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Abstract 
Studien syftar till att undersöka attityderna kring polygyni bland unga ogifta män i 
Gambia. Kvalitativa enskilda intervjuer har utförts på män i landets stadsområden, och 
svaren har sedan analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet 
påvisar att polygyni har många negativa aspekter och inte alltid är frivilligt, ens för 
männen. Det indikerar även att traditionen håller på att avta i landets urbana delar. 
Attityderna förändras och polygyni anses, av många, vara ett problem mer än ett 
privilegium. Studien är relevant för socialarbetare och andra yrkesgrupper som arbetar 
med människor, speciellt de som arbetar internationellt i länder där liknande 
familjestrukturer är vanliga.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Under hösten 2006 spenderade jag fyra månader i Gambia i samband med min studiepraktik. 
Jag fick där både uppleva, och anpassa mig till, en mycket annorlunda mentalitet och 
samhällsstruktur i jämförelse med den jag är van vid i Sverige. Då islam är en naturlig del av 
samhället i Gambia, och genomsyrar vardagslivet, är det svårt att helt undkomma 
kulturkrockar. Detta blev säkerligen ännu svårare då jag har mitt ursprung i det sekulariserade 
Sverige, där tro inte alltid är det självklara. Jag hamnade därför i otaliga diskussioner om olika 
seder, traditioner och tankesätt. En fråga som kom upp till diskussion gång efter annan var 
polygyni, som inte är särskilt främmande i Gambia men förbjudet enligt lag i Sverige. Enligt 
nationalencyklopedin är polygyni en form av månggifte, där en man är gift med flera kvinnor 
samtidigt (Nationalencyklopedin, 2007).  

1.2 Problemformulering och syfte 
För ungefär 20 år sen gjordes en studie om polygyni bland Mandinkafolket, och det verkar 
vara den enda som har behandlat traditionen i just Gambia. Dess slutsats var att det för 
männen anses prestigefyllt med många fruar och att det för kvinnorna innebär en extrem 
psykisk stress. Studien väckte frågor som: Är polygyni alltid självvalt från mannens sida? Ser 
han det alltid som ett privilegium? Vad kommer dagens generations män i Gambia, som ännu 
inte gift sig, att göra för val inför framtiden och vad tänker de om formandet av en egen 
familj? För att försöka få några av mina många frågor besvarade, bestämde jag mig för att åka 
tillbaka till Gambia och undersöka tankegångarna runt polygyni.  
 
Denna studie syftar till att studera hur ogifta unga män i Gambia, som vuxit upp i familjer där 
polygyni förekommer, ser på traditionen och varför. Då det mesta som skrivits om ämnet har 
haft fokus på kvinnan och hennes situation, vill jag vända på frågan och se på fenomenet ur de 
unga männens perspektiv, i den kontext de befinner sig i. Jag kommer därför att analysera 
utifrån socialkonstruktivismen och ha ett könsperspektiv. Studien är kvalitativ och de 
frågeställningar jag kommer att försöka besvara är: 
 

• Vad beskriver informanterna ligger till grund för polygyni i Gambia? 
• Vad är de positiva, respektive negativa, aspekterna av traditionen enligt dem? 
• Växer eller avtar traditionen av polygyni i Gambia enligt informanterna, och vad tror 

de är anledningen till detta? 
• Vill de själva leva i ett polygynt äktenskap i framtiden, och vad beror deras val på? 

 
Jag tror att min studie kan vara användbar i det sociala arbetet, då familjen är en sfär som ofta 
behandlas. Det är därför av värde att känna till olika familjekonstellationer och dess 
bakomliggande orsaker, problem och möjligheter. Särskilt viktigt blir det för yrkesgrupper 
som arbetar med människor internationellt, och då framför allt i länder som har liknande 
familjemönster som i Gambia.  

1.3 Avgränsningar 
I denna studie avgränsar jag mig till att undersöka unga mäns syn på polygyni, jag fokuserar 
alltså inte alls på kvinnor och deras åsikter om traditionen. Jag begränsar mig även genom att 
analysera mina data utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. De olika teman som 
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behandlas i min intervjuguide är bland annat familjerelationer, samhället och framtiden, detta 
för att täcka in mina frågeställningar.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i olika kapitel för att bli mer överskådlig. Det första kapitlet innehåller 
en introduktion med inledning, följd av frågeformulering och syfte. Därpå definieras de 
centrala begrepp som är relevanta för studien. I kapitel två redogörs för vissa 
bakgrundsfaktorer som är viktiga att känna till för att förstå traditionen runt polygyni. Det 
följs av kapitel tre som innehåller de tidigare studier som kan kopplas till min egen. Efter det 
kommer kapitel fyra som beskriver den teori som studiens data har analyserats utifrån. Kapitel 
fem är ett metodavsnitt som redogör för hur dessa data har samlats in, bearbetats och tolkats. 
Här diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt att 
informanterna presenteras kort. I kapitel sex uppvisas resultatet, följt av en analys utifrån den 
valda teorin. Det är även här svaren på frågeställningarna sammanknyts med den tidigare 
forskningen. Studien avslutas med kapitel sju som innehåller diskussion, slutsats och förslag 
till ny forskning.  

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Familj  
Begreppet familj betyder olika saker i olika kulturer. I många afrikanska länder anses hela 
folkgruppen tillhöra familjen, medan det i andra delar av världen ser annorlunda ut. Oavsett 
hur familjen är uppbyggd så är den en del av ett större system och har även flera mindre 
system inom sig. Familjen är delvis utformad efter den kulturella kontext den befinner sig i, 
vilket innebär att landets maktmönster ofta speglar familjens (Al-Badawi, 1998, sid. 150). 
Den patriarkaliska familjestrukturen kommer ursprungligen från det gamla bondesamhället 
med pappan som familjens överhuvud. Den kännetecknas av behovet av gemenskap i 
kombination med en klar maktfördelning. Mannen i denna typ av familjesystem är ofta ensam 
familjeförsörjare och har den största makten både inom och utom familjen. Enligt Al-Badawi 
(1998) räknas hans fru i vissa fall som en ägodel och han har i många fall även betalat en 
hemgift för att få gifta sig med henne. Hon är ett komplement till honom och hennes plats är i 
hemmet (a.a., sid. 151). 
 
I olika kulturer råder olika uppfattningar om familjens roll och familjemedlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter. Dessa familjesystem kan delas in i två olika typer; det holistiska 
och det individualistiska. Det individualistiska tankesättet, som ofta råder i det moderna 
samhället, är baserat på tanken att det finns en avgränsning mellan individen och dennes 
universum. Enligt Ahmadi (1998) överordnas individen allt i sin omgivning, denne är Guds 
jämlika motpart, och begränsas enbart av de andra samhällsmedlemmarnas rättigheter 
(Ahmadi, 1998, sid. 60-62). Det individualistiska familjesystemet sätts i kontrast till 
holismen, som existerar i de flesta traditionella samhällen, och innebär att individen är en 
odelbar del av en större helhet. Holismen bygger på idén att det inte finns en diskrepans 
mellan individen och universum. Individen är därför i symbios med Gud, vilket gör det 
omöjligt för denne att ifrågasätta det som Gud skapat. Detta system existerar bland annat i 
muslimska samhällen och individens vilja och rättigheter underordnas där familjens. 
Individen ägs, enligt Ahmadi (1998), av sin familj. Detta gör att familjemedlemmarna får sina 
identiteter i förhållande till sin roll i familjen. Därför värderas kvinnor och män högre ifall de 
är föräldrar, enligt det holistiska tankesättet (a.a., sid. 62-65).  
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Min studie koncentrerar sig på män, vars framtida roll inom familjen kommer att vara som 
fäder. Då några av mina tidigare studier även redovisar resultat av fäders perception av 
polygyni, anser jag det relevant att ha med mannens bild av familjen, vilket inkluderar 
faderskapet. Det är även väsentligt då jag faktiskt intervjuar barnen, om än vuxna idag, till en 
far med fler fruar än en. Flera undersökningar har gjorts internationellt om mäns syn på [sitt] 
faderskap. I dessa framkommer att attityden har förändrats och att dagens fäder vill ha en 
större inblandning i sina barns liv, med en betydligt närmare kontakt än tidigare generationer 
har haft. Familjen ansågs i undersökningarna vara en av de sfärer som betyder mest för 
männens självuppfattning (Plantin, 2003, sid. 153). Detta betyder dock inte att de hjälper till 
mer i hemmet, utan det är relationen mellan fadern och barnet som är i fokus. Detta kan tolkas 
som en kombination av ett traditionellt- och ett modernt faderskap (a.a., sid. 158-159). Dessa 
teorier varierar dock i applicerbarhet på olika kulturer och samhällsgrupper. 
 
Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på faderskap har vuxit fram och fått en stadig position i 
dagens faderskapsforskning. Bland annat så innebär denna syn att faderskapet inte längre ses 
som något statiskt, utan som något föränderligt. Faderskapet är en social institution som 
formas i överensstämmelse med samhällets strukturer och individerna i dess närhet. Dessutom 
påverkas det även av olika andra faktorer som klass, yrke eller familjestruktur (Plantin, 2003, 
sid. 160).  

1.5.1.1 Polygyni 
Polygyni är en form av månggifte där en man samtidigt är gift med flera kvinnor. Det är en 
vanlig äktenskapsform i jordbrukssamhällen i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Enligt 
Nationalencyklopedin är polygyni ”de äldre männens privilegium (eller börda)” 
(Nationalencyklopedin, 2007-03-09) och förknippas med en patriarkalisk familje- och 
samhällsstruktur. Eftersom det även i de flesta polygyna samhällen finns en någorlunda jämn 
könsfördelning är äktenskapsåldern för män i regel relativt hög, medan kvinnor gifter sig 
unga. Polygyni som begrepp används däremot inte särskilt ofta, då polygami är betydligt 
vanligare i vardagsspråket. Polygami är ett samlingsbegrepp som betecknar månggifte, eller 
sexuell relation, med fler än två ingående parter. Vanligtvis refererar det till en man och två 
eller flera kvinnor, men kan även gälla en kvinna och flera män. Den vanligaste 
äktenskapsformen är dock monogami, eller engifte, som bygger på principen att en person vid 
en given tidpunkt endast får vara gift med en make/maka. Bestämmande för huruvida 
monogami eller polygami är normen i ett samhälle kan bland annat vara sådana variabler som 
är förknippade med försörjningssystemet, såsom mobilitet och behovet av arbetskraft inom 
hushållet (Nationalencyklopedin, 2007). 

1.5.2 Kön 
Många forskare har studerat kön, dock har den forskning som fokuserat på män sett helt 
annorlunda ut än den som inriktat sig på kvinnor. I väldigt många könsteoretiska texter är 
mannen den ”andre” och han uppmålas som en självsäker, dominant individ. Denna 
beskrivning passar, enligt Johansson (2003), bra på en beskrivning av samhällets strukturer, 
men blir ganska motsägelsefull på individnivå (Johansson, 2003, sid. 237-238). Den mer 
nyanserade och kritiska mansforskningen har vuxit fram först under 2000-talet (a.a., sid. 240), 
men verkar till största del behandla västvärldens manlighet.  
 
Ett begrepp som förekommer inom könsforskningen är homosocialitet, som handlar om att 
sammansvetsa manlig gemenskap. Detta sker genom att män, och då kanske framför allt unga 
män, på alla sätt försöker måla upp en skiljelinje mellan de två könen. Genom en viss jargong, 
olika sätt att agera och speciella koder motas kvinnor, homosexuella- eller feminina män bort 
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och manligheten säkras. Tillsammans formar de som kan hantera kraven en exklusivt 
”manlig” värld, och alla som vill innefattas måste lära sig vad som är tillåtet. Då det är viktigt 
att inte sammankopplas med kvinnor och kvinnlighet, kan ett sätt att visa tillhörigheten vara 
att smutskasta eller nedvärdera det andra könet (Johansson, 2003, sid. 241). Detta kan dock 
skilja sig åt mellan olika länder och kulturer. Valet att uteslutande studera män i denna studie 
innebär att fenomenet enbart belyses från ena sidan. Mannen är den som av många anses tjäna 
på polygyni, men då informanterna själva har vuxit upp i polygyna familjer är deras åsikter 
om traditionen säkerligen mångfacetterade, och de kan även inta ett barns perspektiv, om än 
retrospektivt. 
 

2 Bakgrund 
För att lättare kunna förstå polygyni behövs någon typ av förförståelse. Jag kommer därför att 
måla upp en bakgrund där jag beskriver både Gambia och dess historia kortfattat. Jag kommer 
även att belysa äktenskapet enligt islam, som enligt Gregg (2003) är den faktor som har lagt 
grunden för polygyni i Gambia (Gregg, 2003, sid. 248).  

2.1 Gambia 

2.1.1 Historik och politik 
År 1889 målades Gambias nuvarande landsgränser upp med penna och linjal av brittiska 
förhandlare. Då hade landet redan varit ockuperat av europeiska slavhandlare sedan mitten av 
1400-talet. Slavhandeln i Gambia initierades utav invånare från andra afrikanska länder, men 
övertogs sedan av Portugal, Frankrike, Holland och England i tur och ordning (Gregg, 2003, 
sid. 233-234, 237-238). Gambia var en engelsk koloni från 1886 till 1962, och när de andra 
västafrikanska länderna fick sin självständighet under 1950-talet hävdade engelsmännen att 
Gambia inte var tillräckligt starkt ekonomiskt. Dess inkomster från jordnötsindustrin var inte 
tillräckliga för att försörja landet. En man vid namn David Jawara grundade i samma veva 
“the People’s Progressive Party” (PPP) som vann en omröstning för självständighet år 1962. 
Det hade funnits politiska partier före PPP, men inget som hade lyckats locka så många röster. 
Gambia blev därför självständigt år 1965 med Jawara som statsminister, medan drottning 
Elisabeth II blev kvar som stadsöverhuvud. Samtidigt utvecklades turismen i Gambia och 
jordnötsindustrin blev mer lukrativ. Detta ledde till att Gambia blev en starkare ekonomisk 
nation som därför vågade ta det politiska steget mot full självständighet. År 1970 blev 
drottningen därför tvungen att avgå och Jawara blev president (Kane, 2006, sid. 29-31).  
 
