteledsna” liksom. Alla reagerar olika men folk som de som tvingar sina barn o göra någonting, de 
måste ju också reagera starkt tillbaka när de inte får det de vill. 
 
Sara  tycker inte att hon har växt upp i en traditionell familj. Religion och etnicitet har inte 
haft så stor betydelse för familjen. Men samtidigt säger hon att hon kanske inte har varit lika 
“fri” som hennes svenska kompisar. 
 
När man var tonårig och ville gå på några fester så där, då var det alltid väldigt mycket diskussioner kring det. 
Det var något mer diskussioner än vad jag kan tänka mig var hos en svensk familj. Det är mycket alkohol ute  
och det har varit skrämmande för dem och det är förståeligt i för sig. Fast på andra sidan så tyckte man att men 
JAG gör inte sånt. Men saken är att man inte kan lita på andra människor även om man kan lita på sitt eget 
barn.  
 
Alltså det här med kvällar och nätter, det är alltid såhär förknippad med synd av någon anledning. Så går man 
ut på ett café  mitt på dagen så är det ju ingenting alltså. Så går man på ett café på kvällen blir det genast lite 
laddat. Och det kan vara det att det förknippas med alkohol och det förknippas med killar och sex. 
 
Hon minns också att det har kommit upp diskussioner om pojkar mellan henne och hennes 
mamma. 
 
Mamma har alltid varit lite så här skrämmig att man var kär i en kille, så hon på mellanstadiet tyckte “nämen 
det är ju för tidigt”. Och då tyckte vi inte alls det. Så alla frågar chans på alla liksom, det var verkligen in-
genting allvarligt. Men det kunde mamma tycka var lite obekvämt. 
 
Sara berättar att hon får ha pojkvän för sina föräldrar men samtidigt vill inte hennes föräldrar 
att hon byter partner alltför ofta. När jag frågar vad det beror på säger hon så här: 
 
Man ska inte vara med många pojkvänner med den tradition som de är uppvuxna med för att de associerar det 
direkt till sex. Så det är ju inte, det är ingenting som är bra. Men här i Sverige har man annan syn på sånt. Men 
självklart så finns det ju traditionella svenska familjer också som är djup kristna eller som inte heller tycker att 
man ska ha alltför många partners. Religion har någonting gemensamt och det är att man alltid sätter kvinnan 
som nummer två i en underlägsen position. 
 
När det kommer till frågan om könsskillnader angående delaktighet i arrangerade äktenskap 
tycker hon att flickorna har mindre att säga till om än pojkarna. 
 
Killarna kan göra vad sjutton de vill och när det är arrangerade äktenskap i sådana familjer så sitter oftast 
flickorna inlåsta och det gör inte killarna. Det kan jag skriva under på. Så det är nog väldigt stora skillnader i 
vad de får göra för någonting. Även om killen måste gifta sig med någon så tror jag att han har fått leva ett 
friare liv. Det är nog lättare för killen att välja tror jag. Jag tror det största skälet till att en kille skulle få nej, 
det är om kvinnan inte skulle vara oskuld. 
 
Jag frågar henne vad det kan bero på: 
 
Det är väl kvinnoförtrycket. Att kvinnan måste sitta hemma, hon ska vara snäll och ska vara lydig. Hon är aldrig 
sig själv, hon ägs ju alltid först av pappan och sen av mannen.  
 
Samtidigt menar hon att detta förekommer i de icke-traditionella familjer också. 
 
Om man kollar på icketraditionella familjer så kan ju föräldrarna lägga sig i ändå. Och det kan ju bero på ra-
sism, kan vara föräldrar som inte vill att barnet ska gifta sig med en person med annan nationalitet eller relig-
ion. Det tror jag absolut förekommer i större grad än man kanske vill erkänna. 
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Om ungdomar som växer upp i Sverige och går med på arrangerade äktenskap säger Sara att 
det inte är konstigt om de sedan barndomen hört av sina föräldrar att det är det enda rätta. Då 
är det nog lättare att acceptera ett arrangerat äktenskap menar hon. En annan anledning tycker 
hon kan vara att man kanske skulle hjälpa någon annan människa genom att göra det. 
 
På min fråga vad som kan hända om de vägrar göra det svarar hon så här: 
Det beror ju på familjen, hur starka de är i sina traditioner och värderingar. Hedersmord, det är väl det mest 
extrema. Att man tvingar iväg flickan till ursprungslandet och ser till att hon inte kommer tillbaka och är tvun-
gen att stanna kvar där. Utfrysning… Allt möjligt så att familjen verkligen poängterar att de inte tycker att bar-
net har gjort rätt. 
 
Föräldrarnas syn på äktenskap  
Här nedan kommer redovisningen om föräldrarnas synpunkter gällande äktenskap samt de 
faktorer som ungdomarna tror vara väsentliga för föräldrarna när det gäller att välja äkten-
skapspartner åt sina barn. 
 
Alla fyra informanterna tycker att föräldrarna tänker på och vill barnens bästa når det gäller 
äktenskap. De vill gärna att barnen gifter sig med någon de tycker om och som behandlar dem 
väl.  
 
- Mamma brukar säga att man ska ha den killen, man tycker bäst om för att det är ändå jag som ska leva med 
honom. Annars blir det svårt ifall man har en kille som hon vill för att vi är inte lika, jag och hon. Hon har ju 
andra krav i och med att hon är ju född och uppväxt i hemlandet och sådär. Hon kom till Sverige ganska sent så 
hon har ju fortfarande det där kvar med blandning av det här samhället.  
 
