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Denna studie handlar om att undersöka tillkomst, 
varaktighet och konsekvenser av äktenskap utan egen 
vilja bland kurdiska ungdomar i Sverige. Genom att 
undersöka äktenskap utan egen vilja från tillkomst till 
konsekvenser är ambitionen att ge en helhetsbild och 
därmed bidra till förebyggande- och förändringsar-
beten kring frågan.

Ett människorättsperspektiv som baseras på någ-
ra av Förenta Nationernas (FN) konventioner om 
mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna har valts 
som tolkningsram för att sätta intervjuerna i ett bre-
dare sammanhang.

Tematiskt öppna intervjuer användes som datain-
samlingsmetod. Sammanlagt 16 intervjuer genom-
fördes i fem olika städer i Sverige under perioden 
december 2012 – april 2013. Av de 16 intervjuperso-
nerna var 13 kvinnor och tre män. Intervjuerna visade 
på flera intressanta resultat avseende äktenskap utan 
egen vilja. 
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FÖRORD

Denna studie är en del av projektet Våga vägra tvångsäk-
tenskap som genomfördes av Kurdistans Kvinnoför-
bund i Sverige i samarbete med Ungdomsstyrelsen 
under perioden 2012-06-01 – 2013-05-31. Studien är 
planerad och genomförd av Osman Aytar, universitets-
lektor i socialt arbete/fil. dr. i sociologi vid Mälardalens 
högskola i samarbete med Kurdistans Kvinnoförbund i 
Sverige. Intervjuerna är genomförda av tre medlemmar 
i Kurdistans Kvinnoförbund. 

Intervjuerna har varit svåra att genomföra på grund 
av att ungdomarnas besvikelser och sår oftast är öppna 
och färska, så det har varit svårt att prata om det som 
hänt. Jag tackar intervjupersonerna, som på ett modigt 
sätt, berättat sina historier och delat med sig av sina upp-
levelser. För det krävs mod och kraft. Detta visar att våra 
ungdomar är starka, men också sårbara. Denna studie 
och lärdomar från hela projektet kommer att fungera 
som stöd och hjälp för våra ungdomar.
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Jag vill också tacka våra medlemmar i Kurdistans 
Kvinnoförbund för deras stöd. Särskilt tackar jag Seyran 
Duran, Masume Ameen, Hero Khola och Vildan Tan-
rikulu för deras stöd och råd, samt att de har tagit sig tid 
att dela med sig av sina tankar och diskuterat med mig.

Samarbetet med Osman Aytar har varit lärorikt och 
givande, och han har varit en bra diskussionspartner. Jag 
tackar för det.

Sist men inte minst vill jag tacka Ungdomsstyrelsen 
för deras stöd och för att de möjliggjort detta projekt.

Stockholm, 2013-08-16 1

Şükran Baksi
Projektledare
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

 
 

  

1    Studien blev klar den 16 augusti 2013 för att därefter skicka in till Ungdomssty-
relsen inom ramen för projektrapportering. Inför publicering av studien gjordes en 
del förtydligande revideringar fram till den 20 december 2013.  
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SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie var att undersöka tillkomst, 
varaktighet och konsekvenser av äktenskap utan egen 
vilja bland kurdiska ungdomar i Sverige. Genom att 
undersöka äktenskap utan egen vilja från tillkomst till 
konsekvenser var ambitionen att kunna anlägga ett 
bredare perspektiv på denna fråga och därmed bidra till 
förebyggande- och förändringsarbeten kring frågan.

Ett människorättsperspektiv som baseras på några av 
Förenta Nationernas (FN) konventioner om mänskliga 
rättigheter och Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna valdes som tolkningsram för 
att sätta intervjuerna i ett bredare sammanhang.

Tematiskt öppna intervjuer användes som datain-
samlingsmetod. Sammanlagt 16 intervjuer genomför-
des i fem olika städer i Sverige under perioden december 
2012 – april 2013. Av de 16 intervjupersonerna var 13 
kvinnor och tre män. Intervjupersonerna valdes genom 
Kurdistans Kvinnoförbunds egna kontakter, medlem-
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mars privata kontakter med personer och snöbollsme-
toden där en intervjuperson kunde tipsa om en annan 
person i liknande situationer. Intervjuerna genomför-
des av tre medlemmar i Kurdistans Kvinnoförbund. 

Intervjuerna visade på flera intressanta resultat av-
seende äktenskap utan egen vilja. Enligt intervjuperso-
nernas berättelser är en stor del av äktenskapen arrang-
erade, men det finns även äktenskap där situationen var 
mer komplex och där äktenskapet inte direkt kunde ses 
som av familjemedlemmar arrangerade. I dessa fall finns 
sociala och ekonomiska aspekter som kan tolkas som 
tvingande för den person eller de personer som ingått 
äktenskap.

Av intervjuerna framkom att papporna spelar en cen-
tral roll i arrangemangen av äktenskapen som familjeö-
verhuvud. Utöver pappornas återkommande dominans 
jämfört med mammorna, finns dock skillnader avseen-
de makt och inflytande även mellan kvinnor, exempelvis 
mammors makt över döttrar och styvmammors makt 
över styvdöttrar. Intervjuerna visar att problemen med 
äktenskap utan egen vilja bland kurdiska ungdomar i 
Sverige är flera, vilka har en del paralleller med resulta-
ten från tidigare studier som presenteras i senare avsnitt. 
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1 INTRODUKTION

1.1 Problemområde
Äktenskap utan egen vilja har funnits i många samhällen 
och förekomsten har varierat över tid och rum. Det har 
funnits olika former av tvång, hot, påtryckningar och 
våld som legat bakom dessa äktenskap. Sanktioner mot 
sådana handlingar med koppling till äktenskap utan 
egen vilja har också varierat i lagar och förordningar. Det 
har, när den här rapporten skrivs, inte varit möjligt att få 
fram hur stor problematiken är i Sverige på 2010-talet, 
när det gäller att äktenskap ingås eller har ingåtts utan 
egen vilja från någon eller båda parterna i äktenskapet.2

2 För läsning, konstruktiva kommentarer och synpunkter avseende rapportens tidiga-
re versioner tackar jag Minoo Alinia (docent i sociologi, Uppsala universitet), Elinor 
Brunnberg (professor i socialt arbete, Mälardalens högskola), Nafi Cilgin (socialsekre-
terare, Huddinge kommun), Mats Ekermo (fil. dr. i socialt arbete, Mälardalens hög-
skola), Barzoo Eliassi (fil. dr. i socialt arbete, Lunds universitet), Khalid Khayati (fil. dr. 
i statsvetenskap, Linköpings universitet), Bayan Nasih (socialsekreterare, Stockholms 
stad) och Vildan Tanrikulu (modersmålslärare och auktoriserad översättare). För 
givande diskussioner och synpunkter tackar jag vidare deltagarna vid ett seminarium 
av forskningsmiljön ICU (Interested in Children, Youth and their Understandings) på 
Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola den 9 december 2013. 
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Som påpekas i en statlig offentlig utredning (SOU) 
från 2012, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäk-
tenskap. Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot 
tvångsäktenskap och barnäktenskap ( Justitiedeparte-
mentet, 2012) har det inte varit möjligt att få fram exak-
ta uppgifter om antal personer som utsätts för tvångsäk-
tenskap och andra former av äktenskap utan egen vilja i 
Sverige. Detta gäller även för tvångsäktenskap och andra 
former av äktenskap utan egen vilja bland kurdiska ung-
domar i Sverige. Samtidigt har kunskapsutveckling om 
situationen i Sverige varit betydande.

Tvång, hot och våld som kan förekomma i början, 
under eller efter äktenskap utan egen vilja berör inte en-
bart inblandade individer utan rör ett brett spektrum, 
från politik och lagstiftning till insatser inom socialt 
arbete och olika typer av frivilliga organisationer. Som 
en frivillig organisation har Kurdistans Kvinnoförbund 
i Sverige (KKF-S) under åren i olika projekt om jäm-
ställdhet (se exempelvis Aldelzadeh, 2010) och i sin 
ordinarie organisationsverksamhet kommit i kontakt 
med ungdomar, främst unga tjejer som har blivit bort-
gifta, oftast med en nära släkting, kusin osv. Ett tjugotal 
fall fyllda av konflikter, våld och misshandel har kommit 
till KKF-S:s kännedom under de senaste åren även om 
det kan finnas ett mörkertal i frågan på grund av ämnets 
känslighet.

Skilsmässor och deras juridiska och sociala konse-
kvenser, samt konflikter mellan familjer både i Sverige 
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och i hemlandet har skapat och kan fortfarande skapa 
grund för stora mänskliga tragedier. Det har, enligt KKF-
S:s mångåriga erfarenheter från stödjande verksamhe-
ter, kommit till KKF-S:s kännedom. Vidare kräver dessa 
mänskliga tragedier olika satsningar, exempelvis från 
statliga och kommunala myndigheter, frivilliga organi-
sationer, andra berörda aktörer för att kunna mildra de 
negativa konsekvenserna och läka såren hos de ungdo-
mar och unga vuxna som utsatts för detta.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka tillkomst, varaktig-
het och konsekvenser av äktenskap utan egen vilja bland 
kurdiska ungdomar i Sverige. I studien läggs fokus på 
följande frågeställningar:

Hur kommer äktenskap utan egen vilja till?
Hur länge varar äktenskap utan egen vilja och 
på vilket sätt?
Vilka är konsekvenserna av äktenskap utan egen vilja?
 