Jawara avsattes 1994 i en militärkupp med Yahya Jammeh i spetsen. Jammeh är idag inne på 
sin tredje femårsperiod som president med 375 miljoner pund i landsskuld. De som inte röstar 
på hans parti, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC), försöker att hålla 
en låg profil, då det talas om korruption, mutor och trakasserier av ickeanhängare (Gregg, 
2003, sid. 242, 243). Gambia har aldrig ansetts vara ett land där yttrande- och tryckfrihet stått 
högt i kurs, men de senaste åren har det blivit värre. Då en framstående journalist blev mördad 
i december 2004 och det framkom att underrättelsetjänsten hade honom under övervakning, 
ansåg många att det var rimligt att en utredning gjordes. Dock var gensvaret från regeringen 
inget annat än vaga hot och en ökad press på de som misstyckte, så denna utredning 
påbörjades inte ens (Kane, 2006, sid. 89). 
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2.1.2 Befolkning 
Gambia, som ligger i Västafrika, är Afrikas minsta land med en area lika stor som Skånes. Det 
omges nästan helt av Senegal och dess huvudstad heter Banjul. I Gambia bor ungefär 1,6 
miljoner människor, varav 45 % av invånarna är under 15 år (Kane, 2006, sid. 88). Trots att 
befolkningen består av många olika folkgrupper och religioner, så finns där få motsättningar 
mellan dessa och toleransen är hög. Då det officiella språket i landet är engelska har även 
varje folkgrupp sitt eget språk, och det är just språket som är den mest meningsfulla 
etnicitetsindikatorn. Ett barn ärver sin pappas folkgruppstillhörighet men lär sig ofta tala flera 
språk flytande. På landsbygden är det vanligt att ett samhälle helt består av endast en 
folkgrupp, medan det i de urbana delarna är mer blandat. Den största folkgruppen i landet är 
Mandinka och de utgör cirka 42 % av befolkningen. De andra stammarna är Fula, Wolof, 
Jola, Manjago, Serahule, Serer och Aku. Många av dem är inte begränsade till Gambia utan 
finns i flera olika länder i Västafrika och giftermål mellan grupperna är inte ovanligt. Det 
finns även många mauretanier och libaneser i landet (Gregg, 2003, sid. 244-248).  

2.1.3 Religion i Gambia 
Det finns både kristendom och animism i Gambia, men cirka 90 % av befolkningen är 
muslimer. De flesta av dem är sunnimuslimer och hela samhället genomsyras av islam. 
Polygyni, som är en muslimsk sed, är inte ovanligt i landet och anses, enligt Gregg (2003), 
ärofullt. Kvinnorörelsen har påverkat kvinnors möjligheter att säga sin mening i frågan, men 
polygyni är trots detta inte en sed som förkastas utav alla kvinnor. I det gambiska samhället, 
där hushållsarbetet är tungt eftersom levnadsförhållandena är väldigt primitiva, finns det 
enligt Gregg (2003), många kvinnor som uppskattar en andra fru att samarbeta med. 
Skilsmässa är ovanligt och det skulle sätta kvinnan i en svår ekonomisk situation. Därför 
anser många att det är bättre att mannen äktar en fru till om äktenskapet inte är bra, istället för 
att genomgå en skilsmässa (Gregg, 2003, sid. 252-253, 256-257).     

2.2 Islam och äktenskapet 
Maqsood (1994) beskriver att äktenskapet enligt islam, anses vara något mycket heligt och 
seriöst som ska vara livet ut. Det kan ibland liknas vid ett socialt kontrakt med både 
förpliktelser och rättigheter för både mannen och kvinnan, mer än ett resultat av kärleken 
mellan två individer. Kvinnan anses ofta vara ”hjärtat” i den muslimska familjen medan 
mannen är överhuvudet. Detta behöver, enligt Maqsood (1994), dock inte betyda att hon är 
honom underlägsen, utan hon är istället den som har ansvar för barnens introduktion till islam 
och familjens välmående. Mannens roll som överhuvud innebär att han har det slutgiltiga 
ansvaret för sin familj. Många äktenskap arrangeras av brudparets föräldrar, men de ska själva 
godkänna sin partner innan giftermålet kan genomföras. Orsaken till detta är att det är 
förbjudet, enligt muslimsk lag, att tvinga någon till giftermål. I samband med bröllopet får 
kvinnan i de flesta fall också en hemgift som hon själv råder över. Denna hemgift kan variera 
i storlek mellan olika kvinnor och kan senare returneras till mannen, utifall att kvinnan söker 
skilsmässa. Detta är dock inget som ses på med blida ögon i de flesta muslimska samhällen, 
men islam tvingar, enligt Maqsood (1994), ingen att fullfölja ett äktenskap som inte fungerar 
(Maqsood, 1994, sid. 177-179, 183). Religion tolkas dock inte på samma sätt utav alla, och 
handlingsmönster och traditioner kan därför skilja sig åt i olika samhällen. 

2.2.1 Polygyni enligt Koranen 
Enligt Hedin (1996) och flera andra, är det i sura 4:3 i Koranen som de ord står som har 
tolkats till att en man har rätt att äkta fyra fruar:  

 9



”Om ni fruktar att inte kunna iaktta rättvisa mot de faderlösa, äkta då så många kvinnor som 
syns er lämpligt, två eller tre eller fyra, men fruktar ni ändå att ni inte ska kunna iaktta 
billighetens krav (=handla rätt och rättvist emot dem) så ta bara en enda eller blott de 
slavinnor, som ni råder över!” (Hedin, 1996, sid. 97, Simonsen-Baek, 1994, sid. 206). I 
samhällen där det finns fler kvinnor än män och monogami är normen anser många att de som 
är ensamma lockas att ingå i ”omoraliska” förhållanden. Då otrohet är en dödssynd enligt 
islam får muslimska män därför gifta sig med upp till fyra fruar. Dock finns det, enligt Hedin 
(1996), särskilda villkor för den man som väljer att ingå äktenskap med fler kvinnor än en. 
Bland annat så måste fruarna behandlas exakt lika, mätt utifrån ekonomiska och materiella 
mått. De skall även få lika mycket tid av mannen och han ska spendera lika många nätter med 
var och en utav dem. Trots att det förekommer polygyni som innefattar tvång så ska, enligt 
islam, giftermål av fler fruar alltid ske i samförstånd med kvinnorna (Hedin, 1996, sid. 182-
183) 
 
Polygyni är i många muslimska länder en del av familjelagstiftningen, men det anses även 
olagligt i ett fåtal. I de länder där det inte tillåts görs, enligt Hjärpe (2004), hänvisningar till att 
polygyni tillkom under profeten Mohammeds tid, då det fanns många änkor som exempelvis 
behövde skydd. Situationen har ändrats sedan dess och liknande åtgärder är därför ej 
nödvändiga. Dessutom anses det vara omöjligt att behandla alla fruar likvärdigt och det är ett 
av kraven för att få ingå i ett polygynt äktenskap. Det är inte överallt i världen som äktenskap 
registreras i vanlig mening eller sker med en vigselförrättare närvarande. Hjärpe (2004) menar 
att brudgummen och brudens manliga släktingar ibland tecknar ett kontrakt istället. I 
kontraktet kan det finnas punkter som hindrar mannen från att ta en annan fru, tvingar honom 
att betala ut en ersättning till första hustrun om han gör det, eller till och med gör honom 
skyldig att begära skilsmässa i ett sådant fall. Dock är monogami betydligt vanligare än 
polygyni, som, enligt Hjärpe (2004), i realiteten är en ganska ovanlig familjekonstellation 
(Hjärpe, 2004, sid.62-63). 

3 Tidigare forskning 
Att söka finna information om polygyni är inte svårt. En sökning på Internet efter böcker och 
artiklar ger tusentals träffar. Dock är en stor del av den informationen inte särskilt relevant för 
mig, då jag framför allt söker tidigare forskning som fokuserar på mannen i det polygyna 
äktenskapet eller unga ogifta män. Sökorden som har använts har varit: ”polygyni”, 
”polygami”, ”polygyny”, ”polygamy”, ”Gambia” och ”islam”. De två sistnämnda sökorden 
har nästan uteslutande kombinerats med de olika variationerna av poly*. All tidigare 
forskning har sökts mellan den fjärde och fjortonde mars 2007. Den har funnits i Libris och 
databaserna ”Academic search premier” och ”PsycINFO”. Sökningar efter SOU-rapporter har 
även gjorts i databasen lagrummet, men det gav inga träffar. Eftersom det finns så pass lite 
information om polygyni ur manligt perspektiv, så blev det en ganska naturlig avgränsning av 
vilka studier som skulle kunna användas. Dock krävdes en hel del sållande för att få fram 
vilken litteratur som fokuserade på vad. 
 
Mycket forskning har gjorts om polygyni, men den största delen har fokuserat på kvinnan 
eller barnen och hur de påverkas. Dessa handlar framför allt om kvinnans förtryckta position, 
hat, rivalitet och samarbete mellan fruarna, eller hur deras relation påverkas av sociala och 
kulturella faktorer (exempelvis: Haifa A. Jawad, Laila S. Shand eller Sangeetha Madhaven). 
Jag kommer framför allt att använda mig utav studier gjorda på gifta män och ungdomar, 
framför allt unga män, från polygyna familjer. De få undersökningar som jag har hittat 
fokuserar på attityden till och hälsoeffekter av polygyni. Anledningen till att dessa har valts ut 
beror på att informanterna är någonstans mitt emellan dessa två grupper, och avgränsningen 
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faller sig därför naturlig. Studien syftar nämligen inte till att göra en jämförelse mellan 
kvinnor och mäns uppfattningar om traditionen.  
 
En studie som jag använder mig av fokuserar dock främst på kvinnor. Jag har tagit med den 
med anledning av att den är relevant för min studie, eftersom den berör äktenskapet i det 
gambiska samhället och även strukturer runt familj, uppfostran och kulturella traditioner. Då 
det är den enda undersökningen som behandlar polygyni i just Gambia och då den dessutom 
tar upp mäns och ungdomars attityder till traditionen, har den därför en stark koppling till min 
egen studie. Jag anser att det som presenteras som tidigare forskning täcker in det område som 
jag själv vill undersöka, och att det material som har valts bort inte hade kunnat bidra med 
något ytterligare av relevans för min studie. 

3.1 Polygyni bland Mandinka i Gambia 
Inge Wittrup (1990) gjorde i slutet av 80-talet, under tio månaders fältarbete i landet, en 
kvalitativ undersökning om polygyni hos folkgruppen Mandinka. I sin studie ”Me and my 
husband’s wife: An analysis of pologyny among Mandinka in the Gambia” beskriver han hur 
islam, den gambiska lagen och kulturella seder i folkgruppen gör att traditionen lever vidare. 
Han berättar att förklaringen bland Mandinkas till varför polygyni existerar är att det finns fler 
kvinnor än män i världen, och traditionen nämns på ett både skämtsamt, konfliktfyllt och 
accepterande sätt (Wittrup, 1990, sid. 117-118).   
 
Inom Mandinkafolkgruppen kan en flickas roll, enligt Wittrup (1990), sammanfattas till att 
föda barn, vara tålmodig och uthärda. De omskärs vanligen i elva till trettonårsåldern och får 
då vanligtvis bo hos en äldre kvinna för att lära sig kvinnans roll. Vid denna biologiska 
mognad anses hon redo att gifta sig och föda barn (Wittrup, 1990, sid. 121-122). Kvinnor och 
döttrar, på landsbygden, bor under hela sitt liv tillsammans i ett hus och det är där 
kvinnligheten konstrueras. När flickan bor med sin familj så formas hon av sin mamma och 
kvinnliga släktingar, och efter giftermålet av sin svärmor och hennes kvinnliga 
familjemedlemmar. Ofta hånas männen och klagas på i dessa hus (a.a., sid. 125). 
 
Pojkar är ofta mer efterlängtade än flickor. Delvis för att de kan användas som arbetskraft 
men även för att de tar hem fruar som kan hjälpa mamman i hemmet. Ett annat skäl till att ha 
söner ur kvinnans perspektiv är, enligt Wittrup (1990), att pappan får vårdnaden för sönerna 
utifall att skilsmässa äger rum. Detta ger mamman mer fritid vilket tydligen uppskattas. 
Pojkarna anses vara ”könlösa”, tills det att de omskärs i tjugoårsåldern. De får i samband med 
denna händelse spendera cirka två månader i bushen där de ”blir män”, delvis genom fysisk 
bestraffning. De kan sen, efter denna sociala mognad, gifta sig och fatta egna beslut (Wittrup, 
1990, sid. 121-122). Männen har kontroll över det som sker utanför hemmet och ska stärka de 
sociala banden. Han har även kontroll över kvinnan, både socialt och kulturellt (a.a., sid. 125, 
136-137). 
 