- Pappa brukar säga i alla fall “det är jätteviktigt att ni tycker om varandra. Att ni lär känna varandra och ni 
måste liksom känna någonting för varandra“. Att älska, kanske man inte behöver göra för dem men att man 
tycker om och man känner något för den personen… 
 
De menar också att familjens och deras egen syn på äktenskap inte skiljer sig markant från 
varandra. Men att föräldrarna har sina rötter i ursprungslandet tror informanterna gör att de 
kan ha andra förväntningar på ett äktenskap. Tre av dem tycker att det är viktigt för familjen 
att ett äktenskap håller livet ut, detta bland annat på grund av religionen. Samtidigt säger en 
av flickorna att hennes föräldrar inte skulle låta henne gifta sig med en fundamentalistisk 
muslim heller. Hon menar att det är viktigt för familjen att personen inte är extrem. 
 
Sex utan äktenskap är inte tänkbart för de här tre föräldraparen som är djup troende menar 
flickorna. Därför ska man tänka noga innan man bestämmer sig för någon. En av intervjuper-
sonerna säger så här om föräldrarnas syn på skilsmässa: 
 
De säger “du kommer inte ha det bättre sedan. Ett: det finns risk att du förlorar dina barn, vårdnaden om dina 
barn. Två: du kommer kanske ha det ekonomiskt svårt. Tre: du kanske inte alls gifter om dig. Det är väldigt 
många som har svårt att gifta om sig när de har skilt sig. 
 
En av intervjupersonerna menar att äktenskap ses som en trygghet i synnerhet för flickor. Med 
tanke på att flickor i vissa familjer  inte får utbilda sig och därmed arbeta, blir de helt bero-
ende av mannens inkomst. Föräldrarna vill då gärna att flickorna gifter sig med personer som 
har bra ekonomi och arbete och på så sätt får det bättre. 
 
En informant som har ett särboförhållande tycker att det  inte är ett måste att gifta sig. 
 
Det tror jag inte även om det finns önskemål i alla fall från mammas sida. Hon tycker det är jätteroligt med 
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“åh… bröllop!” liksom.  Och pappa, jag tror i för sig han skulle vilja att jag gifte mig. Fast det skulle nog vara 
mer för att det är så man gör mer än det hära traditionen. Man gifter sig, det gör man överallt i hela världen 
oavsett kultur och religion. Så det är nog självklart. 
 
Alla informanter tror att det finns ett önskemål från föräldrarnas sida att flickorna gifter sig 
med någon som har samma språk och samma typ av värderingar som föräldrarna själva. Att 
pojkens familj har bra rykte och är en respektabel familj finns med bland familjens önsknin-
gar. 
 
För dem är det viktigt hur det är med killens familj. De tycker att beroende på hur familjen är så kan man se 
ganska mycket hur killen är. Man är alltid uppvuxen hos sina föräldrar, det är de som har format personen. Så 
familjen för dem är ganska viktig. 
 
Utbildning är något som alla föräldrar värderar högt enligt informanterna. 
 
- Jag tror att utbildning är väldigt viktigt för mina föräldrar just för att det visar om man kan kämpa med studier 
så kan man kämpa med annat också tror jag. 
 
- De skulle inte gå med på att jag gifte mig med någon som typ bara har gått ut gymnasiet. De skulle säga “ja, 
men ni kommer inte ha någonting att prata om, ni är inte på samma nivå då”.  Det är inte så viktigt med pengar, 
han får vara fattig om han vill. Men han ska kunna föra bra åsikter och ha belägg för sina åsikter också. 
  
På min fråga om varför vissa föräldrar vill välja äktenskapspartner åt sina barn blir svaren 
varierande. Ekonomi, uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap, “tjänster och gentjänster” 
samt viljan att hålla förmögenheten inom familjen är bland de anledningar som ungdomarna 
tror kan ligga bakom arrangerade äktenskap. En av flickorna berättar följande: 
 
Det är en tjej som jag känner. Hon kommer från en jätterik familj och hon hade varit arrangerad med sin kusin 
för att de ville att pengarna skulle vara inom familjen. Men hon hade växt upp med honom sedan hon var liten 
och kände sig inte attraherad av honom. Så efter ett år sa hon upp förlovningen. Det var jättestort, det var bråk 
och det var mycket tjafs och mycket “varför ska du göra det, tänk på oss, tänk på våran heder!” Hon sa att hon 
inte var lycklig, och föräldrar, jag menar föräldrar vill alltid se sina barn lyckliga så tillslut gick de med på det. 
Men hon var verkligen tvungen att stå emot mycket men hon klarade det. Hon har gift sig med en annan man hon 
älskar och har barn med. 
 
En av informanterna menar att det kanske är tradition, att det är så man gör. 
 
Det här med att alltså lika främmande som det är för mig arrangerat äktenskap, det kan vara lika främmande för 
dem att man ska få välja sin partner. Och sedan så kan det, a man vill ju alltid sitt barns bästa egentligen. Även 
om man som förälder kanske inte alltid gör rätt så tror man att man vet bättre och sedan så kanske man tycker 
att “nämen eftersom den här verkar en bra människa så kommer den vara bra åt mitt barn”. Fast man lär ju 
aldrig känna någon egentligen om man inte är med den person i alla fall ett år tror jag. 
 