Genom att undersöka äktenskap utan egen vilja från till-
komst till konsekvenser är ambitionen att kunna anlägga 
ett bredare perspektiv på denna fråga och därmed bidra 
till pågående, planerade och kommande förebyggande- 
och förändringsarbeten avseende frågan.      
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1.3 Disposition
Efter detta inledande avsnitt följer en redogörelse av 
äktenskap utan egen vilja som kunskapsområde.  Ett 
människorättsperspektiv presenteras som tolkningsram 
i det tredje avsnittet. Efter detta redovisas metodologis-
ka överväganden och material. I det femte avsnittet pre-
senteras intervjuresultaten. Därefter förs en diskussion 
kring intervjuresultat och några centrala slutsatser dras.
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2 ÄKTENSKAP UTAN EGEN VILJA 
SOM KUNSKAPSOMRÅDE

Studier om äktenskap utan egen vilja i allmänhet och 
tvångsäktenskap i synnerhet har inte någon lång historia 
bakom sig även om dessa fenomen har funnits i varieran-
de former i olika samhällen. Enligt en sammanställning 
av forskning om tvångsäktenskap genomförd av Natio-
nellt centrum för kvinnofrid (2010) sattes frågor om 
tvångsäktenskap på den politiska dagordningen i många 
europeiska länder i början av 2000-talet i anslutning till 
debatten om ”hedersmord”. I Sverige gällde detta i syn-
nerhet mordet på Fadime Sahindal år 2002.3 I Sverige 
kom arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap på 
tal inom ramen för ”hedersrelaterat” våld och förtryck, 
medan i andra länder som Danmark, Norge och Storbri-
tannien var arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap 
3  Även om det har funnits flera mord, bl. a. mordet på den unga flickan Pela Atroshi 
(1999), som kategoriserades som ”hedersmord” i gångna åren, satte det brutala 
mordet på Fadime Sahindal i Uppsala 2002 frågan på dagordning på en högsta nivå 
i Sverige och mordet uppmärksamedes mycket även i Norden och internationellt.
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i fokus, men inte enbart inom ramen för ”hedersrelate-
rat” våld och förtryck (Nationellt centrum för kvinno-
frid, 2010; jfr. Bredal, 2011).    

Denna tendens i Sverige ändrades4 till viss del i 
och med Regeringens skrivelse 2007/08:39 avseende 
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer (Regeringen, 2007), som presenterades 
den 15 november 2007. En av de 56 åtgärderna i 
handlingsplanen handlade om arrangerade äktenskap 
mot en persons vilja. Enligt Regeringen kunde 
arrangerade äktenskap mot en persons vilja ha såväl 
kulturella som sociala och ekonomiska orsaker. Såväl 
flickor som pojkar, kvinnor och män berördes, men 
flickor och kvinnor drabbades särskilt hårt. Vidare i sin 
skrivelse påpekade Regeringen (2007, s. 37):

Kunskapen kring omfattningen av arrangerade äktenskap 
mot en persons vilja behöver öka, liksom om de bakom-
liggande faktorerna. Kompetensen hos de myndigheter 
som kan komma i kontakt med personer som löper risk 
att ingå sådana äktenskap behöver ses över. Även förslag 
till förebyggande åtgärder behöver tas fram.

Därefter gav Regeringen (2008) ett uppdrag till Ung-
domsstyrelsen, utifrån premisser ovan, att genomföra 
4  Arrangerade äktenskap och äktenskap mellan partner under 18 år var med 
i tidigare studier (se exempelvis Integrationsverket, 2000) om utsatthet och 
avbruten skolgång bland flickor med utländsk bakgrund, men frågan saknade ett 
särskilt fokus fram till utvecklingen i slutet av 2000-talet.



17

en kartläggning av arrangerade äktenskap. Enligt beslu-
tet skulle Ungdomsstyrelsen genomföra sitt uppdrag 
i samråd med Barnombudsmannen, Länsstyrelserna, 
Migrationsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, samt 
andra särskilt berörda myndigheter och organisationer. 
Ungdomsstyrelsen skulle även ta tillvara internationella 
erfarenheter. Den första kartläggningen i Sverige, Gift 
mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009) blev ett första 
resultat av detta och bäddade för en vidare kartläggning 
(Ungdomsstyrelsen, 2011) med Regeringens uppdrag 
som en del av Handlingsplan för att förebygga och förhin-
dra att unga blir gifta mot sin vilja (Regeringen, 2009).

Ungdomsstyrelsens (2009) första kartläggning följ-
des av fler rapporter, exempelvis Rätt att välja. Sam-
hällsinformation för att förebygga och förhindra att unga 
blir gifta mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2010a), Av 
egen vilja. En kartläggning av förebyggande arbete och 
metoder för att förhindra och förebygga att ung blir gifta 
mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2010b), Viljan att fö-
rebygga äktenskap mot någons vilja (Ungdomsstyrelsen, 
2011) och Mot någons vilja. Slutrapport av uppdraget 
insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gif-
ta mot sin vilja 2010-2012 (Ungdomsstyrelsen, 2012). 
Parallellt med dessa rapporter från Ungdomsstyrelsen 
utsåg Regeringen en särskild utredare, Justitierådet Gö-
ran Lambertz med uppdraget att inhämta ytterligare 
kunskap om tvångsäktenskap och barnäktenskap, samt 
att föreslå åtgärder för att motverka sådana äktenskap. 
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Denna utredning avslutades med betänkandet Stärkt 
skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Betänkan-
de av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap 
och barnäktenskap ( Justitiedepartementet, 2012) vilket 
tillsammans med Ungdomsstyrelsen ovan nämnda rap-
porter utgör en betydande kunskapsutveckling avseen-
de äktenskap utan egen vilja.

Som en hel del andra sociala fenomen finns det olika 
definitioner av och perspektiv på arrangerade äktenskap, 
tvångsäktenskap, samt relaterade begrepp såsom tvång 
och fri vilja. Det finns forskare som menar att arrangera-
de äktenskap och tvångsäktenskap är två helt skilda saker. 
Andra forskare hävdar att arrangerade äktenskap är det-
samma som tvångsäktenskap. Att arrangerade äktenskap 
och tvångsäktenskap sammanfaller på en viss nivå, påpe-
kas också av en del forskare. Det existerar alltså ett brett 
spektrum där olika forskningsperspektiv förklarar pro-
blematiken från olika preferenser (Nationellt centrum 
för kvinnofrid, 2010; Anitha & Gill, 2011; Gill & Anitha, 
2001; Gangoli, Chantler, Hester, & Singleton, 2011).

Enligt Regeringens (2009) Handlingsplan för att före-
bygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja betyder 
begreppet ”äktenskap mot sin vilja” att någon påverkas 
att gifta sig genom såväl straffbart tvång som andra på-
tryckningar. Med tvångsäktenskap avses, i samma hand-
lingsplan, fall där straffbart tvång använts i syfte att förmå 
någon att gifta sig vilket innebär ett fokus på juridiken. 
Denna syn på äktenskap mot sin vilja finns med även 
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i den ovan nämnda utredningen SOU 2012:25, Stärkt 
skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Betänkan-
de av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap 
och barnäktenskap ( Justitiedepartementet, 2012).

I denna studie används begreppet äktenskap utan 
egen vilja för äktenskap som sker utan någon eller båda 
parters fria vilja oavsett dessa äktenskap, enligt gällande 
lagstiftning, är straffbara eller inte. Äktenskap utan egen 
vilja kan innebära någon form av tvång, hot eller våld 
från såväl föräldrar och släktingar som andra personer. 
Det kan även handla om andra ekonomiska, sociala och 
individuella aspekter som på något sätt innebär tvång 
i sin vida betydelse och dessa aspekter kan inskränka 
individers fria vilja till äktenskap. I detta avseende kan 
äktenskap, som inte är straffbara enligt gällande lag-
stiftning, ändå vara äktenskap utan egen vilja. Valet av 
begreppet äktenskap utan egen vilja framför begreppet 
tvångsäktenskap i denna studie har som syfte att fokuse-
ra på de berörda personernas fria vilja5 och hur sådana 
äktenskap kan tolkas utifrån deras perspektiv, eftersom 
de är primära aktörer i äktenskap som social institution.

Det har funnits olika förhållningssätt avseende skill-
nader mellan äktenskap utan egen vilja och arrangerade 
äktenskap i Sverige, Norden och Europa (jfr. Nordis-
ka ministerrådet, 1999; Schlytter, 2004, Bredal, 2006; 
Ungdomsstyrelsen, 2009). 

5  För ett intressant resonemang kring begreppen fri vilja, medgivande och tvång se 
Nationellt centrum för kvinnofrid (2010).



20

I den brittiska kontexten är exempelvis arrangerade 
äktenskap en form av äktenskap där flickor och pojkar 
är fria att acceptera föräldrarnas arrangemang och har 
rätten att säga nej när som helst, medan i Sverige fram 
till de ovan nämnda senaste utredningarna användes 
arrangerade äktenskap likställt med tvångsäktenskap 
(Schlytter, 2004). Hense och Schorch (2011) skiljer 
mellan ”consensual arranged marriage” och ”forced ar-
ranged marriage” för att markera skillnaderna mellan 
arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det finns 
fortfarande brudkidnappning (Bride Kidnapping) i 
vissa länder, exempelvis i Kirgizistan (Borbieva, 2012). 
Brudkidnappning som har funnits även i Mellanöstern 
kan variera från fall till fall och länder beroende på kvin-
nors och mäns känslor för varandra och deras möjlig-
heter till att gå mot familjers vilja i fall är båda familjer 
eller en av dem mot relationen i fråga. Därför kan sådana 
kidnappningar vara med eller utan kvinnors egen vilja.

Ett visst arrangemang kring äktenskap har alltid fun-
nits hos kungafamiljer, adelsfamiljer och en del andra 
familjer från övre klasser. Vidare har exempelvis dejting- 
och matchningssajter och TV-program ökat i dagens sam-
hällen. Därför är det viktigt också att undvika att likställa 
äktenskap utan egen vilja med arrangerade äktenskap, 
eftersom alla arrangerade äktenskap nödvändigtvis inte 
behöver vara äktenskap utan egen vilja och vice versa.    
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3 MÄNNISKORÄTTSPERSPEKTIV 
SOM TOLKNINGSRAM

Det finns en hel del samhällsvetenskapliga perspektiv på 
manlighet, heder och våld i nära relationer (Alinia, 2013; 
Eliassi, 2013; Hansson, 2010; Darvishpour, Lahdenpe-
rä, & Lorentz, 2010; Johansson, 2005; Sedem, 2012; 
Ungdomsstyrelsen, 2013) och perspektiv på offentliga 
verksamheter för ungdomar (Utbildningsdepartemen-
tet, 2004) som är relevanta att anlägga på äktenskap utan 
egen vilja. Anitha och Gill (2011) genom ett intersek-
tionellt perspektiv på tvångsäktenskap visar också detta 
perspektivs goda potentialer för att bidra till förståelse 
kring dessa sociala fenomen avseende äktenskap.