Enligt Wittrup (1990) är skälet att gifta sig inom Mandinkafolkgruppen att det andra könet har 
något som saknas; man och kvinna är som två halvor. Helst ska en man äkta sin morbrors 
dotter, men han har möjligheten att göra ett eget val om föräldrarna går med på det. Ett frieri 
går till så att mannens släktingar ger kolanötter till kvinnans föräldrar som då samlas för att 
diskutera mannens familjs moral, ekonomi och bakgrund. Det förhandlas om ett brudpris, som 
delvis ska gå till flickan, och hennes familj överöses med presenter under tiden. Vid tiden för 
undersökningen var det vanligare att flickorna rådfrågades angående tilltänkt partner än 
tidigare. Vid skilsmässa behöver mannen bara säga att han vill skilja sig bland folk för att det 
ska vara giltigt. En kvinna måste däremot betala tillbaka sitt brudpris, bevisa att mannen är 
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elak eller omoralisk och dessutom involvera sina föräldrar och en äldre lärd man för att det 
ska gå igenom. Vid misshandel eller bristande omsorg kan hon dock få skilsmässa direkt 
(Wittrup, 1990, sid. 123-124). 
 
Mäns anledning till att behöva flera fruar kan sammanfattas i ordspråket ”man vill inte äta 
samma mat varje dag” (Wittrup, 1990, sid. 126). Ofta rådfrågas inte första frun innan en ny 
fru tillkommer. Den nya ”tämjs” in i familjen och de andra kvinnorna lär henne hennes roll. 
De delar hem och hushållsuppgifter men för övrigt är deras liv separata. På landsbygden turas 
ofta kvinnorna om att sova hos mannen, medan det i stadsdelarna är vanligare att mannen går 
runt till de olika kvinnorna. Detta för att kvinnorna i staden ofta har egna rum/hus till skillnad 
från de på landet som delar. Där startas i stället ofta konflikter på grund av var någonstans han 
har sina kläder, men även för att både han och fruarna inte helt säkert kan veta var alla 
befinner sig i olika situationer. Många män tycker att det är svårt att inte visa vem som är 
favorit bland fruarna och avundsjukan spirar om en kvinna kommer hem lycklig efter en natt 
hos mannen (Wittrup, 1990, sid. 126-127, 129-130). Då det, enligt Wittrup (1990), är 
prestigefyllt för en man att ha flera fruar är situationen det motsatta för kvinnan, det vill säga, 
det är inte hedervärt att dela sin make. Ju fler fruar en man har, desto högre upp i 
rangordningen klättrar han, dessutom understryks hans manlighet av situationen. Det är också 
männen som uppskattar polygyni mest, medan traditionen faktiskt ignorerar kvinnornas 
känslor. De handskas med avundsjuka, misstro och det som en del skulle kalla otrohet 
dagligen, och kan ingenting göra åt situationen. Om hon vägrar att ha sex eller föda barn på 
grund av en ny fru flyr hon undan sin roll som en riktig Mandinka- kvinna och tappar på så 
sätt sin identitet (a.a., sid. 137-138).   
 
På grund av den osäkerhet gällande sitt äktenskap som kvinnorna ständigt bär på är de som 
tickande bomber, redo att explodera när som helst. Detta är oroväckande då det anses pinsamt 
att, som man i Mandinka, ha familjeproblem. Om inga problem finns visar mannen att han har 
kontroll och uppfyller på så sätt de kulturella förväntningarna på honom. Enligt Wittrup 
(1990) är det få polygyna äktenskap som fungerar bra och ibland är det nästan krig mellan 
fruarna, så olika hus är nödvändiga. Bland annat så tävlar kvinnorna om sin position i 
hushållet och om antalet barn de har. Barn ger värde till en kvinna och om mannen dör får en 
barnlös kvinna inget arv. Många mödrar vill inte lämna sina barn med de andra fruarna, då de 
är rädda för dålig behandling. Många bråk uppstår också i avundsjukan runt barnens 
skolavgifter och kvinnornas kläder (Wittrup, 1990, sid. 128, 130-132). Det är dock inte alla 
nya fruar som är ovälkomna, även om traditionen hänger som ett ständigt hot över många. 
Äldre kvinnor kan vara tacksamma för den hjälp de får i hemmet av en andra fru, speciellt om 
de har många barn, och de har fortfarande kvar sin position på grund av sin ålder. Kvinnor 
med egen inkomst verkar mindre påverkade av tanken av att en ny fru kan tillkomma. 
Säkerligen för att de på så sätt kan slippa hushållsarbetet och är någorlunda ekonomiskt 
oberoende, vilket gör att de delvis har ett val (a.a., sid. 132-134). 
 
Många ungdomar i stadsdelarna säger sig ogilla polygyni. De har liknande åsikter som 
ungdomar i väst och undrar hur det är möjligt att älska mer än en person. Dessutom tycker de 
att det verkar dyrt med fler fruar än en, och svårt att behandla dem exakt lika. Det har därför 
uppkommit en stadsvariant av polygyni där en man har en fru och flera flickvänner. Dock 
krävs det att mannen spenderar pengar på sina flickvänner för annars försvinner hon, då hon 
vet att giftermål inte kommer att ske. Ungdomar i stan har oftare ett eget val gällande partner 
och även unga kvinnor kan träffa fler män än en. Detta gör de i väntan på den rätte och de tror 
starkt på att han finns. Däremot är det många av dessa unga män som senare tar fler fruar trots 
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allt, på grund av prestige. För flera fruar, och gärna olika hus till dem, innebär prestige för en 
Mandinka man (Wittrup, 1990, sid. 134-136).  

3.2 Med fokus på mannen  
Alean Al-Krenawi, som har forskat mycket om polygyni ur flera olika perspektiv, är en av de 
få forskare som har undersökt fenomenet med fokus på männen. Han har framför allt 
undersökt polygyna förhållanden hos beduinaraber i Israel. Jag har hittat fyra för mig 
användbara studier, som alla har Al-Krenawis signum men i korrelation med andra forskare. 
Vissa studier fokuserar på familjens alla medlemmar, men jag kommer framförallt att ta upp 
de resultat som redovisas för de manliga aktörerna i dem.  
 
I en rapport om hur polygyni påverkar mäns psykosociala hälsa redovisar Al-Krenawi, 
Slonim-Nevo och Graham (2006) resultaten av en kvantitativ studie gjord bland beduinaraber 
i Israel. Studien, som var av jämförande typ, utfördes på 156 män från polygyna- och 159 män 
från monogama relationer. Resultaten de fick fram påvisade att männen i polygyna äktenskap 
hade en högre frekvens av psykiska problem, familjeproblem och sämre relationer till sina 
barn än männen i de monogama äktenskapen. När de jämförde bakgrundsfaktorer i de två 
grupperna upptäckte de också att männen i de polygyna äktenskapen oftare hade fäder som 
också hade fler fruar än en. Dessutom var fler av dessa män arbetslösa än de från monogama 
äktenskap, vilket enligt forskarna kanske även talar emot islams regel om att män som tar 
flera fruar måste kunna försörja dem (Al-Krenawi, m.fl., 2002, sid. 173-185)  
 
Slonim-Nevo och Al-Krenawi (2006) har även undersökt hur den polygyna familjen uppfattas 
utav dess medlemmar. De lät en socialarbetare intervjua representanter från tio polygyna 
familjer i en beduinarabstad i Israel. Fem av dessa ansågs välfungerande och fem fungerade 
dåligt. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes på ett ställe avlägset från 
familjemedlemmar som kunde påverka svaren. Resultaten påvisade att polygyna äktenskap 
innebär smärta för alla inblandade. Orsakerna till att männen hade tagit en fru till var att de 
ville ha fler söner, eller av heders- (tvång från familjen) eller kärleksskäl. Både männen i de 
välfungerande och de i de ickefungerande familjerna ansåg att livet var mycket komplicerat, 
både känslomässigt och ekonomiskt, sen den nya frun tillkom. Dock hade de välfungerande 
familjerna hittat ett sätt att leva med sin situation, vilket gjorde att de ändå kunde kallas just 
välfungerande (Slonim-Nevo, m.fl., 2006, sid. 311-326). 

3.3 Ungdomar och polygyni  
Tillsammans med John R. Graham har Slonim-Nevo och Al-Krenawi (2002) gjort en 
jämförelse i mental hälsa bland ungdomar från polygyna och monogama familjer. De har gjort 
en kvantitativ studie för att komparera 101 högstadieungdomar i Israel. 82 av dem kom från 
monogama familjer och 19 från polygyna. Resultaten visade på att ungdomarna från de 
polygyna familjerna hade lägre självförtroende och betyg, mer depressioner och 
familjeproblem, samt högre mental ohälsa än ungdomarna från monogama familjer. Däremot 
medger forskarna att det inte helt kan uteslutas att resultaten påverkats av andra 
bakgrundsvariabler. De polygyna familjerna hade nämligen både sämre utbildning och 
socioekonomisk status än de monogama (Al-Krenawi, m.fl., 2002, sid. 446-457).  
 
Den sista studien undersöker attityder till polygyni bland ungdomar, uppdelade efter kön och 
ålder, och är utförd av Al-Krenawi, Graham och Ben-Shimol-Jacobsen (2006). De har gjort en 
kvantitativ undersökning som innefattar 94 män och 51 kvinnor från en gymnasieskola i 
Israel, med en medelålder på cirka 17 år. 64% av ungdomarna kom från monogama familjer, 
medan 36% kom från polygyna. Det visade sig att de som kom från monogama familjer 
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ställde sig positivare till polygyna äktenskap än den andra gruppen. 80% av ungdomarna från 
de polygyna familjerna ansåg sig ha dåliga familjerelationer i jämförelse med 50% av de från 
monogama familjer. De yngre männen och kvinnorna i informantgruppen var mer 
accepterande till polygyni, än de lite äldre. Männen ansåg att skälet till att ta en ny fru 
handlade om missnöje med den första. De höll också med i större utsträckning än kvinnorna i 
frågor gällande en mans rätt att äkta en fru till ifall att han har sjuka barn, har en konflikt med 
frun, vill ha en stor familj eller gifte sig ung. Däremot var det fler kvinnor än män som trodde 
att polygyni ledde till fattigdom och familjeproblem (Al-Krenawi, m.fl., 2006, sid. 46-58).  

3.4 Kommentarer om den tidigare forskningen 
Eftersom ingen av dessa studier är utförd på en särskilt stor undersökningsgrupp är det svårt 
att säga att resultaten de kommit fram till är generaliserbara. Forskarna påstår heller inte det, 
och påvisar även alternativa anledningar till att resultaten visar det de gör. Däremot kan jag 
inte finna vilka teoretiska perspektiv de har använt sig av för att analysera sina data. Eftersom 
studierna har gjorts i Israel och inte i ett muslimskt land, har de utförts på en 
minoritetsbefolkning. Denna minoritet har antagligen, som många andra minoriteter, en 
svagare ställning i samhället och kanske dessutom utsätts för förtryck. Minoriteter brukar 
dessutom ha en tendens att bevara, eller till och med frysa, vissa kulturella seder och 
levnadsmönster, vilket gör att en naturlig förändring av samhället inte alltid försiggår. Jag 
hade tyckt att det vore intressant att se resultat från en studie som nådde alla samhällsskikt 
från botten och upp men det verkar inte finnas. Denna studie blir därför ett viktigt 
komplement till den forskning som tidigare gjorts om polygyni ur manligt perspektiv, då den 
är utförd på en majoritetsbefolkning och inte en religiös minoritet.   
 

4 Teori 

4.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen kan ses som en kritisk kraft som försöker avslöja verkligheten bakom 
fasaden. En av utgångspunkterna är att våra handlingar är socialt konstruerade och att vi 
måste akta oss för att se dem som självklara (Wenneberg, 2001, sid. 10-11). För att över 
huvud taget se den ganska komplicerade sociala påverkan som ligger bakom ett fenomen 
måste vi gå djupt under ytan och gräva (a.a., sid. 58). Dock är ordet ”social” innan 
”konstruktion” onödigt enligt Hacking, och han påstår att ”De flesta saker som sägs vara 
socialt konstruerade kan bara konstrueras socialt, om de alls kan konstrueras” (Hacking, 2004, 
sid. 62). Wenneberg (2001) delar in socialkonstruktivismen i olika typer. Den typ som har 
använts till min studie lämpar sig väl på socialantropologiska studier och påvisar att olika 
kulturer har olika handlingsmönster eller känslouttryck vid liknande företeelser (Wenneberg, 
2001, sid. 13-14). Wenneberg (2001) sammanfattar denna typ som:  
”Den grundläggande principen är att inte acceptera sociala företeelsers ”naturlighet”, att de 
alltid varit sådana, att de inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan 
skapade storheter” (Wenneberg, 2001, sid. 62). Socialkonstruktivism kommer också väl till 
användning när ett fenomen ska belysas med ett nytt och kanske kritiskt ställningstagande mot 
de traditionella perspektiven (a.a., sid. 66). 
 
Även en människa kan vara den produkt som har konstruerats genom en social process. 
Personens livshistoria blir då den sociala konstruktionen. Dock är både produkten och 
processen väsentliga för hävdandet att något är socialt konstruerat (Hacking, 2004, sid. 60). I 
olika kulturer beter vi oss olika när vi visar känslor. Alla känslouttryck faller sig naturliga när 
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vi ser på dem inifrån den kulturella kontext individen befinner sig i. Utifrån kan det dock både 
se konstlat och onaturligt ut. Detta för att vårt beteende inte är helt och hållet medfött, utan till 
stor del även socialt konstruerat. Bakom varje handling ligger alltså en mängd sociala 
processer som varierar mellan olika kulturer. Exempel på sådana handlingar kan vara 
kroppsspråk, sexualitet eller normer för hur man äter. Det är till exempel inte biologiskt 
bestämt vad som attraherar en person (Wennerberg, 2001, sid. 62-63). Vi är som människor 
mer formbara än vad vi tror (a.a., sid. 65).  
 
