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Förord 

Först och främst vill vi tacka respondenterna som har deltagit i vår undersökning. Ni har spelat 

en stor och viktig roll vid skapandet av uppsatsen.  

Vi vill även tacka vår handledare Irving Palm som har hjälpt oss med kloka synpunkter och 

kommentarer men som dessutom har varit till stor hjälp i att föra arbetet framåt.  

Dessutom riktar vi ett stort tack till varandra för att ha supportat, diskuterat och gjort uppsatsen 

rolig att skriva!  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra nära och kära som har ställt upp för oss med stöd 

och uppmuntran.  

Ett stort tack! 
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Sammanfattning 

Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt 

kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna 

(Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man.  

Denna kandidatuppsats i sociologi hade som syfte att via en kvalitativ ansats undersöka hur 

troende muslimska män i Sverige ser på muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap utanför 

islam.  

Undersökningen inriktar sig på vilka synsätt och attityder männen har angående 

blandäktenskap. Eftersom kvinnans position i val av äktenskap var ett återkommande tema 

under studien, valde vi att även att behandla frågan, hur påverkas muslimska kvinnor av dessa 

synsätt och attityder. Studiens primärdata samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer 

med sex troende muslimska män i Sverige, utan någon relation till varandra. Behandling av 

empiriskt insamlade data utfördes genom tematisering som slutligen ledde till fyra teman. 

Syftet med studien är att använda R.W. Connells maskulinitetsteori (hegemonisk maskulinitet) 

och begreppet homosocialitet för att analysera muslimska mäns attityder samt synsätt ifråga om 

muslimska kvinnors rätt att ingå blandäktenskap.  

Resultaten visade att samtliga sex intervjuade muslimska män hade en negativ inställning till 

muslimska kvinnors rätt att gifta sig utanför islam. Männen var även negativa till förändringar 

i förhållande till kvinnor och ökade rättigheter ifråga om blandäktenskap. Somliga män 

fokuserade mer på tolkningar samt antaganden om religiösa texter, medan andra la emfas på 

kultur och tradition. Ett tydligt mönster bland de muslimska männen var åsikten att äktenskap 

är en kollektiv angelägenhet snarare än en individuell rättighet. Vi har dragit slutsatsen att det 

finns en skillnad mellan män och kvinnor ifråga om att ingå äktenskap inom islam. Detta i sin 

tur leder till att kvinnors beteenden, frihet och valmöjligheter påverkas av mäns åsikter och 

antaganden kring tolkningar av religiösa texter.  

Männen ansåg dock att de redan etablerade religiösa tolkningarna och antagandena beträffande 

blandäktenskap är legitima och logiskt framtagna för att skydda kvinnan från dåliga äktenskap, 

men även för att bevara det de intervjuade anser är islam.        

Nyckelord: Blandäktenskap, islam, kultur, maskuliniteter, muslimska kvinnor, kollektivet…  
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Abstract 

Mixed marriages within Islam are defined by marriage outside of the religion, and differs 

between men and women. Men are allowed to marry women from the Abrahamic religions 

(Jewish/Christian). Women on the other hand are only allowed to espouse a Muslim man.  

This Bachelor’s Thesis of Sociology had the purpose through qualitative measures, investigate 

how believing Muslim men in Sweden view Muslim women’s rights to engage in marriages 

outside of the Islamic faith.  

The study focuses on the views and attitudes of Muslim men. As women’s position in the choice 

of marriages was a recurring theme in the study, these were also accounted for in terms of how 

their views and attitudes affects Muslims.  

The study’s primary data has been collected through six semistructured interviews with six 

faithful Muslim men in Sweden, with no relationship to each other. Through the collection of 

empirical data, which, through thematizing, resulted in four distinct themes.    

The purpose of this study was to answer the analysis from a perspective that adheres to Connells 

theory of masculinity (hegemonic masculinity) and the term “homosocial”. The result from the 

study showed that all six interviewed Muslim men, generally, had a negative attitude towards 

Muslim women’s rights to marry outside the religion. The (Muslim) men were also negative to 

changes regarding (Muslim) women and the liberation of their rights around mixed marriages. 

Some men exhibited an increased focus on the interpretation of religious texts, as well as 

assumptions, whilst others emphasized culture and tradition.  

An articulate pattern amongst the Muslim men manifested through opinions that a marriage is 

a collective matter rather than an individual affair.  