I denna studie valdes ett människorättsperspektiv 
som baseras på några av Förenta Nationernas (FN) 
konventioner om mänskliga rättigheter och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter-
na. Konventionerna innehåller flera dimensioner som 
utgör grundpelarna i många samhällsvetenskapliga per-
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spektiv och har även betydelse för politik och praktik 
i de länder där regeringarna undertecknat konventio-
nerna.6 En tillämpning (Choudhry, 2011) av ”human 
rights discourse” på tvångsäktenskap utifrån Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
Lagen om mänskliga rättigheter (Human Rights Act) i 
Storbritannien utgjorde en inspirationskälla i valet av 
människorättsperspektiv som teoretisk tolkningsram 
även i denna studie. 

I konventionerna finns det flera artiklar som har 
kopplingar till individers valmöjligheter vilka är viktiga 
för äktenskap utan egen vilja. Men i denna studie foku-
seras de som direkt handlar om eller berör äktenskap på 
ett direkt eller indirekt sätt. 

Artikel 16 i Allmän förklaring om de mänskliga rättig-
heterna (Regeringskansliet, 2011, s. 5) som antogs av 
FN den 10 december 1948 är en av de första internatio-
nella bestämmelser som direkt handlar om äktenskap: 

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon in-
skränkning med avseende på ras, nationalitet eller reli-
gion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor 

6 Sverige har ratificerat samtliga konventioner som presenteras inom ramen för 
människorättsperspektivet i denna studie. När det gäller Irak, Iran, Syrien och Tur-
kiet som styr över Kurdistans olika delar i Mellanöstern, har Irak, Syrien och Turki-
et ratificerat eller haft tillträde (accession) till de av FN antagna konventioner som 
presenteras i studien. Iran har ratificerat eller haft tillträde till dessa konventioner 
utom Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Utom artikel 
5 av Protokoll nr 7 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna och Lagen om mänskliga rättigheter har Turkiet ratificerat övriga artiklar som 
är utvalda i denna studie.     



23

skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingå-
ende, under äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas 
fria och fulla samtycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i 
samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

I artikel 23  av Internationell konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter (Regeringskansliet, 2011, s. 15) 
och artikel 10 av Internationell konvention om ekonomis-
ka, sociala och kulturella rättigheter (Regeringskansliet, 
2011, s. 33) vilka antogs av FN den 16 december 1966 
står liknande paragrafer som ovan avseende makarnas 
fria och fulla samtycke vid äktenskap, makarnas samma 
rättigheter, rätten till samhällets och statens skydd etc.  

I Konvention om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor som antogs av FN den 18 december 1979 ser 
vi flera paragrafer om äktenskap.  Samtliga paragrafer av 
artikel 16 (Regeringskansliet, 2011, s. 56-57) av kon-
ventionen handlar om eller berör tillkomst, varaktighet 
och konsekvenser av äktenskap: 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder 
för att avskaffa diskriminering av kvinnor och i alla 
frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden 
samt skall särskilt, med jämställdheten mellan män och 
kvinnor som grund, säkerställa

a) lika rätt att ingå äktenskap; 
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b) lika rätt att fritt välja make och ingå äktenskap en-
dast med sitt eget fria och fulla medgivande; 

c) lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet 
och vid dess upplösning; 

d) lika rättigheter och skyldigheter som föräldrar, obe-
roende av civilstånd, i frågor som gäller barnen, varvid 
dock barnens bästa alltid skall komma i första hand;

e) lika rätt att fritt och under ansvar bestämma om an-
talet barn och tidrymden mellan havandeskapen samt 
att få tillgång till upplysning och utbildning liksom till 
de medel som erfordras för att kunna utöva denna rätt; 

f) lika rättigheter och skyldigheter när det gäller för-
myndarskap eller godmanskap för barn, vårdnad om 
barn och adoption eller liknande, om sådana begrepp 
förekommer i nationell lag, varvid dock barnens bästa 
alltid skall komma i första hand; 

g) lika rättigheter i personligt hänseende som man och 
hustru, inklusive rätten att välja familjenamn, yrke och 
sysselsättning; 

h) lika rättigheter för båda makarna i fråga om ägande, 
förvärv, skötsel, förvaltning, förfogande och avyttring 
av egendom, vare sig detta sker utan kostnad eller mot 
vederlag.

2. Barns trolovning och giftermål skall inte ha någon 
rättslig verkan och alla nödvändiga åtgärder, inklusive 
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lagstiftning, skall vidtas för att fastställa en minimiål-
der för äktenskap och för att göra officiell registrering 
av äktenskap obligatorisk.

Som framgår av Konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor ser vi ett mer detaljerat per-
spektiv på äktenskap och relaterade frågor med ett in-
bäddat barnperspektiv. 

Flera artiklar av Konvention om barnets rättigheter som 
antogs av FN den 20 november 1989 har kopplingar till 
äktenskap där minst en av parterna är under 18 år, efter-
som med barn avses ”varje människa under 18 år, om 
inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller 
barnet”, enligt artikel 1 (Regeringskansliet, 2006, s. 34). 
Artikel 16 av konventionen (Regeringskansliet, 2006, s. 
39) är också viktig, eftersom äktenskap utan egen vilja 
innebär ett godtyckligt ingripande i barnets liv: 

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga in-
gripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin 
korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på 
sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripan-
den eller angrepp. 

Vidare ska konventionsstaterna ”skydda barnet mot 
alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i 
något avseende”, enligt artikel 36 av barnkonventionen 
(Regeringskansliet, 2006, s. 49).
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I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna (European Court of Human Rights, 2010), som 
antogs av Europarådet i Rom den 4 november 1950, dekla-
rerades redan i inledningen att undertecknande regeringar, 
som medlemmar av Europarådet, beaktade den allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna som antagits av 
Förenta nationernas generalförsamling den 10 december 
1948. I artikel 8 med rubriken ”Rätt till skydd för privat- 
och familjeliv” av konventionen (ECHR, 2010, s. 10) på-
pekas att  ”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”  och ”Offentlig 
myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med 
stöd av lag”,  medan i artikel 12 avseende “Rätt att ingå äk-
tenskap” (ECHR, 2010, s. 12) står att  ”Giftasvuxna män 
och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i 
enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av 
denna rättighet”.

I artikel 17 av konventionen (ECHR, 2010, s. 14) sat-
tes ramar avseende ”Förbud mot missbruk av rättigheter”: 

Ingenting i denna konvention får tolkas så att det med-
för en rätt för någon stat, grupp eller person att bedri-
va verksamhet eller utföra handling som syftar till att 
utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i 
konventionen eller till att inskränka dem i större ut-
sträckning än vad som där medgetts. 

I artikel 5 av Protokoll nr 7 (antågs av Europarådet i 
Strasbourg den 22 november 1984) till konventionen 
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nämns under rubriken ”Likställdhet mellan makar” 
(ECHR, 2010, s. 45): 

Makar skall vara likställda i fråga om rättigheter och 
ansvar av privaträttslig natur inbördes samt i förhållan-
de till sina barn, i fråga om äktenskapet, under äkten-
skapet och i händelse av dess upplösning. Denna arti-
kel skall inte hindra staterna att vidta sådana åtgärder 
som är nödvändiga i barnens intresse.

Som de utvalda artiklarna från konventionerna visar ut-
gör bestämmelser kring äktenskap, familj, makar, kvin-
nor och barn oskiljbara delar av mänskliga rättigheter, 
en säker grund, både för utformning av politik och mot-
svarande praktik av undertecknade regeringar, och för 
forskning med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 
Förbud mot inskränkningar och krav på bejakande av rät-
tigheter är betydande aspekter som är både förebyggande 
och sanktionerande avseende överträdelser i förhållande 
till internationella konventioner. I dessa förbud och krav 
kan vi se inbäddade perspektiv på makt och ojämlikheter 
mellan personer med olika sociala tillhörigheter vilka har 
utgjort utgångspunkter i utveckling av många samhälls-
vetenskapliga perspektiv, exempelvis intersektionellt per-
spektiv (Crenshaw, 1989, 1993; de los Reyes & Mulinari, 
2005), relationellt perspektiv (Bourdieu, 1984, 1995; 
Emirbayer, 1997) och beständig ojämlikhet (Tilly, 2000). 
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4 METODOLOGISKA 
ÖVERVÄGANDEN OCH MATERIAL

Studiens datainsamlingsmetod är kvalitativ intervjume-
tod (Aspers, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009;). Denna 
metod valdes för att komma åt individers upplevelser 
genom frågor som ger utrymme för svar som individer 
sätter ramarna. Intervjuguiden utformades med några 
inledande tematiska frågor (se bilaga 2 för intervjugui-
de) för att göra möjligt att föra öppna samtal mellan in-
tervjupersoner och intervjuare.  

Sammanlagt 16 intervjuer genomfördes i fem olika 
städer i Sverige under perioden december 2012 – april 
2013. Av de 16 intervjupersonerna var 13 kvinnor och 
tre män. Intervjupersoner valdes genom Kurdistans kvin-
noförbunds egna kontakter, medlemmars privata kon-
takter med personer och snöbollsmetoden (Esaiasson 
m.fl., 2007), vilket inneburit att en del intervjupersoners 
tips använts för att nå nya intervjupersoner. Urvalet kan 
även kallas strategiskt urval (Esaiasson m.fl., 2007), vilket 
innebär att personer som anses vara informationsrika av-
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seende studiens syfte valdes. Intervjuerna genomfördes 
av tre medlemmar i Kurdistans Kvinnoförbund. Inter-
vjuarna hade en viss kännedom om äktenskap utan egen 
vilja genom förbundets tidigare aktiviteter.

Intervjuplatser valdes av själva intervjupersonerna 
för att de skulle känna sig tryggare vid intervjuerna. För 
dokumentation av intervjuer användes olika metoder 
som bandinspelning, skriftliga svar och anteckningar 
under intervjuerna. Intervjupersonerna fick bestämma 
hur de vill besvara frågorna. Utöver missivbrev (se bi-
laga 1 för missivbrev) nämndes det muntligt också att 
inga namn eller formuleringar som kan leda till att en 
viss person identifieras, samt deltagande i intervjuerna 
är helt frivilligt.

I bearbetning och analys av intervjuerna användes 
frågeställningar som tematiska kategorier (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Upplevelserna av äktenskapens var-
aktighet, det vill säga hur länge och på vilket sätt fortsat-
te, och konsekvenser mest på ett emotionellt plan går in 
i varandra i vissa avseende. Men för att uppmärksamma 
vissa centrala konsekvenser presenteras de under egen 
rubrik i linje med frågeställningarna. Inom ramen för 
varje tematisk kategori användes även underkategorier 
för att visa mönster och variation som finns i det em-
piriska materialet avseende tillkomst, varaktighet och 
konsekvenser av äktenskap utan egen vilja. Vid uteslut-
ning av delar från intervjucitat används tre punkter (…) 
för att visa var sådana åtgärder är vidtagna på grund av 
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forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 2011) och 
meningskoncentrering i ett och samma citat.