Alla fyra intervjupersonerna tycker att heder har en central roll i arrangerade äktenskap. En av 
flickorna säger att det är mycket svårare att gifta bort en flicka som inte är oskuld. De menar 
att vissa föräldrar ser äktenskapet som en säkerhet speciellt för flickor.  
 
- Det kan liksom vara en anledning till att förhindra sin dotter eller son att börja gå ut och börja göra saker och 
ting som inte passar in för kulturen. 
 
- De är rädda för att förlora henne ut till det svenska samhället. De är rädda för att hon ska gå ut och festa, 
dricka. Att hon träffar en massa killar, förlorar liksom sina traditioner. De är rädda för att hon går från man till 
man. Otrogen, om man säger så, otrogen mot sin religion, mot sin familj medan om hon har en man då så kom-
mer hon att hålla sig med mannen och huset och så. 
 
- Att dottern kan hamna i fel händer, går ut och har pojkvän och sådana grejer. Ibland känner ju föräldrarna 
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“okej vi har tappat kontrollen, det är jättebra ifall hon gifter sig”. Och gifter hon sig så får hon ansvar för 
hushållet. Det är jättebra tycker jag men man ska inte tvinga henne att gifta sig. Man kan prata med dottern. 
 
7. Analys 
 
I nedanstående kapitel kommer jag att analysera resultaten av studien utifrån de teorier och 
den tidigare forskning som använts samt besvara studiens frågeställningar. 
 
Ungdomarnas syn på äktenskap 
Mina informanter har alla haft en positiv syn på äktenskap. En del av dem ser äktenskapet 
som ett skydd för kvinnor och barn i samhället och anser att det ger kvinnor en viss säkerhet 
och ekonomisk trygghet. Emellertid påpekar de att detta gäller i de länder där kvinnor inte har 
möjligheten att utbilda sig och skaffa sig ett arbete för att tjäna egna pengar. Deras resone-
mang stämmer överens med Al-Baldawis teori om de patriarkaliska familjemodellen som in-
nebär att mannen är familjeförsörjaren och att det ekonomiska ansvaret ligger på honom (Al-
Baldawi, 2003). Men i ett land som Sverige där kvinnor har sina rättigheter och möjligheter 
borde inte detta ses som ett skydd. De flickor som har deltagit i min undersökning studerar 
alla och syftar till att skaffa sig ett yrke samt arbeta. De vill inte vara beroende av sina män 
utan ha sin ekonomiska frihet. Al-Baldawis teori om att flickor i traditionella familjer inte får 
utbilda sig för sina föräldrar stämmer således inte överens med den bild som jag fick av dessa 
flickor. 
 
Religion har stor betydelse för tre av de intervjuade då de är praktiserande muslimer. Dessa 
informanter har växt upp i religiösa familjer och fått en religiös uppfostran, vilket jag tror, har 
påverkat deras syn på religion. Fast två av dem som har slöja har själva tagit initiativet och 
valt att bära den efter att de har fyllt arton år.  En av flickorna betonar att hennes mamma inte 
har haft slöja förrän hon själv har börjat använda den. Ett äktenskap med en icke-muslim är 
därför inte tänkbart för dem så länge han inte konverterar. Två av informanterna är på grund 
av sin religion emot att gå ut och festa eller skaffa sig pojkvän. Jag tror att just sådana saker 
kan ha bidragit till mindre konflikter och diskussioner mellan flickorna och deras föräldrar. 
De understryker att detta är deras tro och att de inte gör det för föräldrarnas skull utan för re-
ligionens. De låter religionen bli en kraft som genomsyrar hela det vardagliga tänkandet och 
görandet, och når på så sätt en större inre harmoni, en djupare och mer sammanhållen iden-
titet. 
 
Alla fyra intervjuade är ense om att flickor och pojkar uppfostrats olika. De menar att pojkar 
har större frihet och handlingsutrymme medan flickor inte får vara ute sent på kvällar eller 
skaffa pojkvänner. Pojkar har mer bestämmanderätt även i val av äktenskapspartner vid ar-
rangerade äktenskap (Schlytter, 2004). 
 
Enligt Al-Baldawi (2003), ses könsrollsocialisering som en viktig förberedelse för vuxenlivet 
i traditionella familjer. De informanter som deltagit i min undersökning tycker att flickor i 
traditionella samhällen uppfostras till att bli bra hemmafruar. De får stanna hemma och lära 
sig laga mat, städa och göra andra hushållsarbete medan pojkarna upptäcker världen. Dock 
tycker de att detta beror på kulturen, inte religionen. Enligt islam ska barn behandlas lika, 
både flickor och pojkar. Att vissa muslimer inte gör så är upp till dem. Men islam är tydlig på 
den här punkten. Sex utanför äktenskapet är även det lika förbjudet för en pojke som för en 
flicka enligt islam. Om någon som säger sig vara muslim inte följer detta så kan inte islam 
klandras för det menar flickorna. Några av informanterna tycker att i det svenska samhället 
finns det en negativ inställning till islam, då vissa muslimer som inte är riktigt praktiserande 
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gör dåliga saker så som hedersmord och arrangerat äktenskap. Detta skapar fördomar hos 
svenskar mot muslimer.  
 