The analysis concludes that there is a difference between men and women and their rights 

within the engagement of marriage. This leads to women’s behavior, freedom and choices are 

dictated by men’s opinions, assumptions and interpretations of religious texts. Although 

demonstrating a clear division between women and men’s rights within Islam’s approach to 

mixed marriages. The (Muslim) men considered the established religious interpretations to be 

legitimate and logically developed to protect the woman from precarious marriages. The 

interviewees considered the approach to be a conserving measure to protect Islam. 

Keywords: Mixed marriage, Islam, culture, masculinities, Muslim women…  
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1. Inledning    

Ordet blandäktenskap har funnits i det svenska språket sedan 1919 och beskrivs i ”Svensk 

ordbok” (Svenska akademien, 2009) som ett ”äktenskap mellan två personer av olika ras el. 

religion”.   

En betydelsefull faktor inom de mänskliga rättigheterna är kvinnors rättigheter, trots det har 

kvinnans position i olika samhällen och kulturer präglats av underordning i sekler. Giftermål är 

inget undantag. Synen på blandäktenskap och kvinnan varierar mellan olika kulturer och 

religioner. 

Ifråga om kvinnors rättigheter uppmärksammade Nilsson, Linell och Blom (2018) att en stor 

majoritet (86 procent) av de hedersvåldutsatta som söker sig till den Nationella stödtelefonen i 

Sverige, är flickor eller kvinnor och ”14 procent är pojkar eller män” (2018, 20).  

Vidare har religiösa lagar och regler betydelse i människors liv som sedan påverkar samhällen 

i olika avseenden och på olika nivåer. I likhet med detta har religiösa lagar och regler inflytande 

i det juridiska, sociala och politiska livet i vissa samhällen.  

Den muslimska familjerätten är en viktig del av sharialagarna. Även om rättsskolor och 

tolkningar av islam skiljer sig, tolkas i synnerhet äktenskapsregler, arvsystem och 

skilsmässolagar på ett sätt som leder till att kvinnor inte har samma rättigheter och möjligheter 

som män. 

FN-deklarationen, artikel 16:1, avvisas till exempel av regimer präglade av islam eftersom den 

islamiska familjerätten anser bland annat, att kvinnor inte bör gifta sig utanför sin religion 

(Hjärpe 2016, 143).  

Tilläggas kan att frågor som rör islam, muslimer, integration, kvinnors rättigheter och olika 

former av förtryck har blivit en viktig del av diskussionerna i media och den politiska debatten 

i Sverige (Emma Schmidt 8 mars 2018). 

I samband med studiens syfte (att belysa hur troende muslimska män i Sverige ser på muslimska 

män i Sverige ser på muslimska kvinnors rätt att ingå blandäktenskap) är det relevant att 

beskriva något av innebörden att vara muslim, samt ordets betydelse. 

Slutligen bör man lägga märke till att muslimer i Sverige innehar för det första en variation av 

etniska och språkliga bakgrunder samt erfarenheter. För det andra varierar teologiska tolkningar 
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mellan olika grupper av islam. Av detta skäl avser inte studien att dra några generella slutsatser 

om individer med muslimsk bakgrund. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur troende muslimska män i Sverige ser på muslimska 

kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim. Vi vill få en bild av vilka attityder troende 

muslimska män har angående blandäktenskap och vad dessa attityder innebär för muslimska 

kvinnor.  

Följande frågeställningar ska besvaras för att uppnå syftet med denna studie:     

• Hur ser troende muslimska män i Sverige på muslimska kvinnans rätt att gifta sig med 

en icke-muslim? 

• Vilka attityder finns det om blandäktenskap hos den valda målgruppen? 

I samband med resultaten från intervjuerna och tidigare forskning, framgick tydliga kopplingar 

mellan mäns attityder och åsikter samt dess påverkan på muslimska kvinnor. Eftersom 

undersökningen fokuserar på muslimska mäns subjektiva upplevelser och attityder, kan ämnet 

om påverkan på muslimska kvinnor således inte bevisas eller diskuteras i samband med studiens 

frågeställningar. Trots detta, kom ämnet att diskuteras under kapitel 7.       

1.2 Avgränsningar 

Detta är en kandidatuppsats och skrivs under en period på två månader. Därför är inte syftet 

med denna studie att ge en generell bild av muslimska mäns attityder och synsätt. Eftersom 

muslimska män är en bred benämning, avgränsades således undersökningen på följande vis.  