I enlighet med det som utlovades vid intervjuer-
na avseende forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 
2011) anges inget namn eller citat som kan leda till att 
personer identifieras. Vid äktenskap inom släktskap, 
samt inom familje- och vänskapskretsar har i intervju-
erna kommit fram att mest pappor är drivande, men på 
grund av etiska aspekter nämns föräldrar i vissa ställen 
för att genom beskrivningar inte leda till en viss person. 
Sammanlagt åtta av de 16 intervjupersonerna var under 
18 år vid vigsel, men deras ålder anges inte vid resulta-
tredovisning för att behålla den anonymitet som utlo-
vats. Vidare nämns det inte heller från vilken del av Kur-
distan intervjupersoner eller deras föräldrar kommit till 
Sverige för att säkra anonymiteten.

Samtliga intervjupersoner var över 18 år vid inter-
vjuerna och ingen var beroende av någon myndighet 
eller hade något hälsoproblem som kunde påverka de-
ras svar på intervjufrågor. Vidare har det som utlovats i 
samband med varje intervjutillfälle avseende anonymi-
tet och konfidentialitet (sekretess) beaktats, som nämns 
ovan i samband bearbetning och analys av intervjuerna, 
med en stor noggrannhet.
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5 UPPLEVELSER AV ÄKTENSKAP 
UTAN EGEN VILJA

5.1 Äktenskapets tillkomst
Berättelser om hur äktenskap utan egen vilja tillkommit 
visar en betydande variation. Diskussioner, planer och 
sökande av en ”lämplig” partner kan börja i tidig ålder 
före 18 års ålder: ”Man kan väl börja med att säga det 
hela började med, när jag började bli könsmogen och 
tillräckligt gammal. … Alla runt omkring en skulle bör-
ja diskutera, planera och leta upp en eventuell framtida 
partner.”

När den tänkta partnern inte är i Sverige kan en ut-
landsresa vara aktuell för att inleda relationer mellan 
parterna.  ”Tanken med denna resa var att vi skulle gå 
och titta på varandra och godkänna eller ej, det vill säga 
förslaget på äktenskapet”, säger en av intervjupersoner-
na. Men processen kan ta i vissa fall flera år:
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Efter den resan det gick några år och de fortsatte mer 
eller mindre med deras övertalan på mig att det är nå-
got bra för alla. Men i själva verket de tittade inte på 
vad som var bäst för mig eller vad jag hade att säga om 
detta. Varenda gång detta kom på tal, vägrade jag gå 
med på detta ännu mindre att lyssna på deras diskus-
sion eller deras motiveringar. Men åren gick och jag 
hann gå ut gymnasiet och tog studenten. Jag visste väl 
fortfarande inte vad jag ville syssla med längre fram. 
Men det var knappast att gifta sig med nån som jag inte 
själv hade valt eller som jag inte hade känslor för. 

Ibland kan processen börja av föräldrar, men sedan kan 
flickan eller pojken i fråga vara drivande på grund av oli-
ka anledningar. Att uppleva äktenskap som en väg ut ”till 
ett normalt, fritt liv” för att ”flytta hemifrån så fort som 
möjligt och på vilket sätt som helst” är ett av exemplen, 
även om de kan ångra sig mycket senare. En av intervju-
personerna upplever en sådan process som följande:

Min avsikt var att bli fri från allt elände från alla som 
ville bestämma och kontrollera en, jag ville bara skaffa 
mig ett bättre och friare liv med större och fler valmöj-
ligheter. Jag hade ingen normal uppväxt, ingen rolig 
barndom, inga roliga minnen alls som man kan tänka 
tillbaka till. Ju äldre jag blev desto mer såg jag äkten-
skapet som enda utvägen för mina problem. Under hela 
mitt liv i stort sett så har jag känt mig ensam, annorlun-
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da, oälskad och orättvist behandlad. Jag hade knappt 
några vänner, jag brukade komma raka vägen hem från 
skolan för det var så jag skulle göra.

Upplevt grupptryck hos föräldrar, vilket som socialt fe-
nomen varit med i diskussioner vid problem och kon-
fliktfyllda fall, anses också ligga bakom äktenskap utan 
egen vilja. En av intervjupersonerna påpekar pappans 
agerande och mammans bristande möjligheter att gå 
emot pappans påtryckningar:

Han var också den som var väldigt orolig för att tappa 
hedern eller ansiktet utåt om jag var på gymnastiken i 
skolan eller umgicks med kompisar. Han anklagade mig 
och sade att om jag sågs på disco eller umgicks med 
kompisar så kunde någon se mig och det var fult för fa-
miljen. … Han började säga till min mor att de måste 
lösa problemet innan det är försent. Mamma höll inte 
med honom, men kunde av rädsla inte säga något till 
pappa. Det pågick väldig länge, deras diskussioner och 
bråk. Mest var det pappa som bråkade och hotade mam-
ma … Mamma var väldigt rädd och orolig hela tiden. 
Till slut för att rädda mamma, så gick jag med på att ta 
hit en släkt för att gifta mig med honom, jag ville inte.

Betydelsen av äktenskap inom eget släktskap nämns 
också av en av de manliga intervjupersonerna. ”Min 
familj tycker att det är väldigt viktigt att man ska hålla 
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ihop och bara gifta sig med sina egna familjer”, uttrycker 
intervjupersonen och beskriver hur pappan i familjen 
argumenterat mot äktenskap utanför släktskap: 

Jag vägrade hela tiden. Jag var kär i en annan kvinna 
från stan. … Jag sa att jag inte vill gifta mig med hen-
ne, jag visste inget om henne. Min pappa sa antingen 
hon eller så ingen annan: ”Jag kommer aldrig acceptera 
en annan kvinna till dig.  Absolut inte någon stadsbo 
som man inte vet vad de har gjort.”  Pappa tyckte att 
stadsbokvinnor är inget att lita på. Man måste känna 
hela familjer och vara säkert på att hon inte har haft en 
annan kille. Till slut pappa har gjort som han ville. Han 
själv har ordnat allt. ...

En av intervjupersoner som blivit tvingad att gifta sig 
med en släkt berättar hur äktenskapet var mot hennes 
drömmar om vidare utbildning efter gymnasiet. Vidare 
nämner intervjupersonen varningar av föräldrar att vara 
tyst avseende föräldrars val för att inte bädda för eventu-
ella rykten från omgivningen: 

Jag hade ingen att prata med under hela denna tid … 
och mina föräldrar hade varnat mig från att prata med 
andra kusiner om att jag inte ville gifta mig, eftersom 
de var rädda för att andra släktingar skulle få veta att 
jag egentligen inte ville gifta mig. Mina föräldrar ville 
inte bli utskämda, eftersom snacket lätt kunde gå om 
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att jag var en hora eller slampa som ville gifta sig med 
någon icke-släkting istället för någon som mina föräld-
rar hade valt ut.

Denna nedtystande attityd fortsätter mot intervjuper-
sonen även under festligheterna i samband med bröllo-
pet vilket innebär en olidlig situation för personen för 
att ”rädda föräldrars ansikte”. Intervjupersonen uttryck-
er detta dilemma så här:

Min mamma gick fram och tillbaka under festen och 
påminde mig om att se glad ut. Hon menade att folk 
skulle märka att jag inte ville gifta mig. Hon sa att 
det skulle uppstå problem mellan min familj och min 
blivande mans familj ifall folk fick veta hur olycklig 
jag var. … Jag var nog mest i en helt annan värld i 
mitt psyke denna dag. Min familj, hans familj och alla 
släktingar dansade och var jätte glada för vår skull. Jag 
ville mest att dagen skulle vara över.

I utsatthet av dessa flerdimensionella påtryckningar är 
flickor inte ensamma. I likhet med den ovanstående be-
rättelsen av en flicka har en pojke tvingats ingå äkten-
skap med en släkting under förutsättningar som han 
inte kunnat påverka och pappan fick vad han villë:

Jag ville inte ha denna kvinna. Jag hade sett henne en 
eller två gånger i olika tillfällen. Jag hade aldrig tänkt 
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mig att vi ska gifta oss. Denna ögonblick var nästan 
min död. Man fick inte stå emot sin pappa heller, hans 
ord var sist och det var bara han som fick bestämma. 
Han ville att våra familjers band ska bli ännu starkare 
om man gifter sig med sina släktingar. Det är klart att vi 
var ju kusiner, men vi älskade inte varandra, i alla fall 
inte jag i henne, för att jag var kär i någon annan tjej... de 
var fattiga, men jag var kär i henne och hon i mig.

Äktenskap inom familje- och vänskapskretsar är åter-
kommande mönster. En dotter eller en son till en be-
kant, en som man upplevts som syster eller bror kan 
föräldrars vilja bli ”kandidat” till en partner. En av inter-
vjupersonerna berättar:

Min bror kom med ett leende och sa: ”Nu är det dags 
att min syster bildar familj och ha ett bra liv.” Jag bara 
stelnade, sa: ”Nej jag vill inte gifta mig” utan att veta 
vem de har bestämt att gifta bort mig med. Han sa att 
”den du som ska gifta dig med är … och du kommer att 
bli lycklig. Han är en bra person och bra familj.” ... Jag 
visste vem han menade. Jag hade sett honom tidigare. 
… Till slut hade jag inte rätt att försvara mig mer. … 
Jag mår så dålig än idag, när jag tänker på denna dag.

Det finns också exempel där en ”kompromiss” av eget 
och familjens val förekommit. Det är på något sätt ett 
val inom bestämda ramar vilket präglas av ett outtalat 
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tvång. En av intervjupersonerna beskriver denna be-
gränsade valfrihet:

Jag kunde till en viss grad bestämma över mitt äkten-
skap, till exempel att vägra och gifta mig med perso-
nen som mina föräldrar valde. Samtidigt inte kunnat 
gifta mig med den personen som jag valde. Det blev 
en person från familjekretsen som jag kunde acceptera 
samt är godkänd från familj. Det var nästan som en 
kompromiss.  