Flickorna som är praktiserande muslimer tycker att ett äktenskap ska hålla livet ut. De anser 
att detta är ett stort steg i livet och man måste tänka många gånger innan man bestämmer sig. 
Sjögren (2003) menar att i kollektiva samhällen kommer moralen utifrån och att det är han-
dlingar som bestämmer vad som är rätt eller fel. I och med att individen får sin identitet ge-
nom tillhörighet till interaktion med familjen anpassar hon sina handlingar efter dessa normer 
och regler. En skilsmässa är främmande för många individer i ett kollektivt samhälle. Skils-
mässa är skamligt enligt religiösa och kulturella övertygelser. Skulle en kvinna välja att lämna 
sin make så är risken stor att hon förlorar barnen och drar skam över familjen.  
 
En annan informant som har pojkvän ser inte äktenskapet som ett måste. Hon tycker inte att 
religion eller etnicitet spelar någon stor roll när det gäller val av livspartner. Att hennes 
föräldrar inte är religiösa och att de bor i ett område med infödda svenskar kan ha gjort att de 
har blivit mer integrerade i det svenska samhället. De ungdomar som bor i ett svenskt område 
har mer frihet, föräldrarna blir kanske mer anpassade i sådana områden (Al-Baldawi, 2003). 
Detta har i sin tur inneburit mer frihet för flickan men samtidigt ser vi lite kvar av den tradi-
tionella sidan  när föräldrarna vill att hon inte ska ha för många pojkvänner utan hålla sig till 
en. Jag anser att vi återigen ser skamkulturen här (a.a.).  
 
Ahmadi (2003) menar att en identitet inte är statisk utan tidsbunden och därför ett föränderligt 
begrepp. Han tycker att i dagens globaliserade postmoderna samhälle behöver man inte ha 
bara en enda identitet utan identitet är en pågående process och man kan ha olika identiteter i 
olika sammanhang. Att bli uppfostrad enligt det kollektivistiska familjesystemet och samtidigt 
leva i det individbaserade svenska samhället kan ställa stora krav framförallt på invandrar-
flickorna. I möten mellan två kulturer får individer, i synnerhet ungdomar (pga. utveckling 
genom skola och nytt socialt nätverk) influenser ifrån det nya samhället, som i sin tur påver-
kar individens totala livsstil. Detta innebär att individen måste hantera två kulturers krav, dvs. 
hemlandets och mottagarlandets. Individuella olikheter uppstår givetvis genom kön, ålder, 
temperament, föräldrarnas sociala ställning och vilket lands kulturella och samhälliga normer 
som präglat familjen. 
 
Några av mina informanter tycker att det har varit jobbigt att leva i två kulturer, speciellt i 
tonåren vilket gjort att man har känt sig kluven. Som en av informanterna utryckte sig: “Är 
jag svensk eller är jag inte svensk? Vad lever jag efter?”.  En annan informant säger att det är 
någonting man vänjer sig vid, i skolan är man på ett sätt, hemma på ett annat. Att tillhöra två 
kulturer kan medföra en viss press på flickorna. En av informanterna har provat på alkohol 
och har haft pojkvän trots att det är emot religionen och familjens traditioner. Men hon vet att 
om hon talar om det så blir föräldrarna mycket besvikna och anklagar sig själva för att de har 
misslyckats att uppfostra henne. Hon vill inte göra dem besvikna och lever ett dubbel liv. Att 
inte kunna prata om sådana erfarenheter med sin familj upplever hon som väldigt jobbigt.  Det 
framkommer att de intervjuade flickorna har olika identiteter beroende vilken situation de 
befinner sig i. I skolan är de studenter, hemma är de döttrar till sina föräldrar med allt vad det 
innebär och ute i arbetslivet är de arbetstagare. Som de själva säger så tar de det bästa och 
lämnar de dåliga delarna från båda länderna.  
 
Bland de intervjuade anses kärleksäktenskap som den bästa äktenskapsformen då alla tycker 
att kärlek är väldigt viktig i ett äktenskap. Respekt är en annan egenskap som de alla fyra sät-
ter stort värde på. Vissa av dem menar att det till och med är viktigare än kärlek.  Några av de 
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intervjuade tycker samtidigt att man inte bör blanda förälskelsen med kärlek. Att mannen ska 
ha en fin karaktär, vara ödmjuk och förstå det svenska systemet är också viktigt för flickorna.  
 
Flickornas spontana inställning till arrangerade äktenskap är negativ till skillnad mot Alphon-
ces (2006) undersökning. De tycker att man själv ska få välja sin partner, inte föräldrarna. 
Enligt intervjupersonerna kan ett arrangerat äktenskap drabba både flickor och pojkar med 
samtidigt är de ense om att det mest är flickor som lider av det. Några av dem ser det som ett 
kvinnoförtryck och menar att pojkar har mer frihet i valet av partner gällande arrangerade 
äktenskap. En av informanterna har personligen haft erfarenhet av arrangerat äktenskap då 
hennes farfar förlovade henne med en kusin när hon var nyfödd. Hon uppger att hennes 
mamma var emot det men att det var pappan som bestämde i familjen, så mamman vågade 
inte säga emot. Det är först efter att farfadern avlidit som familjen sade upp förlovningen. 
Detta exempel visar hur det kan gå till med arrangerade äktenskap i patriarkala familjer där 
män har oerhört stor makt (Al-Baldawi, 2003). Samma informant menar att i traditionella fa-
miljer råder mansdominans. Men samtidigt tycker hon att kvinnor får bestämma över andra 
saker hemma, att de också har en viss makt. 
 