Ofta kan denna typ av socialkonstruktivism uppfattas som en ganska oproblematiserande 
teori, men när den sätts i relation till genus eller familjemönster blir det intressant. Många 
familjemönster är en norm för medlemmarna i ett samhälle och att ifrågasätta dem vore 
konstigt. För att exemplifiera kan vi se på relationen föräldrar – barn, och säkerligen vara 
eniga om att föräldrarna är de som står det lilla barnet närmast. I ett annat land, och en annan 
kulturell kontext behöver detta inte stämma. Där kan föräldrarna vara mindre viktiga medan 
en morbror eller någon annan närstående är den viktigaste. En del av det som vi alltså 
upplever som helt naturligt är socialt konstruerat, och kan alltså visa sig vara en illusion ifall 
vi inte tror att det hade kunnat vara på ett annat sätt (Wenneberg, 2001, sid. 64). Samma 
problematisering skulle kunna användas i frågor rörande genus. Varför ser vi oftast på 
skillnaderna mellan könen som något som är naturligt och enbart grundat på kroppens 
konstruktion? Det skulle lika gärna kunna vara en social konstruktion som överfokuserar på 
könens olika utseende och funktion (a.a., sid. 65).  
    
Det är möjligt att, med hjälp av denna typ av socialkonstruktivism, se på verkligheten med en 
annan lins. Forskaren kan alltså bryta ner beståndsdelarna av något, för att sedan se det skapas 
på ett nytt sätt. Data behöver därför inte bara ses som fakta om verkligheten utan kan även 
analyseras ytterligare. Detta gör socialkonstruktivismen både intressant och möjlig att ta till 
en djupare nivå (Wenneberg, 2001, sid. 66-67).    
 
För att komplettera detta kan en naturlig påfyllnad av en annan typ av socialkonstruktivism 
göras. Denna koncentrerar sig på att försöka besvara hur vi kommit till den sociala ordning 
som vi idag befinner oss i. Denna ordning skapas och återskapas ständigt (Wenneberg, 2001, 
sid. 68-69). Wenneberg (2001) sammanfattar det så här:  
”Olika teoretiska förklaringar av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser 
är strukturerade och fungerar” (Wenneberg, 2001, sid. 69).  
 
Berger och Luckman, som har försökt att förklara denna ordning, beskriver de tre 
grundvalarna i sin teori på följande sätt: 

• Samhället är en mänsklig produkt. 
• Samhället utgör en objektiv verklighet. 
• Människan är en social produkt. 
 

Dessa tre påståenden kan vid en första anblick verka logiska, men säger egentligen emot 
varandra. De kan däremot sammankopplas med hjälp av tre begrepp. Dessa tre är 
externalisering, objektivering och internalisering.  Externalisering innebär att någon utvecklat 
en vana som spridit sig och implementerats hos många andra människor för att så småningom 
ha bidragit till skapandet av institutioner i samhället. Objektivering är när institutionen blivit 
en naturlig komponent i samhället, och är så pass hårt förankrad att den har övergått till att 
vara en självklarhet. En objektifiering har då skett och den sociala verklighetens existens är 
oberoende av dess invånare. Internalisering är när kommande generationer blir socialiserade 
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genom att ha införlivat de normer och institutioner som det sociala samhället byggts på 
(Wenneberg, 2001, sid. 71-72).  
 
 

5 Metod 

5.1 Tillvägagångssätt 
Jag har valt att göra enskilda kvalitativa intervjuer med mina informanter. Då fokus i studien 
ligger på dessa mäns syn på månggifte, vill jag naturligtvis använda mig av den metod som 
bäst kan beskriva det. Kvale (1997) skriver om hur styrkan i den kvalitativa intervjun delvis 
ligger i att den kan fånga olika personers åsikter eller uppfattningar om ett fenomen, och visa 
hur mångfacetterad människans verklighet kan vara. Den är alltså mycket effektiv för att få 
fram erfarenheter och innebörder ur informantens vardagsvärld. Metoden är dessutom 
förknippad med en alternativ syn på social kunskap, mening och sanning inom 
samhällsvetenskapen (Kvale, 1997, sid. 16-17, 70). Då den kvalitativa intervjun ger 
informanten möjlighet att beskriva sina upplevelser och tankar mer ingående och aningen 
friare än den kvantitativa intervjun, kan svaren på frågorna bli mer nyanserade och målande. 
Detta gör det lättare att få en fullständig bild av, och gå till botten med, vilka attityder det är 
som råder runt polygyni i min informantgrupp.  

5.2 Intervjuguidens utformning 
För att kunna följa informanternas tankegång så flexibelt som möjligt utan att hamna utanför 
mitt intervjuområde har jag valt att använda mig av en halvstrukturerad intervjuguide. Detta 
innebär att jag har sorterat in mina frågor i övergripande teman likt en tankekarta. Vid varje 
tema har alternativa stödord angetts för att ge mig en möjlighet att fråga vidare i fall att 
informanten är svårpratad. På så vis kan jag både uppmuntra informanten att tala fritt, i fall 
han vill det, samtidigt som jag har en övergripande bild av vad som måste hinnas med. Jag har 
då även möjlighet att spinna vidare på informantens svar och försöka gräva djupare i vissa 
frågor. För att testa om mina frågor utforskar det jag vill undersöka, gjorde jag inledningsvis 
en provintervju med en försöksinformant boende i Sverige med rötter i Gambia och ett 
polygynt familjesystem.  

5.3 Datainsamling  
Redan i Sverige kontaktade jag personer, via e-post, som jag visste kom från polygyna 
familjer. Jag förklarade syftet med min studie och frågade om de kunde tänka sig att 
medverka eller om de kände någon som de trodde skulle vara intresserad. Jag bad även min 
svenska försöksinformant om hjälp att finna personer med rätt bakgrund. Dock fick jag inte 
tag på alla mina informanter förrän jag befann mig i Gambia, där jag frågade runt bland 
vänner och bekanta. Sedan valde jag ut så till synes olika personer som möjligt för att inte 
enbart representera en samhällsklass, folkgrupp eller dylikt. Jag lämnade inte ut några frågor i 
förväg, men förklarade studiens syfte samt vilka ämnesområden frågorna skulle behandla. De 
flesta intervjuerna bestämdes någon dag i förväg och två av dem ägde rum hemma hos mig, 
medan de två andra ägde rum hos informanten i fråga. Vid alla intervjutillfällen var jag ensam 
i huset med informanten, detta för att motverka stress och felinformation på grund av folk i 
omgivningen, och intervjun spelades in med intervjupersonens tillåtelse. Intervjuerna tog, som 
i förväg var överenskommet, cirka en timma vardera, vissa lite mer tid, andra lite mindre. 
Intervjuguiden följdes noga, då det till en början var ganska svårt att få informanterna att tala 
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fritt. Varje intervju avslutades med att informanten fick tillägga det han kände att vi inte hade 
berört som han tyckte var av relevans för honom eller för mig.  

5.4 Databearbetning 
Efter varje intervjutillfälle gjordes en ordagrann transkribering av vad som hade sagts, där 
tysta stunder och tvekan ersattes med punkter. När alla intervjuerna var färdigtranskriberade 
skrevs de ut, vilket innebar att jag fick cirka 60 sidor text att bearbeta. Därefter sorterades 
materialet in i olika teman, utifrån mina frågeställningar, för att bli mer översiktligt. På så vis 
var det möjligt för mig att se skillnader och likheter i mina intervjupersoners redogörelser och 
plocka ut viktiga citat för analys. Efter ett ganska omfattande klipp- och klistrande av olika 
citat påbörjades en hermeneutisk tolkning av materialet, då denna tolkningsmetod framstod 
som den mest adekvata för min studie. 

5.4.1 Vetenskapsfilosofi 
Hermeneutisk tolkning av data är användbar när syftet är att finna en gemensam och 
godtagbar insikt av en texts mening. Speciellt lämplig är den vid forskningsintervjuer där en 
människas livsvärld ska speglas. Detta med anledning av att den dels kastar ljus över själva 
samtalet, men också för att den kartlägger processen i vilken det transkriberade samtalet 
tolkas (Kvale, 1997, sid. 49). Det är viktigt att ha kunskap om intervjuns tema för att kunna se 
nyanserna i samtalet (a.a., sid. 52). För att tolka en texts mening används principen om den 
hermeneutiska cirkeln. Det innebär att de olika delarnas mening tolkas och bestäms genom en 
jämförelse med textens helhet. Sedan vänds situationen och meningen i textens helhet bestäms 
utav delarna. På så vis fortsätter det tills en logiskt fungerande och icke-motsägelsefull 
tolkning av texten har frambringats (a.a., sid. 50).  

5.5 Förförståelse 
Det är angeläget att förstå att tolkningen av en intervju, eller text, baseras till viss del på 
förförståelse. Denna förförståelse kan vara teorier, erfarenheter eller insikter (Starrin & 
Svensson, 1994, sid. 59). Min förförståelse har delvis legat i att jag har haft diskussioner med 
många gambier om denna tradition och därför har haft en viss insikt i de kulturella 
infallsvinklarna i frågan. Jag vet också hur samhället är uppbyggt och vilka egenskaper som 
värderas högt bland många. Detta var med största sannolikhet till min fördel både vid 
tolkningen av mina intervjuer och vid formuleringen av mina frågor. Även olika 
uttrycksformer som används i Gambia är för mig bekanta, vilket säkerligen har bidragit till en 
större förståelse mellan mig och informanten.  
 
Att studera polygyni i Gambia som västerländsk, icke-muslimsk kvinna är dock inte 
okomplicerat. Jag vill självklart vara öppen och mottaglig för det jag får höra, samtidigt som 
traditionen enligt västerländsk åsikt betraktas som förtryckande. Dessutom kan det säkerligen 
ha hämmat vissa informanter att jag är en vit kvinna från en annan kultur där andra åsikter 
råder, eftersom de varken vill smutskasta Gambias familjestruktur eller sin egen far. Då 
Gambia är ett land där de flesta drömmer om att komma till Europa, och detta ofta sker just 
genom giftermål med vita kvinnor, finns det även en möjlighet att någon av informanterna såg 
intervjun som sin chans att visa hur seriös och anpassningsbar han är, då jag har kontakter i 
Europa som kanske skulle kunna locka.  

5.6 Teori och analysverktyg  
Empiri är teoriberoende och tolkas alltid utifrån någon typ av teoretiskt perspektiv (Larsson, 
m.fl., 2005, sid. 23). I kvalitativa studier är det vanligt att använda sig utav en deduktiv metod i 
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analysarbetet. Detta innebär att forskaren utgår från en eller flera teorier som kommer att styra 
vad som är relevant gällande både frågeställningar och forskningsfokus (a.a., sid. 96). En 
deduktiv metod var enligt mig att föredra för min studie då den fokuserar på attityder som 
sätts i relation till den kulturella kontext informanterna befinner sig i. 
 
Den teori som har använts som analysredskap är socialkonstruktivismen. Detta för att det är 
en teori som lämpar sig väl på sociala och kulturella fenomen. Den förklarar inte bara 
skapandet av ett samhälles rådande paradigm utan även förändringars skeenden. Med hjälp av 
socialkonstruktivismen går det att komma bakom fasaden och gräva djupare, vilket innebär att 
de verkliga orsakerna till olika företeelser kan framkomma. Då undersökningen, som tidigare 
nämnts, fokuserar på attityder bland en av de grupper som lägger grunden för kommande 
generations synsätt blir därför socialkonstruktivismen den, enligt mig, bäst lämpade teorin. 
Detta framkommer ytterligare, då studien syftar att undersöka polygyni i dess kulturella 
kontext och inte ur ett västerländskt perspektiv till exempel.   

5.7 Etiska hänsynstaganden 
Då jag har träffat mina informanter i olika sammanhang redan innan intervjutillfället och är 
bekant med två av dem, var jag tvungen att vara extra noggrann så att jag inte skulle lägga in 
mina kunskaper om dem i min tolkning. Jag fick även vara försiktig så att jag inte utnyttjade 
vår relation på ett oetiskt sätt för att påverka dem att berätta mer än vad de egentligen vill. 
Däremot så tror jag att det för min del var lönsamt att ha en viss relation till dem, eftersom de 
två som jag är bekant med öppnade sig mer än de andra. De båda uttryckte även att de kände 
att de kunde tala öppet med mig, eftersom de vet att jag aldrig skulle göra något för att 
medvetet skada dem eller deras familjer.  
 
Jag var innan intervjun noga med att förklara för informanten vad mitt syfte med studien är, 
och i ett fall var jag även tvungen att förklara det för informantens storebror, som var rädd för 
att familjen skulle hängas ut på ett negativt sätt. Då jag absolut inte vill lägga någon värdering 
i traditionen om polygyni, och jag dessutom är en kvinna och från ett land där det är förbjudet, 
fick jag understryka det. Jag tror också att det var viktigt att göra det för att få så 
sanningsenliga svar som möjligt. Om jag hade visat att jag hade, eller hoppades på, vissa 
åsikter kanske de, omedvetet eller inte, hade betonat vissa uppfattningar för att styra mitt 
resultat. För att säkerställa att de inte kände sig tvingade att medverka, informerade jag dem 
om att de kunde dra sig ur när helst de ville, och att de inte behövde svara på de frågor som de 
inte ville svara på. Jag bad dem även att säga till om det var någon fråga de inte förstod. Jag 
förklarade också att deras namn skulle bytas ut mot andra namn så att de skulle vara anonyma, 
och att jag var den enda som hade tillgång till ljudupptagningarna. Dessutom är studien på 
svenska och publiceras i Sverige, vilket innebär att risken att någon upptäckte informanternas 
riktiga identiteter eller kopplade samman studien med dem, är näst intill obefintlig.  

5.8 Validitet 
Enligt Larsson (2005) eftersträvas hög intern validitet i kvalitativa intensivstudier där små 
urval används. Detta innebär att en intensiv och detaljerad undersökning ska utföras, som i 
vissa dimensioner beskrivs mycket noga. Dessa fall ska även anses typiska, men det finns 
dock inget, enligt honom, som beskriver exakt hur typiska de egentligen är. En kvalitativ 
studies validitet är mer beroende av bra fallbeskrivningar och forskarens förmåga att 
analysera, än ett stort urval. Genom att få så målande och innehållsrika beskrivningar som 
möjligt av informanterna och presentera detta på ett bra sätt i studien, går den alltså att 
säkerställa ytterligare. Även frågornas utförande är viktigt för validiteten, då de måste 
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utformas på så vis att de fångar in den information som forskaren har för avsikt att mäta 
(Larsson, 2005, sid. 115-116).  
 