Även om en ungdom inte känner sig redo för äktenskap 
kan familjer aktualisera ett äktenskap utifrån sina egna 
planer. Trots att personen inte är redo, blir inte tillfrågad 
om äktenskap och känner sig mycket ensam, kan tillit 
till föräldrar bädda för ett äktenskap utan egen vilja. En 
av intervjupersonerna berättar: 

När jag tänker tillbaka på den tiden, minns jag att jag 
tyckte att det gick för fort. Jag hann inte förbereda mig 
mentalt på den psykiska påfrestning ett giftermål inne-
bar. Att det pratades över mitt huvud var inte det svå-
raste, det var jag van vid, men att det inte togs hänsyn 
till mina känslor var jobbigast. Jag upplevde det som 
att jag stod helt ensam och att ingen förstod mig. Att 
ingen visste vem jag var. Jag kände mig mycket ensam. 
Dessutom visste jag inte själv vad jag ville, det var som 
om jag helt plötsligt inte visste vem jag var eller vad 
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jag ville. Jag tänkte att allt skulle bli bra, att mina för-
äldrar visste mitt bästa.

Nya parrelationer efter skilsmässor kan också bädda för 
äktenskap utan egen vilja bland ungdomar från tidigare 
relationer. Exempelvis kan en styvmor innebära pro-
blem för barnen från mannens tidigare äktenskap. Detta 
är intressant med tanke på den traditionella könsmakts-
ordning som utgår från relationer mellan könen. En av 
intervjupersonerna berättar:   

Min pappas kärlek tog slut mot min mamma. ... När 
pappa har gift sig, hans fru vill inte ha oss hemma. Ef-
ter några bråk blev jag bortgift till en bonde. Jag mins 
hur dåligt jag har varit, när de med en bil hämtade mig 
och lämnade mig i ett mörkt och smutsigt hus. Redan 
från början behandlade de mig jätte illa. Jag var stads-
bo och kunde inte mjölka kon. De slog mig. … Första 
natten slog min man mig, visste inte varför.

Att leva i en fattig familj och bli bortgift med en ”rik 
man” är en annan dimension som nämns av en intervju-
person. I detta fall har ekonomiska dimensioner större 
betydelse än släktrelationer:

En dag kom en man hem till oss, han var ful och gam-
mal.  Pappa ropade på mig och sa att ”min söta dotter, 
nu är det dags att du ska gifta dig. Han som är här kom 
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och ber om din hand, och jag tycker att han är bra per-
son. Du kommer att ha det mycket bättre.  Han har jobb 
och ett fint hem som du kan leva och vara lycklig.” 
Jag sa: ”Men jag vill inte.” Han sa: ”Om du gifter dig, 
köper han fina saker till dig som jag inte kan.  Jag mår 
inte heller så bra med hälsan, jag vet inte hur länge jag 
lever. Därför vill jag se min söta dotter att gifta sig och 
vara lycklig.”  Jag blev bortgift med denna man. Han 
var snäll mot mig, men när han är arg då han inte så 
snäll, han säger saker som jag blir ledsen för. … Han 
försöker vara en bra pappa. …

Utöver äktenskap inom släktskap, samt familje- och 
vänskapskretsar nämns andra aspekter också i intervju-
erna. Att kunna bo i eget hem och egen försörjning är 
en av dessa dimensioner. I en av intervjuerna nämns ut-
pressning som ligger bakom äktenskap utan egen vilja, 
där mannen tvingat kvinnan till äktenskap under hot 
om oönskade konsekvenser för hennes familj. Kvinnan 
kunde inte stå emot. En annan aspekt som nämns är att 
gå in i ett äktenskap för att få stanna i Sverige. 

5.2 Äktenskapets varaktighet
Äktenskap utan egen vilja kan bädda för misslyckande, 
olycklighet och våld som följder. Men det finns exempel 
där parterna haft ”tur”. En av intervjupersonerna svarar en 
fråga om dåliga erfarenheter av äktenskapet som följande:
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Nej, jag hade tur. Min fru är mycket snäll och snygg. Jag 
försöker vara en bra man åt henne. … Min mamma och 
pappa hittade min kusin åt mig. När jag var … år sa min 
mamma att du ska få din vackra fru. Och hon är faktiskt 
vackert. Då blev det bröllop.

En annan intervjuperson upplever också en viss ”tur” 
även om processen börjat med tvång och påtryckningar 
från egen familj. Hon lägger till en annan dimension som 
bäddat för att kunna leva med i äktenskap, nämligen den 
dotter som de fått:

Jag blev bortgift med min kusin, en person som jag innan 
hade sett som min bror. Det var ganska traumatiskt att 
han helt plötsligt, mot min vilja, blev min man. Jag 
hade drömmar och mål i livet. Och det var att jag skulle 
plugga vidare till ... Istället stod jag där som … åring i 
ett oönskat äktenskap... Det enda positiva jag kan säga 
är att jag hade den turen att min man är en väldigt snäll 
person. Jag har hört om de som har blivit bortgifta med 
män som har varit aggressiva och våldsamma. Min man 
har aldrig höjt en hand mot mig eller behandlat mig illa. 
Jag tror att han var kär i mig på riktigt, när vi gifte oss. 
Jag födde även en underbar liten flicka. Min dotter har 
varit min räddning i denna situation. I framtiden hoppas 
jag att jag ska få möjligheten att studera till ...
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En annan intervjuperson påpekar att hon inte älskar sin 
man, även om de skaffat barn: ”Han är inte så dålig, men 
jag är fortfarande kär i någon annan. Hans familj, alltså 
mamman och pappan är jätteonda personer. De är inte 
alls snälla.”

För vissa kan äktenskap utan egen vilja sluta med 
skilsmässa utan några problem mellan familjer. En av in-
tervjupersonerna berättar ett sådant exempel:

Eftersom min före detta man och jag knappt kände 
varandra och kom från helt olika förhållanden, var 
det mycket svårt att förstå varandra. Jag studerade 
fortfarande och hade inte bott själv med allt vad det 
innebar att sköta ett hushåll. En man behöver inte göra 
samma uppoffringar som en kvinna, omställningen blir 
inte lika svår och omställningen är inte heller lika tydlig 
utåt sett. Jag var rädd att inte räcka till, inte främst inför 
min före detta man, utan jag var mer rädd att inte räcka 
till inför min egen familj. Jag var mycket olycklig och 
fick svårt att sköta mina studier, vilket aldrig tidigare 
hade varit ett problem. Vi bråkade mycket den sista 
tiden innan separationen och jag flyttade hem till mina 
föräldrar.

För en av intervjupersonerna är det svårt att skiljas: ”Jag 
har … barn, för deras skull måste jag fortsätta och bo 
kvar i det livet jag inte vill. Annars är jag inte kär i honom 
alls, men kan inte försörja mig ensam, har inget jobb.”
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Äktenskap utan egen vilja kan sätta sina spår även 
långt efter giftermål och man kan stanna kvar även om 
man inte vill. En av intervjupersonerna accepterar fort-
farande inte situationen, känner sig lurad och alltid kan 
hamna i bråk med sin man. Även om personen vet om 
att det finns hjälp om man vill skilja sig, får hon inte stöd 
av sin egen familj. Men hon vill inte ge upp och tänker 
göra allt som hon kan för att bli fri.

Flera av de intervjuade personerna har hamnat i för-
hållanden där missnöje, fysiskt och psykiskt våld, hat, 
olycklighet etc. kan vara en del av vardagen. En av inter-
vjupersonerna berättar hur hon efter så många år hatar 
honom, ”kan aldrig vara kär eller var kär i honom”, han 
visar inte respekt för henne som kvinna och ibland slår 
henne. Det har gått så långt i detta förhållande att han 
bestämmer vilka av hennes familj hon får träffa.

En intervjuperson, som blev tvungen att gifta sig med 
en person på grund av att lösa en personlig problematik, 
hamnade i ett äktenskap med nya problem på flera nivåer:

Så fort jag hade hittat ett eget ställe att bo på så ville 
jag skilja mig. Det fanns inte längre någon anledning 
för oss att vara gifta. Då började han hota med att ta 
livet av sig och döda mig om jag skulle träffa någon 
annan. Han misshandlade mig psykiskt och utnyttjade 
mig sexuellt under de två år som jag var gift med ho-
nom. Han hjälpte mig samtidigt med allt möjligt och 
efter varje övergrepp gjorde han bra saker för att döva 
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sitt samvete och manipulera mig att stanna. Jag förstod 
det inte då. Jag trodde att det var mitt fel, eftersom det 
var jag som inte ville ha sex, fast att vi var gifta. Jag 
trodde han egentligen var snäll. Varje gång jag skulle 
lämna honom, så låste han dörren, grät och bad mig 
stanna. Han lovade mig att inte göra mig illa igen och 
gottgöra mig med presenter och resor. Jag stannade för 
att jag tyckte synd om honom, om det inte funkade, så 
hotade han mig tills jag stannade.

Ständigt missnöje, våld och till och med tvingat sex upp-
levde en av intervjupersonerna vilket innebär ett liv som 
kan har stora negativa konsekvenser för personen i frå-
ga. Intervjupersonen berättar:

Det hela började med att han var otroligt misstänksam 
av sig, anklagade mig för allt möjligt, ville ändra på 
mig psykiskt och fysiskt. Han var missnöjd med mig 
för att han tyckte inte var som andras fruar som inte var 
som en lydig hund i stort sett. Sedan fortsatte med att 
han började misshandla mig psykiskt och sedan gick 
det över till tvingad sex.

För en av intervjupersonerna var hennes äktenskap, 
som efter några år slutade med skilsmässa, redan från 
början fyllt med stora problem. Personen fick ett visst 
andningsrum, när hennes man inte var hemma:
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Det var inget idealiskt äktenskap jag hade ingått i. Det 
fanns absolut ingen värme, kärlek, respekt, kommuni-
kation, vänskap med mera. Ja, alla de grundläggande 
egenskaper som ska finnas i ett riktigt bra fungerande 
äktenskap. Jag mådde inte alls bra under mina … år 
som gift, varje dag blev det enormt plågsamt för mig. 
Jag brukade räkna sekunderna till han gick ut … för då 
kunde jag äntligen känna mig fri nog att vara mig själv 
och inte behöva spela mer ...