Det som jag tycker är intressant är att det finns en ambivalens i det de intervjuade säger om 
arrangerade äktenskap. De ser inte positivt på det och tycker att det är omodernt. Men på 
samma gång tycker de att det kan finnas något bra med det också. Om ens föräldrar känner en 
väldigt bra pojke med de egenskaper som man själv önskar att han ska ha så kan några av dem 
tänka sig att träffa honom och ge det en chans. Arrangerade äktenskap kan också anses vara 
bra då exempelvis en änka med barn gifter sig via arrangemang och på detta sätt får en viss 
ekonomisk och social trygghet. Flickornas synpunkter på arrangerade äktenskap visar att in-
genting är svart eller vitt. Med andra ord beror det helt och hållet på situationen där ar-
rangerade äktenskap blir aktuellt. Däremot tycker alla de intervjuade att ungdomarna själva 
ska ha rätt att fatta beslut och inte tvingas in till det av familjen eller släkten. 
 
Föräldrarnas skäl till att välja äktenskapspartner åt sina barn 
I intervjupersonernas berättelser framgår det att det kan finnas olika skäl till varför vissa 
föräldrar vill välja äktenskapspartner åt sina barn. Det är bara en av informanterna som har 
personlig erfarenhet av arrangerade äktenskap. De andra har inte upplevt det personligen men 
nästan alla har känt någon som har varit med om det. Till och börja med är alla de  intervjuade 
ense om att föräldrarna vill sina barn väl. De tror att det de gör är bra för deras barn. Fast det 
de tycker är bra är kanske inte bra för ungdomarna alla gånger. Föräldrarna kan tycka att eko-
nomin är viktigare exempelvis än kärlek. Att han har ett hus, ett väldigt bra jobb, tjänar bra 
kan betyda mycket för föräldrarna och detta för att barnen ska få det bättre. Ungdomarna 
däremot tycker att personlighet och respekt kommer i första hand. Flickorna betonar att det är 
viktigt även för föräldrarna att barnen som ska gifta sig känner någonting för varandra, att de 
tycker om varandra, men kärlek är inte något som föräldrarna prioriterar i första hand. 
 
I traditionella samhällen där kvinnor inte har möjlighet till utbildning och självförsörjning kan 
familjen välja att försäkra dotterns framtid genom att gifta bort henne med en person som har 
bra ekonomi. Föräldrarna tycker att de har gjort sitt och lämnat dottern i goda händer innan de 
dör. Detta gäller först och främst för flickor, då pojkar har fler möjligheter så som att utbilda 
sig, arbeta och försörja sig själva. 
 
Av studien framgår det att arrangerade äktenskap kan förekomma både i familjer som har det 
väldigt bra eller dåligt ställt ekonomiskt. I de familjer där ekonomin är väldigt god vill man 
kanske behålla pengarna inom familjen och detta gör man ofta via kusinäktenskap. 
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Föräldrarna förlovar sina barn med varandra när barnen är mycket små eller när de är 15-16 
år. De familjer som har det dåligt med ekonomin ser det som en ekonomisk möjlighet så som 
Al-Baldawi menar. Enligt en av informanterna kan man göra det även som tjänster eller gent-
jänster. Ifall någon som har hjälpt och ställt upp för en mycket vill gifta sig med ens dotter så 
kan det vara svårt att tacka nej. I sådana fall betalar man sin skuld via dottern. 
 
Enligt några av informanterna kan arrangerade äktenskap helt enkelt vara en tradition i famil-
jen. Att man hela tiden har gjort så och att det känns naturligt. I de kollektiva samhällen där 
arrangerade äktenskap förekommer förbereds barnen sedan de är små på att de ska gifta sig. 
Om en flicka som under hela sin uppväxt har hört från sin familj att detta är bra för henne så 
börjar hon också tro på det. Några av de intervjuade tycker att det mest är de yngre ungdo-
marna som inte har någon utbildning eller har utvecklats som går med på det. Dessa intervju-
personer tycker också att i de familjer där arrangerade äktenskap existerar är föräldrarna inte 
utbildade. Här kan man säga att utbildning kan ha en viss påverkan både i föräldrarnas 
ställningstagande och ungdomarnas agerande i frågan om arrangerade äktenskap. I Alphonces 
(2006) studie framkommer det att utbildning högre upp i åldrarna i synnerhet bland flickor är 
en påverkande faktor. De flickor som har högre utbildning har mer mod att stå på sig och säga 
emot familjen vid den här typen av äktenskap.  
 
Alla de intervjuade tycker att heder och i synnerhet kvinnans heder kan vara en viktig 
anledning till arrangerade äktenskap. Familjen är rädd att dottern ska börja gå ut och festa 
samt träffa pojkar och härmed riskera familjens heder. Som en av intervjupersonerna utryckte 
det så är man rädd för att förlora dottern till det svenska samhället. För att eliminera den här 
risken gifter man bort henne med någon som uppfyller familjens kriterier. Ett giftermål inne-
bär stort ansvar för flickan. Hon ska ta hand om hushållet, maken och så småningom barnen 
och inte hinna tänka på andra saker. I det här sammanhanget kan jag se likheter mellan min 
studie och Jemteborns (2005) där arrangerade äktenskap används som ett sätt att bevara famil-
jens heder. 
 