Då intervjufrågorna testades på en försöksinformant innan de användes på någon av de fyra 
informanter som medverkar i studien har validiteten stärkts något. Detta då jag fick en 
möjlighet att se om frågorna undersökte det jag hade för avsikt att undersöka eller om de på 
något sätt var felformulerade. Dock skedde under flera intervjuer i Gambia ett antal 
missförstånd, där jag blev tvungen att formulera om mina frågor. Detta präglas antagligen av 
att vi kommer från olika kulturer och har olika sätt att uttrycka oss på. Jag kan medge att 
validiteten kan ha påverkats av dessa kulturella missförstånd, men jag tror inte att det har varit 
särskilt påtagligt för studien. Genom att jag så genomskinligt det går, med så exemplifierande 
citat som möjligt, har försökt besvara mina frågeställningar och visa min tankeprocess i både 
resultat- och analysdelen, anser jag också att validiteten har beaktats.  

5.9 Reliabilitet 
En studies reliabilitet kan mätas genom att konsistensen och den inre logiken testas. Detta 
sker på så vis att intervjufrågor som speglar samma sak ställs på olika sätt under intervjun för 
att fasthetsgraden ska kunna undersökas (Larsson, 2005, sid. 117). I den kvalitativa 
forskningen måste reliabiliteten dock ses i sitt sammanhang, och frågor som besvaras på olika 
sätt av samma informant vid olika tillfällen behöver alltså inte innebära att studien inte är 
reliabel (Starrin & Svensson, 1996, sid. 210). 
 
För att försöka säkerställa reliabiliteten i min studie använde jag mig av följdfrågor, och 
frågor som berör samma område inom mina olika intervjuteman. Detta för att testa om svaren 
i stort blev desamma. Reliabiliteten har även höjts genom att jag har följt samma 
intervjuguide vid samtliga intervjuer utan alltför stora avstickare. Samtliga intervjuer skedde 
då informanten var ensam med mig i huset, för att säkerställa dennes möjlighet att tala fritt 
utan att någon hör. Jag förklarade också för informanterna att det är de som är experter, inte 
jag, så att den stress inför att inte ”kunna de rätta svaren” som flera uttalade sin oro inför, 
skulle avta. Det var nämligen lite svårt för dem att förstå varför jag gjorde intervjuer med just 
dem, och inte en ”riktig expert”. Ett tag efter att intervjun hade påbörjats märkte de dock att 
det inte var rätt- eller felfrågor utan framför allt åsiktsfrågor, och samtalet flöt på. Jag anser att 
detta kan ha haft en stor effekt på reliabiliteten i de svar jag fick då det, för de flesta personer, 
är lättare att tala fritt när de känner sig säkra på det de talar om.  

5.10   Generaliserbarhet 
Generalisering i kvalitativ analys baseras ofta på antagandet att den teori som skapats kan 
användas på liknande situationer och personer som den ursprungligen grundades på. Ofta är 
urvalet i en kvalitativ studie inte gjort för att på något sätt uppnå statistisk representativitet, 
utan snarare för att få en förförståelse av skillnaderna i det som studeras (Starrin & Svensson, 
1996, sid. 215). Min studie är baserad på fyra personers berättelser om ett i Gambia ganska 
vanligt fenomen, så det går inte att dra generella slutsatser om attityderna runt polygyni bland 
unga män i landet. Dock kan deras berättelser och mina konklusioner ge kunskap om hur en 
person i en liknande livssituation skulle kunna uppleva den. Den kan alltså medföra ett 
antagande om att det, bland unga män i de urbana delarna av Gambia, förekommer vissa 
inställningar till polygyni. Speciellt med tanke på att jag även ställde frågor om hur 
informantens vänner och bekanta ställde sig till traditionen.   
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5.11   Urvalsgrupp 
Jag valde att utifrån ett strategiskt urval göra djupintervjuer med fyra ogifta unga män som är, 
och alltid har varit, bosatta i Gambia. Detta för att jag ville att de skulle vara en produkt av det 
gambiska samhället, utan påverkan av att ha bott utomlands. Jag har kommit i kontakt med 
dessa män via kontakter och ett av mina krav på informanterna har varit att de talar engelska 
utan problem, så att jag skulle slippa använda mig av en tolk. Mina övriga krav var att de 
skulle ha vuxit upp i muslimska familjer där polygyni har förekommit och vara mellan 20 och 
30 år gamla. Jag har försökt, i den utsträckning det har varit möjligt, att välja informanter från 
olika städer, samhällsklasser, folkgrupper och yrkeskategorier. De umgås heller inte i samma 
kretsar, men då Gambias urbana områden är små går det inte att utesluta att de känner, eller 
känner till, varandra.  

5.12   Informanter 
Demba  
Demba är 22 år och tillhör folkgruppen Tokolo. Han bor på en gård i Latrikunda Sabiji, där 
han också är uppvuxen, tillsammans med sin pappa, några av sina tio syskon och pappans 
senaste fru. Då han hoppade av skolan och senare insåg hur viktig den var återtog han sina 
studier och går nu sista året på gymnasiet. Hans pappa har haft flera fruar och har praktiserat 
både polygyni och skilsmässa. Demba har flickvän. 
 
Sainey 
Sainey är 26 år gammal och bor i Brusubi med två vänner. Han tillhör folkgruppen Jola och är 
uppvuxen i en liten by som heter Ndimbin. Han studerar, håller på att bygga en skola i en by, 
där han även undervisar, och har en liten biluthyrningsverksamhet. Saineys pappa hade två 
fruar och tio barn när han levde. Sainey har ingen flickvän. 
 
Omar 
Omar är 23 år gammal och tillhör folkgruppen Wollof. Han är uppvuxen i Lamin Village och 
bor där än idag med sin mamma, pappa och några av sina sex syskon. Hans pappa har även en 
andra fru, men hon bor inte på samma gård som Omars mamma. För att försörja sig spelar 
Omar fotboll och tjänar en del pengar på det, men han har egentligen en IT-utbildning som 
han hoppas kunna få användning av när arbetslösheten i Gambia har avtagit. Han har ingen 
flickvän, men har nyss avslutat ett långvarigt förhållande. 
 
Bakary 
Bakary är 25 år och bor med sin mamma och syster i Latrikunda Sabiji, där han också vuxit 
upp. Hans pappa, som inte längre lever, hade också en annan fru som bor i Guinea Conakry. 
Familjen tillhör folkgruppen Fula. Bakary arbetar som ekonom i ett släktföretag och har en 
eftergymnasial utbildning som han hoppas kunna fullfölja utomlands. Bakary har ingen 
flickvän.  
 

6 Resultat och Analys 
Materialet som presenteras i det följande avsnittet är uppdelat under fyra olika rubriker som 
representerar mina fyra frågeställningar. Under varje rubrik kommer först resultatet med citat 
från informanterna, varpå en analys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv följer. Därefter 
kopplas mitt resultat till den tidigare forskning som har presenterats. 
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6.1 Orsaker 
Enligt mina informanter finns det en mängd olika orsaker till polygyni i Gambia. Den 
grundläggande anledningen är dock kopplad till islam som religion. Då det är en religiös 
handling anses det heller inte vara en synd. I stället gör det traditionen laglig på strukturell 
nivå. 
 

Demba: Some do it in different ways, you know…there are different excuses before they do 
it. But doing it is not a sin. 
 
Sainey: Some of them feel, because the Islam we are following, the religion, then allows you 
to have, like four wives. So in this way it is the religion they are following, and then they 
are predicted to have like, four wives… 
 
Omar: We Muslims…it is written in the Koran that you have the right to marry up to four 
wives…if you can afford them. If you can feed them, clothe them, give them their 
needs…you can have up to four…. 
 
Bakary: But the major things, cause you know on that Christianity, even if you don’t bare 
child, you don’t have another wife, that can be, that can be a reason also. Islam may be the 
reason of polygyny in the Gambia. 

 
Förutom religionen så finns det även flera individuella orsaker till polygyni. En av dessa är att 
vissa män gifter sig med sin andra fru av hedersskäl, det vill säga, mannens bror dör och han 
ska då, enligt gambisk tradition, äkta broderns fru för att se till att hon och broderns barn 
stannar i familjen. Detta sker alltså oavsett om den bortgångna mannens bror är gift eller ej. 
 

Bakary: Like when my brother is dead I will in heritage, and I will marry his wife. 
 
Omar: Some did it because of…his brothers wife is…his brother is dead…or he passed 
away…so then he have to take his wife. 

 
En av de vanligaste förklaringarna till att en man väljer att äkta en fru till verkar dock vara för 
att det är fint att ha många barn enligt islam, och fler fruar innebär ofta även fler barn.  
 

Bakary: Maybe the first wife can’t bear children. So…and you know…as…as…as the 
Muslim community say, you are bound to have 4 wives, its just normal that…if their first 
wife won’t bear child, they just have to marry another wife  
 
Sainey: Some of them, this is the feeling they got, to have more children…cause the 
children are not hard to grow in Africa.  

 
Att polygyni anses vara prestigefyllt och symboliserar rikedom är också det ett skäl, och 
tävlingen det skapar mellan männen har, enligt vissa informanter, en påverkan på hur pass 
vanligt det är.  
 

Omar: Some will marry….not because of Islam…but because their wealthy ness. And some 
will marry up to four…because you are…you shouldn’t pass four…you shouldn’t marry up 
to five. So when they need another two…they have to divorce two and bring another two. So 
those things are not…something very good…it’s nothing good in it. 
 
Sainey: It could be, some people would figure like this. If you have two wives you feel that 
you have power. 
 
Demba: Other men…sometimes they even…they even, you know…mock them. Like standing 
over there “Ey, you are not a man, you are not strong…I am a strong man, I have three 
wives, I do this thing all the time, I do this thing anytime I like”.  
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So you too will go…if you want a challenge…and if you are that kind of man that wants to 
challenge him, and things like that…you too will go and marry another wife. And then 
so…you too will think that you are powerful and strong, so what that man was saying….you 
know, you have it…you are in the same category now. 
 

En informant påpekar även att det finns fler kvinnor än män i världen och menar att många 
män i Gambia ser det som sitt ansvar att äkta flera fruar för att ta hand om dem.  
 

Omar: Because women are many…in any country, I think…especially in Africa…yea, you 
have, the ratio is too…one is to ten I can say… 
Yea…you have 10 women, you have 1 man… 
So you have to help them…to marry at least four if you can feed them.  

 
Även kvinnotycke och tanken om att mannens sexuella behov måste tillfredsställas kommer 
upp som alternativ.  
 

Bakary: But some of them just marry….marry a second wife because they love having 
women around them… 
 
Demba: In Africa here, if you have a wife…and that wife have children…and the wife must 
breast feed the children, for about two years. Yea…so, that two years period, the men don’t 
want to go and sleep around….that’s what the men don’t want. That’s why the men always 
marry another wife. So he can have time…you know, to be dealing with the other wife, 
before that one will be ready with the breast feeding… 
Yea, you know…this is why they do it…the men cannot stay long resisting… 

 
Synen på manligt och kvinnligt som två motpoler är enligt socialkonstruktivismen delvis 
socialt konstruerad, även om det finns vissa biologiska skillnader dem emellan. Det 
framkommer i resultatet att kvinnans roll i Gambia till stor del är att föda barn och 
tillfredsställa sin man, vilket innebär att en ofruktsam kvinna inte uppfyller den roll som 
samhället har tilldelat henne. Den gambiska mannens manlighet däremot, bekräftas i hans 
förmögenhet, hans roll som far och även i samband med att han har flera fruar. Den utgör ett 
typexempel på homosocialitet. Dessa, traditionella, könsroller upprätthålls ytterligare genom 
att polygyni förekommer i samhället och rättfärdigar, eller bekräftar, den könsmaktsordning 
som existerar. Detta då mannen får status genom att ha många barn och flera fruar, och genom 
att kvinnans roll är att föda många barn och tillfredsställa mannens behov. Då samhället enligt 
socialkonstruktivismen är en mänsklig produkt blir familjemedlemmarnas funktioner en 
produkt av det samhället. Kan en kvinna inte uppfylla de krav som samhället har ställt på 
henne som kvinna, har hennes man rätt till en fru till. Polygyni av hedersskäl är även det ett 
resultat av samhällets mentalitet och struktur. Denna tradition är dessutom svår att ifrågasätta 
då den, enligt vissa tolkningar, uppmuntras i Koranen som är en av grundstenarna i det 
gambiska samhället. Även tanken om att det finns fler kvinnor än män i världen skulle kunna 
vara socialt konstruerad då människor ofta har en tendens att bortförklara eller berättiga 
handlingar som känns orättvisa, för att kunna fortsätta praktisera dem.  
 
Orsakerna till polygyni i Gambia är, enligt mina informanter, delvis de samma som de i 
Wittrups (1990) studie: prestige och islam. Våra resultat överensstämmer också då de 
konstaterar att en förklaring till traditionens existens är att det i Gambia finns en tanke om att 
det finns fler kvinnor än män i världen. Mitt resultat sammanfaller även med studierna utförda 
av Al-Krenawi med flera (2006), trots att deras forskning inte är genomförd i samma land. 
Bland annat så hade flera män i Israel gift sig med fler fruar än en på grund av hedersskäl eller 
för att de ville ha många söner. Det fanns även en tanke bland de unga beduinarabiska 
männen i Israel att det var tillåtet att äkta en fru till om den första inte kunde föda barn, vilket 
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också tas upp som en förklaring till polygyni i Gambia av mina informanter. Slutsatsen som 
har dragits av Al-Krenawi med flera (2002) om att islams villkor för polygyni inte efterföljs, 
bekräftas även i min studie. Detta eftersom kravet på finansiella möjligheter uppenbarligen 
inte fullgörs, då flera av mina informanter diskuterar hur barn i polygyna familjer inte får 
möjlighet att gå i skolan på grund av familjens brist på ekonomiska resurser.  
 