Ett sådant äktenskap kan påverka en persons liv på olika 
sätt och på olika nivåer. Lögner, minskat självförtroen-
de, isolering och depression var några av dessa problem 
för en av intervjupersonerna: 

Många kvällar brukade jag lägga mig tidigare och låt-
sades sova för att slippa honom på alla sätt och vis. … 
Jag gjorde nästan allt för att undvika honom speciellt 
för att slippa ha sex med honom. Jag brukade många 
gånger ljuga om att jag hade mens och ibland han fatta-
de att jag ljög och därför det slutade med bråk och gräl. 
… Jag var väldigt olycklig och tyckte i slutändan att 
jag var värdelös, tjock, ful och äcklig, eftersom jag fick 
höra dessa saker ofta av honom att jag till slut började 
tro att det måste vara så. Jag höll mig borta från alla 
vänner, umgicks knappt med familjen och blev mer o 
mer deprimerad och kände att jag hade ingen att öppna 
mitt hjärta för. Så jag valde att isolera mig från omvärl-
den. Det blev väldigt rutinmässigt med många saker 
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hemma för att till slut jag hade gett upp och kände att 
det var lika bra göra allt som han ville. Så allt som på-
gick mellan de fyra väggar blev vardagsmat för mig 
och ja började tycka att det var så mitt liv skulle se ut 
och att ja måste acceptera det och leva med det.

Äktenskap utan egen vilja kan bädda för också att äk-
tenskap kan bli ”bara en ridå för alla andras skull” och 
var och en kan leva sitt eget liv under samma tak, enligt 
en av intervjupersonerna. Personen berättar också en 
annan aspekt avseende partnerns syfte med äktenskap, 
nämligen att ”få komma till Sverige”, och det är en annan 
dimension av internationella äktenskap, som finns även 
i andra kontexter än äktenskap tvingade av familjer: 

Ända från början hade jag inga bra känslor för honom. 
Jag hade inte valt honom själv och blev påtvingat, så 
jag tyckte inte om honom alls. Det kändes också som 
att han inte heller tyckte om mig. Det kändes mer som 
att han bara ville gifta sig med mig för att få komma 
till Sverige. Min så kallade man och vårt äktenskap är 
bara en ridå för alla andras skull. Utåt sett är allt ok det 
vill säga vi är gifta och har barn, men vi tycker inte 
om varandra. Vi lever tillsammans, men har våra liv. 
Vi lever bara under samma tak. Jag vet inte hur han 
lever och vad han gör. Han kan ha fått en relation vid 
sidan om, det vet jag inget om och jag bryr mig inte 
heller. Detsamma gäller för mig. Enda skillnaden är att 
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jag känner att om jag skulle ha en relation med någon 
annan, så skulle det bli döden för mig.

Det finns exempel också att parterna inte är kära i var-
andra, men ändå fortsätter de. En av intervjupersonerna 
säger att hon stannar i förhållandet enbart för sitt barns 
skull, medan en annan nämner sitt ansvar både mot sin 
fru och barnen:

Utan min vilja fick jag gifta mig med min kusin.  Min 
mamma och min fru hade bra relation än jag hade med 
min fru. Jag var tvungen att vara en man som tar hand 
om sitt ansvar. Nu har jag … barn. Jag var aldrig kär 
eller lycklig i mitt äktenskap, men det har jag aldrig 
sagt till henne. Hon säger att hon är kär i mig och att 
kan inte leva utan mig. Jag gör det en man måste göra, 
alltså att ta sitt ansvar mot min fru och barnen.

Att ändå fortsätta kan ha olika anledningar och argu-
ment trots att man inte är kär i varandra. Att fortsätta 
för barnens skull är ett av argument som i likhet med ex-
emplen ovan, kommer fram även i en annan berättelse:

Jag hade det jättesvårt att dela mig med honom, eller att 
sova i samma säng. Jag var jätte ung vid giftemålet. Jag 
visste inte hur jag ska vara som kvinna åt en … man som 
han. Livet är inte som man önskar sig hela tiden. Man 
vet inte vad man har för öde. Det var mitt öde att kom 
till världen och vara här nu. Jag har aldrig tyckte att jag 
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var lycklig, men nu har jag barn, och han är snäll, fast 
han är svartsjuk och säger att kvinnor måste vara lydiga 
och alltid lyssna på sin man. Jag har inga planer på att 
lämna honom eller nåt. ... Hoppas mitt barn utbildar sig 
klart och ha ett bra jobb i framtiden, framför att gifta sig 
med kärlek och vara lyckliga i sitt liv.

En annan intervjuperson försöker också argumentera 
varför han stannar i förhållandet även om livet kunde 
vara annorlunda för honom om han skulle ha valt sin 
partner själv. Intervjupersonen vill därför att hans barn 
ska kunna välja sin partner i framtiden:

Livet är så.  Man får inte det man alltid önskar sig. När 
jag fick veta om att hon är med barn, kunde jag inte 
göra något. Vi lever som en vanlig familj. Vi ger våra 
barn det kärlek de behöver. Jag säger att de ska bestäm-
ma hur de vill bo och med vem de väljer. De får välja 
sitt liv. Det är jätte viktigt att man är lycklig i sitt eget 
liv och hem. Man ska inte känna sig tvungen bara för 
att man har en kvinna eller en man hemma som partner. 
Det är bra att föräldrarna låta sina barn att vara fria. 

En intervjuperson påpekar att både han och hans fru 
är offer i ett äktenskap utan egen vilja vilket är intres-
sant med tanke på fokuseringen på båda parterna. Även 
pojkar kan vara utsatta när de öppna påtryckningarna är 
mest inriktade på flickor och det är en viktig dimension 
som ibland försummas i en del massmediala diskussio-
ner och generaliserande forskningsansatser: 
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Jag har sagt att jag kände mig som en död människa. 
Jag hade andra planer än att gifta mig. Från början var 
allt jätte jobbigt, hade flera planer, till exempel att bara 
fly och lämna allt, menar lämna henne. Men efter kort 
tid sa hon att hon är med barn och jag kunde inte något. 
Jag tycker, det är inte bara jag som är offer utan hon 
också. Just nu har vi ett vanligt liv som alla andra, men 
inte kär, bara lever som en man, respekterar min fru 
som hon är.

En intervjuperson berättar att hon bestämt sig för att 
studera och bli något bra för sitt barn och familjen sam-
tidigt visa hela världen vad hon kan. ”Jag har verkligen 
studerat, jobbat hemma, hade jättekämpigt, men jag 
klarade allt. Nu är jag … och har bra pengar, men fortfa-
rande, om jag är ärlig, har inte självförtroende alls”, säger 
intervjupersonen och vidare påpekar:

En sak som gör ont i mig är att hans familj och till 
och med han själv ser ner på mig. De respekterar mig 
inte alls. Jag mår dåligt av det. Det har hänt att vi har 
försökt att skilja oss, men jag lyckades inte heller med 
detta. Alla kommer och säger: ”Nej, det är inte bra mot 
dig och din son och din bror.” Om jag blir sur, bråkar 
min brors fru med min bror. Om de ska skilja sig måste 
jag också skilja mig, och tvärtom. Jag är inte alls fri att 
göra något alls, du kanske förstår vad jag menar. Allt 
beror på hur min bror och hans fru har det. Om de skil-
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jer sig måste jag också göra, annars inte. ... Jag tycker 
att jag hade jättejobbigt, inte alls lyckligt. Har dåligt 
samvete framför allt och mot alla. Jag är inte mig själv 
längre, trots att har en bra utbildning och har barn. Men 
har dåligt förhållande. 

I detta förhållande ser vi en annan dimension. Att sys-
kon från två familjer gifter sig med varandra genom en 
äktenskapsform som kallats berdel bland kurder. Det är 
ett äktenskapssystem som är baserat på ”utbyte” av bru-
dar, vilket i sin tur gör att ett problem i det ena äkten-
skapet påverkar det andra äktenskapet. Detta gör pro-
blematiken ännu mer komplex. 

Att välja själv sin partner upplevs bädda för goda 
möjligheter att lyckas, men det behöver inte alltid vara 
så, enligt en av intervjupersonerna.  Intervjupersonen 
uttrycker detta så här:

Generellt kan man säga. Bestämmer man över sitt äk-
tenskap, har man mer möjlighet att lyckas i det. Men 
det finns inga garantier för nåt. Huvudsaken att när 
man bestämmer själv då kan man också ta konsekven-
ser över sitt beslut utan att lägga skulden över nån och 
jobba på att lösa sitt problem.

Vid misslyckanden kan det vara bra för egen självkänsla 
att äktenskapet har varit eget val, enligt intervjupersonen.
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5.3 Äktenskapets konsekvenser
Det upplevda släktskapsbandet kan göra så att en per-
son kan fortsätta att leva i ett äktenskap utan egen vilja. 
En av intervjupersonerna uttrycker ett sådant val som 
följande: ”Hon är min kusin, Jag får inte skilja mig från 
min släkt. Men om jag vill kan jag gifta om mig med en 
annan och det vill jag inte. Livet är svårt ibland.”

En av konsekvenserna av äktenskap utan egen vilja 
kan vara att det bäddar för dålig hälsa och självkänsla. 
En av intervjupersonerna säger att hon alltid har ont i 
magen och det är ”ett helvete när man är tvungen att bo 
och dela sitt liv med någon man inte har älskat”.

En annan intervjuperson som är gift med sin kusin 
säger att hon tänkt flera gånger att ta livet av sig, efter-
som hon inte är lycklig och kan inte skilja sig. Vad gäller 
könet av deras barn säger hon en sak som visar hur räds-
lan av äktenskap utan egen vilja kan ha för konsekvenser 
för ”önskan” avseende barnets kön: ”Skönt att jag har 
bara en pojke och inte en flicka, annars det skulle hänt 
samma sak med henne.”

Saknaden av stöd i omgivning kan bädda för att den 
missnöjda partnern stannar i äktenskapet även om per-
soner är redo att försöka att bli fri. En av intervjuperso-
nerna säger hur hon inte var välkommen hos sina för-
äldrar och andra släktingar så att hon kom tillbaka till en 
relation som hon inte gillat alls. Det finns fall där perso-
nen inte fått stöd av sina barn heller för att skilja sig på 
grund av barnens rädsla att deras mamma kan hamna i 
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ensamhet eller råka få andra problem, vilket är tecken på 
hur rädslan kan föras vidare i generationer.

Rädslan för ”stämpling” från omgivningen kan också 
leda till att personen stannar i en relation som innebär 
fortsatta konsekvenser. En intervjuperson berättar:

Nej, jag inte alls lycklig, men måste acceptera mitt öde. 
Skulle jag kunnat skulle jag ha gjort det, men det är svårt. 
I vårt samhälle kvinnor får inte leva ensam. Man får en 
stämpel på sig som hora. ...