Studien syftar till att begränsa uppsatsen till troende muslimska män med bakgrund i 

mellanöstern, som bor i Sverige. Vidare ämnar studien att fokusera på att studera vilka 

uppfattningar samt attityder troende muslimska män har till muslimska kvinnors rätt att ingå 

blandäktenskap men även hur dessa attityder skulle kunna tänkas påverka dessa kvinnor. 

Ytterligare en avgränsning i uppsatsen avser att enbart studera mäns attityder och synsätt 

gentemot muslimska kvinnor och inte kvinnor generellt. Med hjälp av kvalitativa intervjuer 

med sex troende muslimska män, undersöks även samband mellan tolkningar av islam, manlig 

dominans samt maktstrukturer mellan män och kvinnor.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består sammanlagt av sju kapitel, exklusive referenslista och bilagor. Uppsatsen har 

strukturerats på följande vis: 

Första kapitlet beskriver syftet med undersökningen och frågeställningar. Vidare följer en 

beskrivning av avgränsningar. Kapitlet avslutas med en dispositionsbeskrivning. I det andra 

kapitlet presenteras bakgrundsbeskrivningar av sunnimuslimer och shiamuslimer, koranen och 

blandäktenskap, lagar i olika länder och fatwor, sharia, troende muslimska män och sharia och 

shariarätt. Det tredje kapitlet innehåller en genomgång av tidigare forskning om islamiska 

maskuliniteter, äktenskapet och kvinnan samt en sammanfattning av den tidigare forskningen. 

Fjärde kapitlet presenterar det teoretiska ramverk som analysen grundar sig på. Vidare redogörs 

även en kritisk genomgång av teorierna. Under det femte kapitlet redogörs val av metod, 

tillvägagångssätt, de intervjuer som gjorts vid insamlandet av primära data, urval av 

intervjupersoner, transkriberingsprocessen, tematiseringsprocessen, generalisering, reliabilitet 

och validitet  och slutligen formuleras etiska överväganden gällande intervjupersonerna. Det 

sjätte kapitlet redogör för både resultat och analys. I det sjunde kapitlet redogörs en 

sammanfattning och diskussion av de resultat som har frambringats utifrån analysen. Detta 

kapitel avslutas med förslag till fortsatt forskning.   

Eftersom denna uppsats har två författare ämnar vi att beskriva hur vi har delat upp arbetet 

mellan oss. Inledningsvis delades uppsatsen upp mellan författarna och vi ansvarade för 

specifika underrubriker. Eftersom en av oss saknade kunskaper i det språket som majoriteten 

av respondenterna talar fick den andre av oss ansvara för intervjuerna med fem av 

respondenterna. Dock har vi varit delaktiga i att producera den färdiga uppsatsen tillsammans 

och diskuterat samt studerat innehållet enhälligt. Därför kan vi inte ange övriga detaljer och 

beskrivningar av individuella insatser i uppsatsen.  

2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras bakgrundsfakta till denna studie. Ett manligt perspektiv på 

blandäktenskap i förhållande till islam är ett tämligen outforskat område i Sverige och det har 

varit svårt att finna forskning kring ämnet. Under detta kapitel presenteras bakgrundsfakta om 

islam och muslimer, sunnimuslimsk respektive shiamuslimsk inriktning, koranen samt 
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juridiska bestämmelser inom islam. Denna redogörelse görs med syfte att undersöka relationen 

mellan islam, juridiska bestämmelser och blandäktenskap. 

Under avsnittet om islam och troende muslimer användes J.L. Espositios (2011) bok ”Islam 

den raka vägen” för att skildra begreppet muslim. Sedan användes även artikeln ”Five Pilars of 

Islam” skriven av The British Broadcasting Corporation BBC för att beskriva de fem pelarna 

som den islamiska läran bygger på. 

Avsnittet om sunni och shia beskrevs inledningsvis med Espositios (2011) redogörelse av 

antalet sunni respektive shiamuslimer i världen. Vidare användes även Espositos beskrivningar 

för att redogöra för skillnaden mellan inriktningarna sunni och shia.    

Under avsnittet ”koranen om blandäktenskap” beskrivs förhållandet mellan blandäktenskap och 

koranen. Först ges en beskrivning av Johansson och Brattlund (1996) angående betydelsen av 

giftermål inom islam. Sedan förklaras med hjälp av Espositos (2011) skildringar om hur män 

och kvinnor ser på blandäktenskap. Slutligen används boken ”Sharia: gudomlig lag i en värld i 

förändring” skriven av J. Hjärpe (2014) för att belysa patriarkala tolkningar av koranen. 