6.2 Positivt versus negativt 
Då informanterna fick möjlighet att förklara de positiva respektive negativa aspekterna av 
polygyni, hade samtliga svårt att förstå frågans innebörd. Dock har de uttryckt en mängd 
åsikter angående polygyni som sammantaget kan spegla deras ståndpunkt. Till exempel så är 
polygyni, enligt flera av informanterna, bra eller åtminstone acceptabelt vid hedersskäl, det 
vill säga i situationer där en man dör och hans bror gifter sig med hans fru. Detta är vanligt i 
Gambia då änkan behöver försörjas och för att säkerställa att den avlidna faderns barn ska 
stanna i familjen.  
 

Omar: Yea…it is good…in the Koran, it is…it is written there. That…when your brother 
pass away…you have the right to marry the wife…to make her stay in the compound…and 
make them equal with your first…or second wife. 
 
Demba: If a brother dies, yea…and the younger brother took the wife…yea, it’s a good 
thing. 
 
Sainey: It is somehow sometimes difficult to take over…somebody’s wife…but it is somehow 
ok…if you have the feeling for the family…or if you have the feeling for the kids…it sounds 
ok to me, you know. But I don’t pray I will have something like this. 

 
Andra positiva aspekter av polygyni är det kontaktnät som en stor familj eller släkt besitter. 
Det vill säga, möjligheterna till mobilitet och samverkan är stora i de fall då samarbetet 
fungerar och familjerna är enade.  
 

Bakary: The advantage in polygynous families is like…when you have access to…when you 
have access like…going abroad or even having access to business or other things, you can 
help each other. 
 As soon as they [the families] are one, they love each other, and it’s simple…if the 
other…is…one step above the other, you will help him, you will help the guy. 
 
Demba: If a good mother is there, she will force you to do something for your 
brothers…open a business for your brothers…or do something else for your brothers, so 
they will have a better future in life…and then, if you have a better future, you will all 
put…come together…put money together and give it to your dad so they can build a very 
big house to him. You know, they always put their hands together, they always put their 
minds and hearts together…and that’s the way god wants it. 

 
Dock är de eniga om att fördelarna, eller de positiva aspekterna av traditionen, överskuggas 
av de negativa effekterna och de många nackdelarna.  
 

Bakary: The disadvantages are more than the advantages in a polygynous family. 
 
En av nackdelarna som kommer upp gång efter annan i intervjuerna är alla de bråk som så lätt 
gror i polygyna familjer. Speciellt de som beror till stor del på svartsjuka eller hat mellan 
fruarna. I vissa fall är känslorna så starka att marabouts, som är en sorts gambiska trollkarlar, 
blandas in för att försöka påverka makens känslor i den ena eller andra riktningen.  
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Bakary: If there is hatred between a polygynous family it will be very difficult to control, 
and like…if there is jealousy between the family it’s another problem. 
 
Omar: No, they [the wives] were not having good relationships, they always quarrel up and 
down…she always quarrelled with my mom…so that’s why my father decided to transfer 
the second wife to another place. 
Yes…because…I think women…they are jealous…especially when they…when they have 
the same man…or the same husband…so yea, they feel jealous. 
 
Demba: Yea...but there are always, you know, problems, you know. I cannot tell you all, but 
there are always problems happening, yea. Yea, especially when…two moms are living in 
the same compound…It’s really difficult for two people living in the same house, you know, 
living in the same living room and they are both wives, it really brings trouble sometimes… 
Yea, because…some families…I see a lot of jealousy you know. Yea, people going…to these 
marabous…doing some kind of stuff and… 
Some stuff…it’s like…some moms will go to the marabouts…and tell them to make them 
something that….they will not kill them, they will not hurt them but they will make them 
something that…that their husband will love them more than the other wife. 

 
Det är inte bara gräl mellan fruarna som orsakar problem. Bråk och konkurrens mellan barnen 
till de olika fruarna uppmärksammas också som ett bekymmer, speciellt då det i flera fall 
leder till ytterligare tvister mellan fruarna. 
 

Omar: Because of children fighting…and yea…These children always fight…when my 
mothers and my second…my step moms child are playing, so sometimes they fight, so when 
they fight, my step mom will come “Why are you fighting with… why are you fighting with 
this girl…or this boy”… and my mom will come “Why are you insulting my son?,” so they 
start quarrelling. 
 
Demba: Yea, the problem is…sometimes, the two children always fight. Like me and my 
other brother…my brother from another mother. You know, we are still living in the same 
house…but we always fight, you know, and argue… 
It’s always a competition in the family…if I do something, you know, if I try to prosper, you 
know, if I go over there and I have money, I build a…if I build a big house for my 
father…then my brother comes and want to build another big house for my father…and my 
younger brother, from the same mother will come and want to do that, and a brother from 
another mother are going to do that too.  

 
De anser också att de ekonomiska och emotionella aspekterna gällande barnen ställer till med 
problem. Detta blir speciellt påtagligt i polygyna familjer eftersom fler fruar ofta innebär fler 
barn, vilket i sin tur medför att barnen får mindre uppmärksamhet, samtidigt som det blir fler 
som ska försörjas. Då det i Gambia kostar pengar att gå i skolan påpekar informanterna 
dessutom att dessa barn inte får möjlighet till skolgång.  

 
Omar: So to feed them is…is a little bit of a problem…cause he [our neighbour] is not that 
much…wealthy…yea…yea, he cannot afford to feed them every time. Sometimes the 
children used to come here, yea…we give them some food…we…cause they are young 
and...there are so many children there… 
It’s difficult, yea…and you raise children…and you will not afford to take them to school, 
you will just leave them loitering about…going outside drinking, smoking, fighting, yea. 
Some children…I ask them…I once asked one of my friends…cause his father got four 
wives… so they were staying together with his three other…stepmothers….in the 
compound. But his father don’t put him to school, he always tell his father that “I want to 
go to school”…but the father…he always tell him that “I don’t have money to pay for you 
to go to school”. So what is the boy supposed to do?  
 
Sainey: Yea, the bad things on it, how the child is going to grow if you have brought up a 
lot? How you going to grow them?  
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Yea, because you can not get the financial support, because a child needs support… 
Because you were the one who bring him into this life…so you need to be close to that child 
to show him the love. And do you have many, do you think you going to be close to all?  
 
Demba: Treating their children…you don’t treat them equally…cause some people, they 
don’t treat them equally. They have children whom they love more than the other…you 
understand? 

 
Även mannens handlande kritiseras och målas upp som en negativ aspekt av polygyni, 
speciellt då det går stick i stäv med islams regler för traditionen. 
 

Demba: Sometimes you see the father will go to your mom at the night, when they are 
sleeping together…saying “you are the one I will give the car keys, you are the one I will 
give the store keys, you are the one who will control everything in the house”, you know? 
And the next two days he will go to the other wife and say “Yea, you are the one I will do 
this and that”, you know…keep on promising like that…keep on lying and you know, 
promising this kind of stuff…that’s what happens so…God don’t say it have to be that way. 
God says that you have to be honest, you have to be truthful, you know, treat them equally. 
The things you do to the first wife, that’s the same things you have to do to the other wives. 
 
Omar: But some people…they marry three, four wives…and they cannot afford to feed 
them, and they cannot afford to cloth them and they will not be faithful to their wives, cause 
it is all happening here.  
You marry four wives and you will not be equal…you will not make them equal…in the 
compound. You have someone whom you love, you know…understand. You love her so 
much that when you are supposed to spend two nights in that wife’s room, you spend four 
or five nights there…and that is not fair. You go to other room and you spend one night 
there…or two nights…and that is not good. 
 

En informant påpekar problematiken som uppkommer när mannen i det polygyna 
äktenskapet dör.  
 

Bakary: The disadvantages is that when it comes like…like…when the leader is dead…like 
the father, like sharing compounds and other things it will be a very big problem. 

 
Vad som anses positivt eller negativt med polygyni enligt mina informanter har, enligt 
socialkonstruktivismen, påverkats av den kontext de vuxit upp i. De säger sig alla vara eniga 
om att de negativa aspekterna överväger de positiva, men tycker ändå att polygyni är 
acceptabelt vid hedersskäl. Traditionen betraktas i dessa fall som en skyldighet och något de 
hoppas kunna undvika, men den anses trots det vara positiv. Denna orsak till traditionen 
utesluter inte svartsjuka, ekonomiska problem eller tävlan mellan barnen som annars målas 
upp som negativa effekter. Det måste alltså vara samhällets struktur som ligger till grund för 
dessa mäns inställning. Uppkomsten av denna tradition kan enligt socialkonstruktivismen 
förklaras med att en lösning på ett problem måste hittas, och utifrån det bästa alternativet i det 
berörda samhället skapas en tradition som sedan inte ens ifrågasätts utan istället anses vara 
självklar, utifrån principen om externalisering, objektivering och internalisering. Mina 
informanter är en produkt av sitt samhälle, och de skulle med säkerhet ha sett helt annorlunda 
på hederstraditionen om de vuxit upp i ett land med barnbidrag, barnomsorg och ett statligt 
socialt skyddsnät. Detsamma gäller för alla de andra negativa och positiva aspekter av 
traditionen som de målar upp, dessa åsikter representerar till viss del vilken diskurs som råder 
i deras samhälle eller umgängeskrets. Informanterna har säkerligen, som barn, påverkats av 
problematiken med svartsjuka mellan fruarna och konkurrens mellan syskonen, men vissa av 
de negativa aspekterna av traditionen representerar samhällets paradigm. Att kvinnans 
ställning har stärkts i landet, eller att människor i större omfattning än tidigare är medvetna 
om att skolgång är viktigt, är exempel på detta. För utifrån samhällets paradigm förändras 
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dess invånares tankesätt, och detta gäller även i motsatt riktning. Detta är exempel på Berger 
och Luckmans påståenden om att människan är en social produkt och att samhället är en 
mänsklig produkt. 
 
Precis som framkommit i Wittrups (1990) studie och studierna utförda av Al-Krenawi med 
flera (2006) så finns det, enligt mina informanter, otroligt mycket problematik i polygyna 
familjer. Det kan handla om svartsjuka mellan kvinnorna, bråk och tävlan mellan barnen, eller 
mannens orättvisa beteende, som ibland präglas utav hans känslor inför fruarna. En av mina 
informanter funderar över hur det är möjligt att behandla flera fruar emotionellt rättvist om 
känslor är inblandade, vilket även framkommer som ett problem för männen i Wittrups (1990) 
studie. Dock anser de flesta av mina informanter att polygyni av hedersskäl är acceptabelt, 
samtidigt som det i en av studierna utförda av Al-Krenawi med flera (2006) framkom att 
många av männen mådde väldigt dåligt även i denna typ av äktenskap.  

6.3 Mentaliteten idag 
Genom att fråga informanterna om mentaliteten bland de unga i samhället och deras vänners 
åsikter angående polygyni, har jag försökt få fram en bild av hur dagens generation resonerar 
runt traditionen. Samtliga uppger sig vara ganska säkra på att deras vänner är emot det och att 
strömningarna i samhället går i samma riktning.  
 

Sainey: I think…most of the youngsters now…don’t want to take this trouble because they 
know how life was hard with them. I think most of them would like to have one wife. Not 
even think. That’s what I know. 

 
Bakary: The younger generation, I don’t think they support that idea…cause I move with 
them and I…I see the way they speak…like they, they really oppose having polygynous 
families. 
 
Omar: No, they don’t like it. 
 
Demba: In the Gambia here….like in….the urban area, it is getting weaker…it’s because 
of the disadvantage that is happening in there. That’s why we always say that we don’t 
want to do it… 
 

Dock anser de inte att det håller på att avta på landsbygden, utan uppger i stället att det där 
kanske till och med ökar. 
 

Omar: It is growing stronger…even stronger…because when you go to provinces…you see 
them more in the provinces… 
 
Bakary: No…I don’t think it will fade away in the rural areas. 
 
Demba: But in the rural area it is still growing. 

 
De är eniga om att kontakten med västvärlden, i form av turism eller gambier som reser 
utomlands, har haft en stor påverkan på de negativa inställningarna till polygyni. 

 
Bakary: No…as…as far as I know…all the guys that have travelled, they don’t see good 
things about polygyny, they only see about monogamy. 
 
Omar: I have so many people living in the west…yea…whom don’t even like it…and 
yea…some used to even tell me that this is getting stronger in our country…and it is not 
good…cause it brings conflict, and it brings so many things. So they say…in the west it is 
not stronger there I think. 
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Demba: Yea, cause…most of the things we do here…especially in the…in the urban 
areas…are things that come from Europe. And then…these kids like…these children, 
nowadays, copy things that Europeans…like the west are doing. So some of those kids 
growing up, they will like to copy those things…and if they copy those things, when they 
grow up, they will have those kinds of attitudes. 
 

Även utbildning tror en av informanterna kan ligga bakom denna attitydförändring. 
 

Bakary: Because the young generation are now aware of the western world. If you are 
educated… and then if you…you won’t want to marry more than one wife. 

 
Det som de också benämner som förändringsfaktorer är problemen som dagens generation har 
fått genomlida under sin uppväxt i en polygyn familj, och den orättvisa eller dåliga 
behandling som deras mammor har fått utstå. Förändringen skulle alltså enligt informanterna 
delvis utgå från ett barns perspektiv av traditionen.  
 