Utifrån intervjupersonernas berättelser kan man säga att religion är oerhört viktig för 
föräldrarna (Kvinnoforum. 2003). I familjer som lever enligt islam är det väldigt angeläget att 
barnen gifter sig med en praktiserande muslim. Att gifta bort barnen med en annan muslim 
via arrangemang ser kanske föräldrarna som en utväg innan barnen själva hinner träffa någon 
som möjligen är från en annan religion. Sex före äktenskapet är förbjudet enligt Koranen. En 
kvinna bor oftast hos sin familj tills hon gifter sig.  
 
Nästan alla mina informanter tycker att etnicitet är viktig för föräldrarna. De vill helst att ba-
rnen ska gifta sig med någon som har samma etnicitet som de själva. Att ha samma religion, 
språk, värderingar och traditioner anser föräldrarna är betydelsefullt. På det viset försöker de 
upprätthålla familjesystemet och ha fortsatt kontroll över sina barn. Jag tycker att detta stäm-
mer överens med det Al-Baldawi (2003) menar om föräldrarnas arrangemang och inblandning 
i ungdomarnas äktenskap för att stärka sin egen roll i familjen. Detta passar även in i Paynes 
systemteoretiska syn, där han menar att sociala system kan utveckla synergi, vilket betyder att 
de kan skapa egen energi för att vidmakthålla sig själva (2002). Människor som samspelar i 
en grupp stimulerar ofta varandra i syfte att hålla kvar eller stärka relationerna i systemet, 
vilket i sin tur stärker gruppen. En av de intervjuade flickorna betonar att man enligt islam ska 
lyda sina föräldrar och inte göra som man själv vill. Detta pekar på att för föräldrarna och 
ungdomarna är det viktigt att man inte bryter systemet genom att gifta sig med någon utanför 
detta exempelvis med en svensk. Några av intervjupersonerna nämnde mordet på Fadime 
Sahindal som ett extremt fall. De betonade att hon hade en svensk pojkvän  vilket var emot 
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familjens normer och traditioner. Hon hade enligt familjen brutit systemet och blev därför 
straffad. Samtidigt tycker en av informanterna att detta egentligen inte är något som enbart 
handlar om invandrarfamiljer utan det finns traditionella svenska familjer också som inte vill 
att deras barn ska gifta sig med utländska av olika skäl så som rasism, kulturskillnader etc.  
 
Payne (a.a.) anser att inom systemteori kan det  finnas öppna och slutna system beroende på 
dessas gränser. Eftersom alla mina informanter studerar och arbetar tycker jag inte att de till-
hör familjer som är slutna för det svenska samhället. Att flickorna är delaktiga i samhället 
innebär att det kommer in nya tänkesätt och intryck från omgivningen i familjesystemet. 
Däremot kan jag tycka att vissa av familjerna har mer öppna gränser. Det handlar om de fa-
miljer som bor i ett område med infödda svenskar. I dessa familjer som har öppna gränser mot 
det nya samhället har flickorna mer frihet och handlingsutrymme. De får vara ute mer och kan 
tänja på de gränser som familjen satt upp. Att de bor bland svenskar kan också innebära en 
minskad socialkontroll från landsmän, vilket i sin tur leder till att föräldrarna inte tänker lika 
mycket på exempelvis rykten som de andra familjerna gör.  
 
8. Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Syftet men den här kvalitativa studien var att belysa några ungdomars syn på arrangerade äk-
tenskap och utifrån de intervjuades perspektiv ta reda på varför vissa föräldrar vill välja äk-
tenskapspartner åt sina barn även under exilen i Sverige. 
 
De flickor som deltagit i min undersökning är emot arrangerade äktenskap, men har ändå  en 
ganska nyanserad syn på det. Till skillnad från föräldrarna tycker de att kärlek och respekt 
kommer i första hand vid ett äktenskap. De tycker att man själv ska bestämma vem man vill 
leva sitt liv med. Att föräldrarna har den här traditionen från ursprungslandet och vill bevara 
den har de en viss förståelse för. Det kan ha sina fördelar i ett samhälle där kvinnor inte har 
några utvecklingsmöjligheter och behöver en man som kan försörja henne. Men i ett samhälle 
som Sverige där kvinnor har möjligheter och rättigheter för att utvecklas och arbeta, är de inte 
alls beroende av mannens inkomst på samma sätt. Familjens försörjning ligger inte längre 
enbart på mannens axlar. Flickorna tar ett steg längre än sina föräldrar och betonar vikten av 
utbildning och arbete. De utbildar sig och siktar på att bli yrkesarbetande kvinnor med status 
och välavlönade arbeten. Tre av de intervjuade flickorna studerar på universitetet, en av dem 
planerar högskolestudier och alla arbetar vid sidan av studierna.  
 