Men i vissa fall har det varit så att livet blivit olidligt om 
man stannat kvar i relationen. En av intervjupersonerna 
berättar hur hon inte orkade stanna i förhållandet och 
vände sig till kvinnojouren:

Efter jag varit på kvinnojouren och pratat med dem, 
så kände jag mig mycket starkare. Jag visste innerst 
inne att det alltid varit som kvinnojouren sa, att han 
förtyckte och manipulerade mig. Men det blev på rik-
tigt, när någon annan sa det. Det var tack vare dem som 
jag klarade att flytta därifrån. … Efter det bodde jag 
på kvinnojouren, jag mådde väldigt psykiskt dåligt, när 
jag väl började slappna av. Så småningom började jag 
utbilda mig. ...

Det finns exempel på djupa spår från dåliga förhållan-
den: ”Jag blev väldigt skadad av detta äktenskap. Jag 
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vågar fortfarande inte lita på människor och jag undrar 
alltid vilka sjuka sidor människor har innerst inne. Jag 
blir äcklad av sexuella beteenden.” Men en sådan ung-
dom kan, som exemplet nedan, gå vidare i livet när hon 
inleder en ny relation:

Det tog … år innan jag blev av med honom. Jag träffa-
de en annan kille och blev kär i som jag tog mig ut. Det 
var då jag förstod hur ett förhållande skulle vara. Jag 
förstod vilket helvete jag varit med om, att jag är värd 
att behandlas väl och att det fanns bättre killar.

Ibland kan det vara så att det finns spår kvar från det 
misslyckade äktenskapet och det kan vara förhindrande 
för en ny relation. Men ändå har personen, som i utta-
landet nedan, tagit viktiga steg framåt: 

Jag har ingen kontakt med min före detta man eller 
hans familj. Han är omgift, det är vad jag vet. Däremot 
är jag mer negativt inställd till att gifta om mig. Det är 
tur att vi inte fick barn tillsammans, jag vet inte hur det 
hade blivit då. Kanske hade jag inte skilt mig. Nu kan 
jag ändå leva mitt liv. Ibland tänker jag om mina för-
äldrar är besvikna på mig. Det känns så ibland, men de 
säger inget om det, eftersom jag avslutade mina studier 
och har en bra karriär inom mitt område. 



53

Att bli ifrågasatt, inte uppskattad och nedvärderad kan 
bädda för sökande efter ”bekräftelse” hos andra, vilket 
lett till nya problem för en av intervjupersonerna. Att 
bli utnyttjad när man är sårbar sätter också sina spår hos 
en, enligt en av intervjupersonerna. En intervjuperson 
berättar om vad hon varit med om, samtidigt som hon 
visar en stark sida som har betydelse för hennes framtid:

Jag har väldigt dåligt självförtroende och dålig själv-
känsla som resultat av allt det jag har varit med om. 
Men jag tackar ändå Gud för att jag har fått modet och 
ta mig därifrån för att förändra mitt liv och att kunna 
sträva efter något bättre. Och jag kommer att lyckas 
med allt jag drömt om. Jag vet att jag är på väg dit med 
hjälp från många underbara människor som kommit in 
i mitt liv. Jag har många gånger tvivlat på mig själv, 
mina kunskaper och mina förmågor att utföra olika sa-
ker och till slut började tro och tycka att allting som 
hänt har varit mitt eget fel och att jag får helt enkelt 
skylla mig själv. Detta ledde till att jag kände mig så 
otroligt liten och vilsen i denna enorma värld. Man 
känner att man har blivit helt ensam och övergiven av 
alla speciellt av sin familj.

Misslyckandet av ett äktenskap utan egen vilja kan sam-
tidigt ge en ny start för relationen mellan föräldrar och 
deras barn vilket är en viktig aspekt för att kunna gå vi-
dare i livet, även om kanske såren inte har läkts än. En av 
intervjupersonerna uttrycker detta på följande vis: 
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Jämfört med andra kvinnors berättelser har jag haft tur. 
Min familj förstod till sist att jag var mycket olycklig 
i äktenskapet, de såg att min före detta man inte var 
rätt för mig och att vi hade ett olyckligt äktenskap. De 
insåg att jag inte hade kunnat stå emot de sociala på-
tryckningarna, vilket gjorde att jag inte sa nej. Jag för-
står att det var svårt för dem att förstå att jag inte ville 
gifta mig med den mannen, och jag tror att själv var 
vilsen och inte visste om jag ville gifta mig eller inte. 
Jag bara gjorde så som jag trodde var det rätta, alltså 
att gifta mig. Det som har hänt är att mina föräldrar 
och jag har kommit varandra närmare, även om det har 
varit en lång väg.

En av intervjupersonerna riktar skarp kritik mot kur-
diska politiker, vilket är en viktig aspekt för de som kan 
påverka de processer och mekanismer som bidrar till 
äktenskap utan egen vilja:

Jag önskar att politiker hjälper till på riktig att familjer 
slutar byta sina döttrar med varandra. Fast jag är myck-
et besviken på kurdiska politiker, de gör inget, bara 
pratar, de ser allt, men tysta. Vet inte vad de tänker på 
hela tiden. Hoppas att kvinnorna själva hittar ett bra 
självförtroende och försvara sig själva mera.

En annan intervjuperson kommer med intressanta sa-
ker avseende föräldrars utbildning och jobb: ”Du vet att 
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livet är så, man vet inte varför. Ibland finns det orsak, 
men inte alltid. Ibland tänker jag om min pappa hade 
ett bra jobb och min mamma hade utbildning, kanske vi 
behövde inte drabbas så hårt.”
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med denna studie var att undersöka tillkomst, 
varaktighet och konsekvenser av äktenskap utan egen 
vilja bland kurdiska ungdomar i Sverige. Intervjuerna 
visar att det finns olika orsaker som lett till äktenskap 
utan egen vilja. En stor del av äktenskapen är arrangera-
de, men det finns fall som inte direkt är arrangerade i vil-
ka aspekter såsom sociala och ekonomiska fungerat som 
tvingande för den person eller de personer som gift sig.

Äktenskap inom släktskap är en återkommande äk-
tenskapsform. Pappor och mammor är mycket drivande 
i äktenskap mellan släktingar, men det finns fall där även 
andra familjemedlemmar spelat en stor roll. Sammanlagt 
sex (varav två pojkar) av de 16 intervjupersonerna ang-
er att deras äktenskap blivit till inom släktskap med olika 
processer och inblandning av olika familjemedlemmar.   

Av intervjuerna kommer det fram också att utöver 
pappors återkommande dominans jämfört med mam-
mor, finns det skillnader avseende makt och inflytande 
även mellan kvinnor, exempelvis mammors makt över 
döttrar och styvmammors makt och styvdöttrar. Dessa 
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skillnader har paralleller med resultat från en studie om 
tvångsäktenskap i Storbritannien (Anitha & Gill, 2011).

Intervjuerna visar vidare att problemen med äkten-
skap utan egen vilja bland kurdiska ungdomar i Sverige 
är flera och därmed är frågan flerdimensionell vilket har 
paralleller med resultaten från tidigare studier om såda-
na äktenskap hos olika grupper i Sverige och Norden 
(jfr. Norddisk ministerråd, 1999; Integrationsverket, 
2000; Schlytter, 2004; Ungdomsstyrelsen, 2009, 2010a, 
2010b, 2011, 2012; Justitiedepartementet, 2012).

Även om flickor och kvinnor drabbas mest och ut-
sätts för förtryck och våld i samband med äktenskap 
finns det också pojkar och män som tvingas till äkten-
skap utan egen vilja (jfr. Samad, 2010). Det är också 
viktigt att se om en av personer (oavsett kön) tvingas till 
äktenskap utan egen vilja kan det innebära kränkning 
och förtryck för den andra personen också, eftersom 
ett lyckligt äktenskap vilar på båda personers fria vilja. 
Denna komplexitet avseende äktenskap utan egen vilja 
försummas ofta när fokus läggs enbart på de personer 
som tvingas direkt.

Mammor som hamnar i svåra dilemman, pappor och 
syskon som lever under grupptryck, släktingar som dras 
in i olika konflikter är några av de problemen som är 
kopplade till äktenskap utan egen vilja.

Upplevelser av att leva i äktenskap utan egen vil-
ja, staplade konsekvenser för paren, barnen och andra 
berörda personer, samt möjliga utvägar ur sådana äk-
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tenskap visar att problemen är varierande, djupare och 
mer komplexa än det som ibland mycket förenklad och 
generaliserande diskuteras under rubriken ”hedersrela-
terat våld och förtryck”, vilket dominerar massmediala 
diskurser och en del forskning.

Som de utvalda artiklarna från de olika internatio-
nella konventionerna om mänskliga rättigheter (Reger-
ingskansliet, 2006, 20011; European Court of Human 
Rights, 2010) visar, berör äktenskap utan egen vilja 
mänskliga rättigheter på olika nivåer (jfr. Choudhry, 
2001). Äktenskap utan egen vilja är främst en fråga om 
allmänna mänskliga rättigheter med tanke på olika ak-
törers inblandning och konsekvenser. Vidare inskränker 
frågan mest kvinnorättigheter avseende det förtryck och 
våld som kvinnor utsätts i samband med äktenskap utan 
egen vilja. Eftersom flertalet som tvingas till sådana äk-
tenskap är under 18 år handlar frågan även om barnrät-
tigheter oavsett de berörda parternas kön. 

Eftersom åtta av de 16 personerna var under 18 år 
när de gifte sig, kan dessa äktenskap kallas även som 
barnäktenskap (jfr. Thunander, 2007), vilka utgör en 
viktig dimension av äktenskap utan egen vilja. Vad gäl-
ler barnäktenskap är det viktigt också att undvika att 
koppla detta fenomen enbart till personer med utländsk 
bakgrund, arrangerade äktenskap eller äktenskap utan 
egen vilja. Enligt Ungdomsstyrelsen (2009) finns det 
barnäktenskap även bland personer med svensk bak-
grund. Exempelvis hade 61 av 254 gifta flickor och 680 
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av 933 unga mammor mellan 12-18 år (2007) svensk 
bakgrund, vilket är ett tecken på variationer i problema-
tiken kring barnäktenskap och samlevnad i ung ålder.7   

Diskussioner kring äktenskap utan egen vilja och re-
laterade fenomen visar att tvetydigheten kring vissa be-
grepp minskar, i synnerhet avseende skillnader mellan 
arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap (jfr. Nord-
iska ministerrådet, 1999; Schlytter, 2004, Bredal, 2006; 
Ungdomsstyrelsen, 2009; Hense & Schorch, 2011). 
Men fortfarande finns det behov av klarhet mellan be-
greppen och dess användning i vidare studier. Äkten-
skap med ett visst arrangemang från föräldrar, släktingar 
och vänner har alltid funnits i olika samhällen och tvång 
varit präglande för vissa av dessa. Arrangerade äkten-
skap har alltid funnits i vissa kungafamiljer, adelsfamil-
jer och andra familjer i olika länder och över tid.