Omar: Maybe…some people…their fathers doesn’t treat their mothers equally. And 
yea…they don’t treat their mothers equally…so I would not like to have a mother…and my 
father doesn’t treat her good….understand?  
Yea...how I grew up…because…I grew up to be a responsible person one day…and I 
shouldn’t involve myself in certain things. 
 
Demba: Yea…they always say they won’t do it, and they always say that they don’t want it. 
Because of the treatment that our fathers have done to our moms…and what we have seen 
with our eyes, what you know, our moms doing. That’s what we don’t want. That’s the trap 
we don’t want to fall in. So that’s why we say we will not do it, cause we don’t want it.  
 
Sainey: No, I don’t think it will be common now…because, the life we have now is hard. 
And then it seems like the life belongs to the young people now…so these young peoples 
know how it used to be…on them you know. 

 
Då mannen är familjeförsörjare i Gambia finns även ekonomiska aspekter med som en 
omständighet som spelar roll. 
 

Sainey: Cause women needs to take care as I told you in the beginning. And in this case it’s 
expensive to take care…so the young people feel it I think…and they never want to take 
it…and one problem is…one person problem is one person problem. If you have one wife, 
you have one problem, if you have two wives, you have two problems.  
 

En annan faktor är förändringen i kvinnans situation i Gambia. Dagens unga kvinnor har ett 
eget val och en förmåga att ta hand om sig själva. 
 

Sainey: No, because the girls…you can see to the ladies themselves now, don’t feel to 
have it in this way. Cause they are doing…because before…like, the mentality was 
working that they should never work. They are always at home. They worked a little bit in 
the farms and the rice fields, but they don’t have official things.  
But now, most of the ladies are doing more than the men…some of the girls are doing 
good. So in this doing good…I think…they are supposed to…have satisfaction on what 
they are doing…in their married houses and everything. So that they can be able to do 
what they want…I don’t think they have more…I don’t think it will work anymore…                

 
Dock märks en viss osäkerhet bland några av informanterna. Deras ovilja till 
polygyna äktenskap verkar svagare än den till att gå emot sina föräldrars vilja. I 
en situation, där en bror dör och den yngre brodern enligt gambisk tradition ska 
”ta över” hans fru för att hålla kvar henne i familjen, syns denna tvekan tydligt.  
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Demba: We don’t know what the future holds; we don’t know what will happen.  
You might not want to do it…you the children, but sometimes your parents will force you…  
The thing is that, you know…first of all…if you do it, its not like you are against God’s 
words. It’s like you are going to gods words, what he has said, you know. And that’s what 
we should go through, and that’s what we are going through…that’s what they [the 
parents] will tell you. And if you are a real Muslim, and you really hear the words of your 
parents, you will do it. And you’ll have no doubt about it. Cause most of the time, what we 
believe in, we Africans, we Muslims; what your parents tell you, you must do. And if you do 
it, you will not see no problems in that. 

 
Gambia är ett land där polygyni anses lika normalt som monogami. Internaliseringen av 
traditionen går tillbaka flera generationer i tiden vilket alltså skulle innebära, enligt Berger 
och Luckmans teori, att dagens generation har socialiserats in i detta system som det 
självklara familjesystemet. För dem har deras familjestruktur framstått som fullt normal och 
det naturliga vore då att de själva följer traditionen gällande skapandet av sitt eget framtida 
familjemönster. Dock anser samtliga informanter att polygyni är på väg att försvinna i de 
urbana delarna av Gambia och att dagens generation har en tanke om att monogami är att 
föredra.  
 
Dagens generation har erfarenheter av polygyni som vittnar om ekonomiska svårigheter då 
stora familjer ska försörjas, samt dålig behandling av mamman och orättvisa mellan henne 
och de andra fruarna. På grund av vad de sett eller upplevt vill de nu konstruera om sin familj 
efter en modell som de tror kan fungera bättre. Säkerligen har de påverkats av att det även 
finns monogama familjer i samhället och att dessa familjer sluppit mycket av den problematik 
de själva har fått tampas med. Influenserna från väst, en ökad utbildningsnivå och kvinnans 
stärkta ställning på arbetsmarknaden, som informanterna betonat, har samtidigt påvisat 
alternativa tankesätt och möjligheter gällande familjen som institution. Eftersom samhället 
och kulturella strukturer, enligt socialkonstruktivismen, är mer föränderliga än vad vi ofta 
tror, är det då inte konstigt att det gambiska familjesystemet håller på att luckras upp. Precis 
som tidigare generationer socialiserats in i att polygyni är normen, kommer framtida 
generationer, genom externalisering, objektivering och internalisering, att välja monogami 
som familjesystem då det faller sig som det naturliga. En förändring har därmed skett, även 
om det kanske tar flera generationer innan polygyni är helt borta från den gambiska kulturen. 
Dock har informanterna inte samma tilltro till en förändring gällande trenden av polygyni på 
Gambias landsbygd. Att det kan skilja sig åt mellan stad och landsbygd beror antagligen på 
graden av inflöde utifrån, då mycket av turismen befinner sig i landets urbana delar, precis 
som de gambier som bor, eller har bott, utomlands. På landsbygden, där samhället inte 
kommer i kontakt med nya influenser, kommer därför inte en förändring till skott. Detta på 
grund av att de nya tankesätten eller traditionerna är alltför sällsynta för att en externalisering 
ska kunna ske.  
 
Det finns liknande tankegångar bland ungdomar i Gambia idag som i slutet av 80-talet. Enligt 
Wittrup (1990) ogillade de polygyni redan då och hade även åsikter runt giftermål som 
påminner om dem som råder i västvärlden. Dessutom ansåg de, precis som informanterna i 
denna studie, att det är problematiskt och dyrt att ha fler fruar än en. Dock är de som var unga 
i slutet av 80-talet antagligen gifta nu och många män i den åldersgruppen som de 
representerar har fler fruar än en. Även i studier utförda av Al-Krenawi med flera (2006), 
visade det sig att ungdomar i Israel ställde sig negativa till polygyni, speciellt de som själva 
hade vuxit upp under sådana förhållanden. De ansåg sig ha dåliga familjerelationer och 
många, i synnerhet kvinnor, ansåg att polygyni ledde till familjeproblem och fattigdom. 
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6.4 Den egna kärleken 
Samtliga informanter var eniga om att de bara vill ha en fru när de själva gifter sig. 
 

Bakary: I don’t support having polygynous families. 
No, I don’t like having more than one wife. 
 
Omar: I want to have one wife…that’s what I want… 
Yea…so that…we can marry for a long period…I will not think about marry two, three… 
I don’t want to fall in that trap…and I don’t want my family in that trap too… 

 
Demba: As for me…I really want to have one wife, that’s what I always say…and that’s 
what I always pray, you know, when I pray…that’s what I always pray to god, you know, 
give me one wife, cause you know, I have seen a lot of problems in it…a lot of 
disadvantages… 
I only want to have one wife…and I think I will be very satisfied with her. 
 
Sainey: I would love to have one wife and then steady things with that wife…and then we 
bring love for the children we have. 

 
De var också säkra gällande det faktum att det är de själva som ska välja fru, och att 
föräldrarna kommer att godkänna deras val. Detta trots att arrangerade äktenskap, där ingen 
av parterna har något att säga till om, förekommer i Gambia.  
 

Demba: I will choose it for myself…I am the one that will choose… 
But I think they [the parents] will be ok with it…because…what the parents do is…if you 
want a wife, they will go to her parents and they will look the girls attitude…you know, if 
she have a good attitude, if she is well home trained, if she can cook and….you know, those 
stuffs. 
 
Bakary: For me…I want to pick only one… 
Yea, my family…they want somebody… but I think It’s best for me to search for myself… 
It’s a relative, you know, its common within the Fulas, you have to marry your relative. But 
now, during those days, we normally search for ourselves, they just propose and if you like, 
you go for it, and if you don’t like, you don’t go for it. You know the mentality is different, 
at least we are educated, we know what’s life, and we know the impact of it.  
 
Omar: Yea…my parents will agree on it…I even talked with my mom… 
 They say that I have to pick my own choice…yea, I have to pick my choice…I shouldn’t… 
they shouldn’t pick for me. Because when my father was married to my mom, they didn’t 
pick for him, so he picked his choice… 
 

Några informanter förklarar att deras val gällande monogami till stor del är baserat på de 
framtida barnens välmående. De själva kände inte att de fick den uppmärksamhet de behövde 
som barn och vill därför försäkra sig om att de ger allt de kan till sina kommande arvingar. 
 

Omar: I really feel like, when you bring someone on earth, you have to be responsible of 
everything he or she needs, you understand?  
I always missed my father for two days. 
 
Sainey: I respect the religion, the Islam, and then I respect those who want to have 4 wives 
but in this way I cannot be able to tackle it…cause it’s going to be hard with me…cause I 
want to see my children in the future…and that needs a lot of work, to put my children in 
the future… 
I would love to have a child that I would do more for than what my father did. I don’t mean 
the cash I have to put…I have to put a lot of stuff for that child. So I think…its better for me 
to have one…to support with the boy and the mom, simply than having two to support with 
two moms with the boys.  
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Några andra lägger betoningen på att de är ute efter ett lugnt och okomplicerat familjeliv, utan 
alltför stora bekymmer.  

 
Omar: Because when you have two wives it brings problems up and down…and you will 
always be thinking of feeding this one, and feeding this one…thinking of coming here 
today…you know, going there tomorrow, you understand? 
 
Demba: It [polygyny] will bring hatred between your wives…so, that’s why I don’t want to 
fall in the trap… 
I don’t want to make scenes… 
I just want it to be honest and calm… 
I just really want to be honest…that’s why I want to have one wife… 

 
Dock ger informanterna intryck av att den största orsaken till viljan att leva i ett monogamt 
äktenskap, skulle vara att de söker efter kärleken. Några av informanterna antyder även att 
detta skiljer sig från tidigare generationer, och att detta nya tankesätt har uppkommit i 
samband med att samhället och dess rådande mentalitet har förändrats.  
 

Sainey: I am going to choose mine in the road… yea…true love… 
Because we don’t have something like love in 15, 20…like in 20, 25 years, we don’t have 
something like…to start building love with somebody to get trust to marry. This is what we 
didn’t have before. This is what we have before then: if you are respected and your father 
and mother are respected, people trust on you that you can handle their child. They give 
you the child the right way…do you understand?  
 
Omar: I would do more than what my father does…he is good…he is very good, and I will 
be very good to my wife too. Yea…I will not beat, I will not fight, I will not quarrel with 
her…I will take care of her very well…the difference is that I will marry one, I will depend 
on her. That’s why I have to…I have to look for someone I love. 
 
Demba: You cannot marry who you don’t love, you can only marry who you love…cause 
love is something that…will bring mercy…mercy…love is something that will bring peace. 
 
Bakary: I am searching for a love before a wife…but I can’t just…I can’t just run and say 
this girl will be my wife, without knowing her, without knowing her attitude…I must know 
her first… 
And like…as they say now, men and women, they should share equal…equal jobs, like you 
would not marry someone who you will know that she will have 100% dependency on you. 

 
En informant påpekar också hur svårt det måste vara att behandla flera fruar emotionellt 
rättvist då det finns känslor inblandade. 
  

Bakary: Because people don’t have the same feelings, I don’t think it’s a good idea… 
No…it won’t be equal…yea, it won’t be equal. 

 
Vid frågan om vad kärlek innebär eller har för betydelse för informanterna får jag väldigt 
romantiserade svar. Dock är det ingen som kan förklara vad kärlek har för betydelse för deras 
föräldrar. 
 

Demba: Love…love is to me…love is very important in life…as long as marriage is 
concerned…yea, love, you need to have love…love is very important, it’s one of the most 
important things in your life. 
 
Sainey: It’s the feeling I get. And I think love is natural…from the feeling you have…and 
it’s a special feeling I think. 
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Omar: Love is something natural…yea…so…I think…you have to love somebody who 
brought you on earth…and you have to love somebody…from them same womb I can say, 
the same mother, or the same blood, the same father. And you can love somebody who is 
your lover too. 

 
Socialkonstruktivismen menar att det som attraherar en person och en individs sexualitet är 
socialt konstruerade fenomen. Detta torde betyda att informanterna har vuxit upp i en annan 
kulturell kontext än vad deras föräldrar gjorde, och att synen på kärlek är mer kopplad till 
känslor nu för tiden än vad den var under tiden för föräldrarnas giftermål. Äktenskapets 
grundpelare verkar alltså, enligt informanterna, vara kärlek och inte social trygghet som det 
kan tänkas ha varit i tidigare generationer. Detta framkommer tydligt, då de inte vill gifta sig 
med fler fruar än en, och de dessutom vill välja henne själv, till skillnad från vad deras 
föräldrar många gånger gjorde. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ”lär vi oss” känslor, 
och kanske kan det delvis förklara den nästan lite barnsligt idealiserade synen på kärlek som 
råder bland informanterna. Eftersom en individ lär sig genom att härma andra individer, och 
det i detta fall kanske inte har funnits så många att härma, så blir det lite överdrivet. Kanske är 
tanken på kärlek i stället hämtad från TV-såpor och filmer. Tron på att de ska kunna välja sin 
fru på egen hand bör sannolikt vittna om att den förändring i samhället som har påverkat 
informanterna, även måste ha påverkat deras föräldrars åsikter eller acceptans. 
 
Informanterna diskuterar även sin roll som blivande far och påpekar att de vill utgöra en större 
del av sina barns liv än vad deras fäder gjorde. Detta bekräftar den ”nya” syn på faderskapet 
som enligt Plantin (2003) vuxit fram under senare år. Faderskapet är alltså, enligt 
socialkonstruktivismen, föränderligt och dess innebörd skapas och omskapas allteftersom 
samhällets strukturer växlar. Då det gambiska samhället går mot en förändring, förändras 
även vad som anses vara rollen för en familjefar. Enligt socialkonstruktivismen kan även 
klass vara en av påverkningsfaktorerna i frågan om faderskapet, och dessa män kommer alla 
från fattiga, eller medelklass förhållanden. Detta innebär att de kanske skulle ha haft andra 
prioriteringar om de tillhört Gambias överklass. 
 