Kärleksäktenskap anses som den bästa äktenskapsformen men samtidigt finner jag flickornas 
synpunkter på arrangerade äktenskap ganska ambivalenta. Trots att de är emot och anser att 
det är omodernt kan några av dem tänka sig att ge det en chans ifall föräldrarna hittar en 
lämplig partner men bara så länge de har beslutfattanderätten. Enligt min åsikt kan detta bero 
två saker: Antingen tycker de så för att just dessa flickor och deras föräldrar är praktiserande 
muslimer och deras kriterier på den blivande mannen mer eller mindre är lika eftersom det 
handlar om värderingar som de själva delar med sina föräldrar eller vill de välja äktenskap-
spartner tillsammans med sina föräldrar så att föräldrarna också ska känna sig delaktiga i ar-
rangemanget (Bredal, 2004). Några av flickorna pekar också på att det finns fördomar hos 
svenskar mot invandrarfamiljer gällande arrangerade äktenskap. De menar att detta fenomen 
finns även i Sverige fast då heter det “blind-dates” och anses inte vara lika grovt som ar-
rangerade äktenskap i traditionella samhällen. Ungdomarnas uppfattningar om arrangerade 
äktenskap visar att ingenting är svart eller vitt utan det är mer komplicerat än så. Det finns 
alltså ingenting som säger att kärleksäktenskap är positivt och arrangerade äktenskap är nega-
tivt. 
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I likhet med Bredals studie framkommer det i min undersökning att krav på kyskhet begränsar 
flickorna i högre grad än pojkarna. Genom att kontrollera flickans sexualitet försäkrar man sig 
om att flickan ska få ett “gott parti” och garanterar familjens heder. Detta leder i sin tur till att 
kvinnorna i mindre utsträckning än männen kan finna sina äktenskapspartner själva. Den 
psykiska pressen att uppfylla familjens förväntningar kan också sätta ungdomarna i en svår 
situation. De ser sig själva som en del av familjen och vill inte göra de sina besvikna. Samti-
digt lever de i Sverige och försöker anpassa sig efter det svenska samhället. Flickornas berät-
telser visar dock på att ungdomarnas och framförallt flickornas motstånd mot arrangerade 
äktenskap ökar i takt med utbildning och ålder. 
 
Ungdomarna påpekar att arrangerade äktenskap och hedersmord är emot islam och har kul-
turell bakgrund. De anser att den här formen av äktenskap förekommer mest i de familjer där 
kultur och traditioner har väldigt stor betydelse. De samhällen där arrangerade äktenskap 
förekommer är ofta patriarkaliska. Mannen och kvinnan har olika roller som kompletterar 
varandra. I sådana samhällen är också ära och skam centrala begrepp. Familjen är grunden-
heten i samhället och individen deltar i samhället först och främst som medlem av en familj. 
Därför anses äktenskapet som en allians mellan familjer där etnicitet och grupptillhörighet 
ofta är viktigare än individuella personlighetsdrag. Det är väldigt angeläget att bevara och 
förstärka familjesystemet i sådana kollektiva samhällen. I ett sådant samhälle kan arrangerade 
äktenskap vara ett sätt att stärka familjebanden och ha fortsatt kontroll över barnen (Bredal, 
2004).  
 
Enligt de intervjuade flickorna vill föräldrarna gärna att ungdomarna gifter sig med personer 
de tycker om, men kärlek är inte något som föräldrarna prioriterar särskilt. Religion, etnicitet 
och ekonomi kan vara mycket viktigare i de flesta fall. Genom arrangerade äktenskap vill 
föräldrarna försäkra ungdomarnas och i synnerhet flickornas framtid gällande ekonomi och 
social trygghet. Att gifta sig inom släkten kan också ses som ett sätt att försäkra att egen-
domen stannar inom familjen. Enligt en intervjuperson kan denna äktenskapsform förekomma 
som tjänster eller gentjänster där någon kanske har gjort familjen stor tjänst och genom att  
gifta bort sin dotter med denne visar man sin uppskattning. 
 
Att traditionen med arrangerade äktenskap fortsätter leva i vissa familjer som bor i Sverige, 
kan enligt flickorna bero på olika saker. De påpekar att denna tradition praktiseras inte av alla 
familjer som har den som en del av sitt traditionella kulturmönster, inte minst av deras egna 
föräldrar. Det anses finnas en koppling mellan föräldrarnas utbildning och förekomsten av den 
här typen av äktenskap. I familjer där föräldrarna inte har utbildning eller har låg utbildning 
kan de bli mer traditionella och vilja bevara seder och normer. Uppehållstillstånd och svenskt 
medborgarskap kan vara en annan anledning till arrangerade äktenskap och särskilt kusinäk-
tenskap. Vid sådana fall bor en av partnerna i Sverige och den andra i hemlandet. 
 
Det framkommer i studien att heder har en central roll i familjer där arrangerade äktenskap 
förekommer. Föräldrarna vill inte förlora sina barn och framförallt sina döttrar till det svenska 
samhället. Sex utan äktenskap är otänkbart för dessa familjer. I syfte att bevara familjens he-
der och traditioner vill de gifta bort döttrarna med personer som har samma etniskt ursprung. 
De intervjuade flickorna säger att deras föräldrar också ser negativt på arrangerade äktenskap 
och aldrig skulle tvinga dem till något sådant. Men samtidigt framkommer det att familjen har 
önskemål om att den tilltänkta partnern ska komma från samma religion, etnicitet och tradi-
tion (Kvinnoforum, 2003).  
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Bredal (2003) menar att vissa ungdomar som växer upp i traditionella familjer som försöker 
leva som i hemlandet, börjar dela samma värderingar som sina föräldrar. I min studie ser jag 
några likheter med Bredals. Jag tycker att flickor som deltog i min undersökning är välinte-
grerade i sina familjer. De här flickorna är uppvuxna i det kollektivistiska familjesystemet 
som de är en del av och på flera punkter delar de föräldrarnas värderingar. De revolterar inte 
mot sina föräldrar. Däremot tycker jag att de har mer handlingsutrymme och mod att stå emot 
traditioner de inte accepterar så som arrangerade äktenskap. Jag anser att familjens integration 
i Sverige också påverkar föräldrarnas inställning till och praktiserande av arrangerade äkten-
skap. 
 