Dagens samhällen präglas också av olika institutio-
nella arrangemang med syfte att para ihop människor 
som är ute efter någon relation. Kontaktannonser har 
varit klassiker med rötter långt tillbaka i tiden. Dej-
ting- och matchningssajter som har ökat lavinartat i da-
gens samhällen; TV-program såsom ”Bonde söker fru”, 
”Mammas pojkar”, ”Ensam mamma söker” etc. är andra 
institutionella former av förmedling för parrelationer 
som lanseras och genomförs med stora arrangemang. 

7  I Ungdomsstyrelsen (2009, s. 236) rapport menas med ”gifta” de som gift sig i Sve-
rige, med ”mammor” de som fått barn i Sverige och med utländsk bakgrund de som 
är utrikes födda eller är födda i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda.
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På grund av denna mångfald av dimensioner gällande 
arrangerade äktenskap och andra typer av parförhållan-
den är det viktigt att vara omsorgsfull när det gäller gra-
den av inbäddning mellan arrangerade äktenskap och 
tvångsäktenskap.

I linje med behovet av tydlighet i begreppsanvänd-
ning och valet av begreppet äktenskap utan egen vilja 
framför begreppet tvångsäktenskap i denna studie är 
det viktigt också att problematisera begreppet ”heder” 
i benämningarna ”hedersmord”, ”hedersrelaterat” våld 
och förtryck etc. Dessa begrepp används ofta i de sam-
manhang äktenskap utan egen vilja kommer på tal. Med 
fokus på de berörda personernas fria vilja, deras primä-
ra aktörskap i äktenskap som social institution och hur 
sådana äktenskap kan tolkas utifrån deras perspektiv i 
stället för förövares och förtryckares perspektiv, som 
präglas av förfalskningar och förvrängningar av sociala 
normer och värderingar, kan begreppet ”heder”, som 
egentligen har haft positivt innehåll i mänsklighetens 
historia, frigöras från mord, våld och förtryck. 

Det är viktigt också att undvika stereotyper och 
stämpling av vissa folkgrupper utifrån generaliserande 
”kulturella” betingelser. Studier (exempelvis Nordiska 
ministerrådet, 1999; Bredal, 2006; Thunander, 2007; Na-
tionellt centrum för kvinnofrid, 2010; Hense & Schor-
ch, 2011; Johansson, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2009, 
2010b, 2012) visar att äktenskap utan egen vilja med sina 
olika former förekommer i olika nationaliteter, religio-
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ner, länder och kontinenter med helt olika variationer. 
Starka motdiskurser avseende äktenskap utan egen vilja 
finns även i respektive kategori och dessa försummas i 
vissa massmediala diskurser och generaliserande kultura-
listiska ansatser (se exempelvis Alinia, 2013 och Eliassi, 
2013 för problematisering av sådana ansatser) genom att 
stämpla en viss nationalitet, religion etc.

På grund av olika projekt om jämställdhet där kurdis-
ka organisationer i Sverige har samarbetat med statliga 
och kommunala myndigheter och/eller andra frivilliga 
organisationer, ökade insatser från Kurdistans regionala 
regering i Södra Kurdistan/Irak, ökad medvetenhet hos 
partier och organisationer i och utanför Kurdistan, dis-
kussioner i sociala medier etc. ser jag ett minskat stöd 
för äktenskap utan egen vilja i de offentliga rummen i 
Sverige. Självklart behövs det vidare forskning om den-
na utveckling och relaterade frågor. Men utifrån mina 
sonderingar i kurdisk massmedia och personliga intryck 
från de senaste decennierna ser jag detta minskade stöd 
även i Kurdistan och i andra länder som kurder lever i. 
Detta tolkar jag som ett exempel på en viss attitydför-
ändring som har skett både i Kurdistan och bland kur-
der utanför Kurdistan.

I linje med det minskade stödet och den bakomlig-
gande attitydförändringen ser jag också en minskande 
tendens av äktenskap utan egen vilja i de offentliga rum-
men både i Kurdistan och bland kurder utanför Kurdis-
tan. Men om det som skett i de offentliga rummen sam-
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manfaller med en reell minskning eller inte av antalet 
äktenskap som ingås utan egen vilja från någon partner 
behövs det dock vidare forskning kring.8

Även om det finns en ökad medvetenhet kring äk-
tenskap utan egen vilja i Kurdistan och bland kurder 
utanför Kurdistan visar de sociala processer och meka-
nismer som påpekas i intervjuerna att det behövs vida-
re förbättrings-, utvecklings- och förändringsarbeten. 
Därför är det viktigt att framgångsfaktorer avseende fö-
rebyggande arbeten, problemhantering under äktenskap 
och behandling av negativa konsekvenser tas tillvara och 
brister identifieras för vidare arbeten av statliga och kom-
munala myndigheter, svenska och kurdiska parti och or-
ganisationer, samt av andra engagerade organisationer 
och grupper. I detta avseende utgör de kunskaper som 
vi har i dagsläge, exempelvis Ungdomsstyrelsens (2010a, 
2010b, 2011, 2012) rapporter om metoder för att före-
bygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, en 
viktig bas för att kunna utveckla och använda nya arbets-
sätt och metoder med förebyggande och förhindrande 
syfte bland kurdiska ungdomar. 

8  Mot bakgrunden ovan har jag en hypotes att mörkertalet avseende antalet äk-
tenskap utan egen vilja i synnerhet och våld mot flickors/kvinnors och pojkars/
mäns rätt att välja sin partner i allmänhet har minskat bland kurder, samtidigt an-
talet i statistiken om dessa fall har ökat. Det kan tolkas som paradoxalt, men inom 
samhällsvetenskaper har det varit så även för en del andra social fenomen. Om 
minskning i mörkertal och ökning i antal fall i statistiken innebär en reell minsk-
ning i antalet äktenskap utan egen vilja i synnerhet och våld mot flickors/kvinnors 
och pojkars/mäns rätt att välja sin partner eller inte kan det vara en viktig fråga för 
vidare forskning.  
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BILAGOR

Missivbrev

Stockholm, den XXX9

Hej,

Inom ramen för ett projekt genomför Kurdistans kvin-
noförbund en kartläggning om tvångsäktenskapets upp-
komst10, varaktighet och konsekvenser. Kartläggningen 
är finansierad av Ungdomsstyrelsen. Om detta ämne vill 
vi göra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta unge-
fär 30-40 minuter. Kartläggningen är planerad i enlighet 
med forskningsetiska regler, vilket innebär bl.a. att ditt 
deltagande är frivilligt och obehöriga har ingen tillgång

9  I ställen med XXX skulle de aktuella datumen skrivas.
10 Ordet ”uppkomst” i missivbrev och intervjuguide ändrades till ”tillkomst” vid 
skrivande av studierapporten. 
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till intervjumaterialet. Det insamlade materialet kom-
mer att användas för denna kartläggning och även för 
vidare forskningssyfte med godkännande av Kurdistans 
kvinnoförbund.

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdeful-
la för oss och därför vill vi komma kontakt med dig för 
att bestämma en tid för intervjun.

Vi är tacksamma för svar senast den XXX. 
Tack på förhand. 
Vänliga hälsningar.

Intervjuare:

För- och efternamn (e-post och telefonnummer)

Projektledare:

För- och efternamn (e-post och telefonnummer)

Forskningsledare:
För- och efternamn (e-post och telefonnummer)
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Intervjuguide

När vi börjar med intervjun är det bra att börja med öpp-
na tematiska frågor motsvarande tematiska områden:11

1. Äktenskapets uppkomst

En tematisk öppen fråga om detta fokusområde:

Vi kan börja med en fråga om processen före ditt äkten-
skap. Kan du berätta om dina upplevelser om den pro-
cess som lett till äktenskapet?

2. Äktenskapets varaktighet

En tematisk öppen fråga om detta fokusområde:

Nu kan vi gå över till ett annat tema. Tänk på ditt äk-
tenskap som helhet. Vilka upplevelser har du från den 
period som du var gift?

11  Denna intervjuguide var utförligare avseende intervjustart, intervjuprocess, etis-
ka regler och andra övervägande för att underlätta för personer som skulle genom-
föra intervjuerna. Här tar vi med de inledande tematiska frågorna.



3. Äktenskapets konsekvenser

En tematisk fråga om detta fokusområde:

Nu har vi pratat om hur äktenskapet kom till och äk-
tenskapets varaktighet. Om du tänker på det hela vilka 
konsekvenser har du fått och upplever fortfarande avse-
ende ditt äktenskap?

Övriga frågor i samband med tematiskt öppna frågor:

Beroende på svaret på respektive tematisk fråga ska vi 
ställa relevanta uppföljningsfrågor.



äktenskap utan egen vilja
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Denna studie handlar om att undersöka tillkomst, 
varaktighet och konsekvenser av äktenskap utan egen 
vilja bland kurdiska ungdomar i Sverige. Genom att 
undersöka äktenskap utan egen vilja från tillkomst till 
konsekvenser är ambitionen att ge en helhetsbild och 
därmed bidra till förebyggande- och förändringsar-
beten kring frågan.

Ett människorättsperspektiv som baseras på någ-
ra av Förenta Nationernas (FN) konventioner om 
mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna har valts 
som tolkningsram för att sätta intervjuerna i ett bre-
dare sammanhang.

Tematiskt öppna intervjuer användes som datain-
samlingsmetod. Sammanlagt 16 intervjuer genom-
fördes i fem olika städer i Sverige under perioden 
december 2012 – april 2013. Av de 16 intervjuperso-
nerna var 13 kvinnor och tre män. Intervjuerna visade 
på flera intressanta resultat avseende äktenskap utan 
egen vilja. 
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