Wittrup (1990) kom fram till att tanken om att finna kärlek existerade i Gambias urbana delar 
i slutet av 80-talet, i kombination med möjligheterna till ett eget val av make/maka. Detta 
stämmer väl överens med min studie. Skillnaden skulle dock kunna vara att ungdomarna i 
hans studie enbart blev tillfrågade vid val av partner, de hade inte möjlighet att bestämma helt 
själva, medan mina informanter säger sig kunna göra det. Flera av fäderna i studier 
genomförda av Al-Krenawi med flera (2002) berättar om dåliga relationer med sina barn, det 
framkommer även att ungdomar från polygyna familjer mår sämre psykiskt än de från 
monogama familjer. Detta kan kopplas till mina informanters tanke om att barnen i polygyna 
familjer får för lite uppmärksamhet av sina fäder och därför blir lidande. 
 

7 Slutdiskussion 

7.1 Sammanfattning och diskussion av resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka attityderna runt polygyni bland unga ogifta män i 
Gambia. Detta har gjorts och resultatet presenterades utförligt i förra avsnittet. Här följer 
emellertid en sammanfattning av de olika frågeställningarnas resultat med tillhörande 
diskussion. 
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Förklaringen till att polygyni existerar i Gambia kan i grund och botten kopplas till islam som 
religion. Utöver det finns det anledningar som att det exempelvis anses fint att ha många barn, 
eller att det är prestigefyllt med fler fruar än en. Även kvinnotycke och motiveringen att 
mannens sexuella behov måste stillas, kan vara orsaker enligt informanterna. Det råder även 
en uppfattning om att det finns många fler kvinnor än män i världen, vilket gör att polygyni 
används för att ”hjälpa” dessa ensamma kvinnor. Orsakerna till polygyni som uppmålas 
påvisar att mannen i Gambia anses överlägsen kvinnan. Detta då det är hans sexuella behov 
och hans prestige som fokuseringen ligger på. Kanske är tanken om att det finns fler kvinnor 
än män på jorden skapad delvis för att rättfärdiga traditionen, eller så är det en tanke som 
lever kvar sen profeten Mohammeds tid. Dock är polygyni inte alltid självvalt, då resultatet 
visar att vissa män tvingas in i polygyna äktenskap på grund av hedersskäl. Eftersom familjen 
är en av de viktigaste sfärerna i det gambiska samhället och det är ett holistiskt familjesystem 
som råder i landet, blir det också viktigt att behålla en avliden familjemedlems fru och hennes 
barn i familjen, även om det är på bekostnad av andra familjemedlemmars lycka. Familjens 
välmående går alltså före individens och inte nog med att han ska äkta sin bortgångna brors 
fru, han ska även behandla henne likvärdigt med andra frun. Detta innebär antagligen också 
att familjeproblematik av den typ som informanterna har vittnat om uppkommer. Säkerligen 
leder det till att vrede inför familjens hederstänkande skapas, vilket i sin tur kan få bitterheten 
över den påtvingade situationen att födas. Denna bitterhet kan inte leda till något positivt utan 
är ett klart bevis på att polygyni av hedersskäl verkligen inte är att uppmuntra. 
 
Enligt informanterna dominerar de negativa aspekterna av traditionen över de positiva. De 
enda fördelarna som de kunde komma på gällande polygyni var det stora kontaktnät och 
möjligheten till mobilitet och samverkan, som en stor enad familj kan besitta. De ansåg 
däremot att polygyni vid hedersskäl var godtagbart och då till och med kunde anses vara en 
ganska bra lösning. Problematik mellan fruarna och tävlan och bråk mellan barnen räknades 
upp som negativa aspekter av traditionen. Familjesituationen förvärras ytterligare om mannen 
i en polygyn familj dör. Mycket kritik riktades mot barnens situation, då de ofta lider brist på 
både ekonomiska och emotionella resurser. Även mannens beteende kritiserades, då han inte 
alltid är så rättvis som religionen åsyftar att han ska vara. Det framkommer med andra ord 
ganska tydligt utifrån informanternas berättelser att polygyni främst betraktas som något 
negativt. Traditionen föder problem och samtliga familjemedlemmar påverkas av detta. 
Därför är det så konstigt att traditionen fortfarande lever kvar i den grad den gör. Kan det vara 
så att det inte har funnits alternativ på grund av samhällets uppbyggnad och ett ganska litet 
inflöde utifrån? För hur kommer det sig annars att en tradition som uppmålas i en så dålig 
dager kan fortleva under flera generationer? Eller kan det vara så att polygyni ska anses 
negativt för att det är så dagens diskurs runt traditionen i Gambia ser ut? I så fall skulle det 
kunna innebära att dessa män inte alls ställer sig negativa till traditionen om diskursen ändras. 
Dock har de räknat upp så pass många egna erfarenheter av negativa aspekter av polygyni, 
som de själva torde ha lidit av under sin uppväxt, att det måste ligga någon sanning bakom 
resultatet. 
 
Genom frågor om samhället och vänners åsikter framkommer att polygyni förkastas av 
dagens unga generation i de urbana delarna i Gambia, dock inte på landsbygden. 
Informanterna uppger alltså att polygyni håller på att avta i stadsområdena. 
Påverkningsfaktorer påstås bland annat ha varit kontakten med västvärlden, ökad utbildning 
och kvinnornas möjligheter att klara sig på egen hand. Även kunskapen om den ekonomiska 
bördan och familjeproblematiken, som finns i polygyna familjer och som dagens generation 
har upplevt under sin uppväxt, har påverkat. I samband med att det gambiska samhället har 
utvecklats, verkar även synen på polygyni ha förändrats. Alternativa lösningar på sociala 
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problem och kvinnans stärkta roll möjliggör för dagens generation att förkasta tidigare 
traditioner som de inte anser välfungerande. Gambia, som trots koloniseringen knappt fick 
någon infrastruktur som hade kunnat främja landets framåtskridande, utvecklas för tillfället 
med stormsteg. Dessa förändringar på det samhälleliga planet kommer säkerligen även leda 
till stora förändringar i familjestrukturen. Det är därför inte särskilt konstigt att polygyni, som 
är en sed som hör hemma i samhällen där kvinnan är hemmafru och mannen är 
familjeförsörjare, kanske håller på att försvinna. Könsrollerna förändras, men det tar olika 
lång tid i olika länder. 
 
Samtliga informanter vill ha en fru och de vill välja henne själv. Detta för att de är ute efter ett 
lugnt och okomplicerat familjeliv och dessutom anser att monogami är till barnens fördel. De 
menar även att det verkar vara svårt att behandla flera fruar rättvist om det finns känslor 
inblandade. Informanterna har alla en tanke om att de ska gifta sig på grund av kärlek, och har 
en väldigt romantiserad bild av vad det innebär. Kanske är denna idealiserade bild ett exempel 
på att idén om kärlek i äktenskapet har skapats utanför familjens sfär, med hjälp av bland 
annat media. Tanken om den amerikanska kärnfamiljen från alla tv-såpor har kanske även 
väckts bland dagens ungdomar i Gambia. Dock undrar jag om informanterna förstår att 
äktenskapet, också ett monogamt sådant, inte alltid är en dans på rosor även om det är grundat 
på kärlek. Vi ska heller inte glömma att dessa män är ganska unga, de har några år kvar tills 
de nått den genomsnittliga åldern för giftermål i Gambia. Då jag tycker mig se en viss tvekan 
i några svar, och då polygyni av hedersskäl anses accepterat av några av informanterna, kan 
det hända att deras inställning ändras över tid. Kanske kommer dessa män, utan att ha det i 
åtanke i nuläget, att äkta en fru till efter några år i äktenskapet. Då tvåsamheten kanske inte 
blir den dans på rosor som de har föreställt sig, är det en ganska naturlig lösning i ett samhälle 
som trots allt ger mannen privilegier i form av möjligheter till polygyni. Detta trots att 
informanterna är medvetna om att dessa privilegier på sikt leder till många nackdelar, i 
synnerhet för barnen.     
 
Polygyni betraktas, enligt västerländska referensramar, ofta som ett kvinnoförtryck som 
privilegierar mannen. Dock upptäckte jag allt eftersom tiden gick att det inte var så självklart 
att mannen alltid tjänade på relationen medan kvinnan våndades. I stället verkar det som att 
polygyni kan vara smärtsamt för alla inblandade och trots att det säkerligen är mest smärtsamt 
för kvinnan, som måste dela sin make, är situationen inte alltid uppskattad eller ens självvald 
av mannen. När traditionen betraktas ur dess kulturella och samhälleliga kontext fyller den 
dock en funktion. Detta eftersom det inte finns ett statligt socialt skyddsnät i Gambia och 
familjen därför måste ta an den rollen. Eftersom männen i tidigare generationer har varit 
ensamma familjeförsörjare har det ansetts naturligare att en man äktar fler fruar, än att 
kvinnorna försöker försörja sig själva. Allt eftersom samhället börjar förändras, i och med all 
input utifrån, uppkommer alternativa metoder och idéer. En kvinna måste inte längre bli en 
andra, tredje eller fjärde fru, nu kan hon istället försöka försörja sig själv. Detta påverkar 
självklart både mäns och kvinnors valmöjligheter gällande äktenskapets utformning. Då 
dagens generation har sett nackdelarna och svårigheterna med det polygyna familjesystemet, 
är det därför inte särskilt konstigt att de väljer att enbart äkta en fru. Dock finns det situationer 
där de kanske inte är helt ensamma om att göra ett val, utan där familjens vilja överträffar 
individens. Med undantag av just dessa förhållanden verkar det som att informanterna, i den 
mån det är möjligt, vill skapa sin egen familj med monogami som modell och kärlek som 
grund.  
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7.2 Diskussion av vald metod 
Fördelen med den kvalitativa metoden har varit dess möjlighet att gå in på djupet och fånga 
detaljerna runt informanternas åsikter om polygyni. Risken som medföljer är emellertid att 
informanterna kan ha påverkats av mig som intervjuledare. Kvalitativ metod utesluter även 
användandet av många informanter, vilket är lite synd. En kvantitativ metod hade alltså 
kunnat vara ett alternativ till detta metodval, eftersom det då skulle ha varit möjligt att göra en 
kartläggning av attityderna runt polygyni på ett generaliserbart sätt. Även teorin hade kunnat 
vara en annan, kanske genusteorier hade kunnat belysa studien på ett annorlunda och 
intressant sätt. Dock känns socialkonstruktivismen som den mest applicerbara teorin, speciellt 
då den är en, i mina ögon, väldigt grundläggande och förklarande teori.  
 
Om studien hade gjorts på landsbygden, hade säkerligen resultatet blivit annorlunda. Även 
andra informanter från stadskärnan i Gambia hade kunnat påverka resultatet i motsatt riktning. 
Jag har dock inte letat efter personer som ställt sig på ett visst sätt i frågan om polygyni, utan 
enbart använt mig av informanter som stämmer överens med min mall för 
undersökningsgruppen och som har varit villiga att låta sig intervjuas. Jag har dessutom varit i 
kontakt med många personer från polygyna familjer som, på grund av ålder, äktenskapsstatus 
eller att de hade bott utomlands, inte passade in i min informantgrupp. Dessa män ställde sig 
även de negativa till traditionen, vilket ger mig ännu mer anledning att tro att jag faktiskt 
intervjuat personer som utgör ett representativt urval.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att göra en uppföljning av dessa män för att se hur många fruar de har om 
15 år. Eftersom de ännu är unga och inte har hunnit uppleva äktenskapet och dess för- och 
nackdelar finns det en möjlighet att deras attityder kommer att förändras. Attityder varierar 
ofta över tid och ju närmare de kommer åldern för giftermål, eller äktenskapets vardag, kan 
deras nuvarande negativa inställningar till traditionen försvinna. Det är dessutom ofta lätt att 
förkasta en idé så länge den inte berör en själv, vilket den inte gör för dessa unga män i 
dagsläget då de inte är gifta eller ens på väg att gifta sig. När de själva har valmöjligheten 
gällande en eller flera fruar kanske idén inte alls känns så dum. 
 
Då det i studien visar sig att unga män ställer sig negativa till traditionen vore det även 
intressant att utföra en studie liknande denna men med fokus på unga ogifta kvinnor. Detta för 
att se om deras attityder till polygyni sammanfaller med männens. 
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9 Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

 

Informant 

• Namn 

• Ålder 

• Sysselsättning 

• Utbildning 

• Hemstad 

• Folkgrupp 

• Nuvarande bostad 

 

Familj 

• Medlemmar 

• Hierarki 

• Hemmets utformning 

• Relationer mellan olika familjemedlemmar 

• Orsak till faderns val av polygyni som familjestruktur 

• Första fruns attityd till att en ny fru tillkom 

• Föräldrarnas ålder för giftermål 

 

Samhället 

• Familjestrukturer i grannskapet  

• Vänners familjestruktur 

• Orsaker till dessa strukturer enligt dem 

• Synen på polygyni bland vänner 

 

Polygyni 

• Orsaker till traditionen i Gambia 

• Fördelar 

• Nackdelar 
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• När är det accepterat/inte accepterat 

• Islams inblandning 

 

Framtid 

• Informantens syn på familj - koppling till föräldrars syn 

• Informantens syn på kärlek - koppling till föräldrars syn 

• Informantens val inför äktenskapet - orsaker 

• Familjens vilja - orsaker 

• Växer/avtar polygyni - orsaker 
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