Kommunikationen mellan familjemedlemmarna anser jag har stor betydelse vid arrangerade 
äktenskap. Om relationen till föräldrarna är öppen och bra, kan ungdomarna hävda sig själva 
och säga emot när det inte känns riktigt för dem. Jag tycker att det är viktigt att ha ett levande 
och ömsesidigt samtal där föräldrarna är lyhörda för barnens önskemål och åsikter. På så sätt 
kan de bättre förstå varandra och kanske hitta lösningar som upplevs gynnsamma av både 
föräldrarna och barnen. 
 
Jag tycker att min studie visar på att boendet har en viss påverkan i familjernas integration i 
Sverige. De familjer som bor i ett område med infödda svenskar har mer öppna gränser mot 
det svenska samhället. Jag är medveten om att det här är en liten undersökning och några gen-
eraliseringar kan inte göras. Dock tycker jag personligen att familjens integration i det nya 
samhället spelar en viss roll vid arrangerade äktenskap. Ju mer familjen bor blandat desto mer 
får flickorna frihet och handlingsutrymme. Den sociala kontrollen av flickorna minskar också 
när de inte bor bland sina landsmän. Det här är något som kanske svenska staten borde tänka 
på när de placerar de nyanlända invandrare. 
 
Personligen tror att jag traditionen arrangerade äktenskap kan minska med tiden beroende på 
vissa saker. I takt med hög utbildning hos både ungdomar och föräldrar, integration i sam-
hället med hjälp av blandat boende och till sist men inte minst att arrangerade äktenskap blir 
omodernt bland ungdomar, tror jag att denna tradition kommer att avta så småningom. Barn 
till dessa intervjuade flickor kommer enligt min mening att ha helt andra förutsättningar och 
möjligheter än sina föräldrar. Jag tror nämligen att varje ny generation kommer att ta ett steg 
längre än sina föräldrar och då är det inte säkert att denna tradition fortfarande praktiseras.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag blev imponerad av de här flickorna som lever i två kulturer 
med olika värderingar och normer, men ändå klarar av det på ett bra sätt. Att leva i olika kul-
turer, så som det framgår i deras berättelser, är inte lätt. Att vara lojal mot familjen och samti-
digt anpassa sig till svenska samhället kan vara krävande och i vissa fall pressande. Jag tycker 
att de här flickorna på ett skickligt sätt har skapat sig en identitet som förenar delar av de olika 
kulturer som de lever i. De tillhör två kulturer och tar det bästa från båda. De vill utbilda sig, 
utvecklas och delta i det svenska samhället. Jag upplevde dem som moderna, målmedvetna 
och starka flickor som värderar familjen högt men på samma gång vill förverkliga sig själva.  
 
Jag hoppas att jag, med den här studien har bidragit till en ökad förståelse för de här flickorna 
som försöker leva upp både till familjens och det svenska samhällets förväntningar. Ett 
förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att studera pojkarnas upplevelser av ar-
rangerade äktenskap och lyfta fram deras perspektiv. En sådan studie skulle säkert på ett in-
tressant sätt komplettera min och ge en värdefull bakgrund till de intervjuer jag genomfört. 
Det vore också väldigt intressant att studera ungdomar som har varit med om och lever i ar-
rangerade äktenskap. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Ålder: 
Antal år i Sverige: 
Ursprungsland: 
Familj: 
Sysselsättning: 
 
Äktenskap 
Hur ser du på äktenskap? 
Har du egna drömmar/önskemål om det? 
Har din familj drömmar/önskemål om det? 
Vad är kärleksäktenskap för dig? 
Hur ser du på det? 
Vad är arrangerat äktenskap för dig? 
Hur ser du på det? 
Hur ser din familj på kärleksäktenskap? 
Hur ser din familj på arrangerat äktenskap? 
Är ni överens/ tycker ni olika om äktenskap? 
 
Föräldrarnas skäl 
Varför tror du att vissa föräldrar vill välja äktenskapspartner åt sina barn? 
Vilka skäl tror du att de kan ha? (tex. tradition, heder, religion, ekonomi ,etnicitet, trygghet, 
status, hemgift)  
Kan du komma på flera skäl? 
Hur är det att växa upp i en familj som lever enligt traditionella normer? 
Hur är det att växa upp i en familj som INTE lever enligt traditionella normer? 
Kan du ge ange några skäl till att dina föräldrar praktiserar denna tradition? 
Kan du ange några skäl till att dina föräldrar INTE praktiserar denna tradition? 
Varför tror du att de tänker så? 
Vad är “rätt” familj i din familj? 
Hur ser villkoren ut för flickor och pojkar i familjer där föräldrar bruka välja åt barnen? 
När kan det vara så att det är barnen som väljer och föräldrar som sanktionerar? 
Vad menas med kusinäktenskap? 
Hur ser du på det?  
 
Arrangerade äktenskap 
Har du någon personlig erfarenhet av arrangerade äktenskap? 
Känner du någon som har varit med om det? 
Anser du att det finns några för- och nackdelar med arrangerade äktenskap? 
Kan det finnas några andra? 
Tycker du att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor angående delaktighet i beslutet? 
Kan denna tradition innebära några begränsningar för barnen  iså fall vilka? 
Kan du ha pojkvän/flickvän? 
Får du gifta dig med vem du vill? 
Kan du tänka dig att ingå ett arrangerat äktenskap? I så fall på vilka grunder? 
 