Avsnittet om lagar i olika länder och religiösa fatwor, inleds med redogörelser av J. Hjärpe 

(2014) för att belysa varför regimer (präglade av islam) avvisar FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Dessutom kom artikeln ”Tunisian Women Free To Marry Non-

Muslims” skriven av The British Broadcasting Corporation, att stå som grund till beskrivningar 

av den Tunisiska regimen (präglad av islam) och valet av att tillåta blandäktenskap. 

Avslutningsvis användes (1953:48) lagen om personlig status (Syrisk lag), Dar Al-ifta’ 

Almasriya och det islamiska fatwarådet i Jerusalem för att belysa förhållandet mellan specifika 

lagar och blandäktenskap.    

Detta kapitel avslutades med redogörelser av begreppet sharia. Avsnittet inleds med en 

definition av sharia, vilken grundar sig på Espositos (2011) beskrivningar. Sedan genomgås 

innebörden av sharia med hjälp av koranen. Slutligen ges skildringar av fem rättsskolor inom 

islam, samt sharia som ett etiskt system. Dessa redogörelser bygger på Hjärpes (2014) 

skildringar av sharia.      

2.1 Islam och troende muslimer 
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Islam är världens näst största religion och i USA och Europa har islam utvecklats till att bli den 

näst största eller tredje största religionen under några få decennier (Esposito 2011, 17). I Sverige 

finns ingen officiell statistik baserad på religionstillhörighet. Enligt J. Cato (2012, 85) kan å 

andra sidan, antalet personer med muslimsk bakgrund uppskattas till cirka 450 000 personer. 

Ordet muslim betyder, en människa som underkastar sig Guds lag (Esposito 2011, 115).  

För troende muslimer utgör fem pelare grunden för den islamiska läran och är med andra ord 

religiösa plikter som måste uppfyllas av alla muslimer. De fem religiösa plikterna (BBC, 2009) 

består av: Trosbekännelsen (Shahadah) som betyder att människan vittnar om att Allah är den 

enda guden som är värd att dyrka och att Muhammad är Allahs sändebud. Bönen (Salah) med 

fem obligatoriska böner under dagen. Allmosan (Zakat) går ut på att betala en allmosa i form 

av en skatt till fördel för de fattiga och behövande. Fastan (Sawm) syftar till fastan under 

ramadanmånaden. Vallfärden till Mekka (Hajj), ska ske en gång i livet om det är möjligt. John. 

L. Esposito (2011, 115) beskriver i sin bok ”Islam den raka vägen” att troende muslimer tar 

hänsyn till såväl ortodoxin som ortopraxin, det vill säga att hänsyn tas till både tro och till de 

rätta praktikerna eller handlingarna. 

2.2 Sunni och shia: en delad islam  

Islam omfattar olika tolkningar och inriktningar som skiljer sig från varandra och som även har 

liknelser. I denna undersökning har respondenterna varit följare av såväl inriktningarna shia 

som sunni (islam).  

När det gäller sunnimuslimer, utgörs denna grupp av cirka 85 procent av muslimer i världen 

medan shiamuslimerna består ungefär av 15 procent (Esposito 2011, 24). Vad mera är att under 

700-talet delades det shiamuslimska samfundet in i två stora delar nämligen jaafaritiska ithna 

asharia som betyder tolvorna och ismailiterna eller som även kallas sjuorna. (Esposito 2011, 

74-5). Esposito (2011, 167) lyfter fram ytterligare en skillnad mellan shiamuslimer och 

sunnimuslimer. Nämligen att för de sistnämnda finns det inga förmedlare mellan Gud och 

människor. För shiamuslimer däremot spelar imamerna rollen som förmedlare. Därmed 

förekommer olika läroskillnader i den shiamuslimska inriktningen.   

2.3 Koranen om blandäktenskap 

Att ingå äktenskap värderas högt inom islam och anses stå för det absolut goda. Giftermål kan 

därmed anses vara en helig plikt (1996, 57). Blandäktenskap är däremot tabu för många 
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muslimer och koranen tillhandahåller formuleringar öppna för tolkning gällande sådana 

äktenskap. 

J. Esposito beskriver i boken ”Islam den raka vägen” (2011) hur muslimska män och kvinnor 

ser på deras olika rättigheter ifråga om rätten att gifta sig med icke-muslimer. Esposito (2011, 

149) citerar koranens utsagor angående blandäktenskap på följande vis: ”Äktenskapet ska helst 

ingås mellan två muslimer och inom samma storfamilj. Medan en muslimsk man kan gifta sig 

med en icke-muslimsk kvinna, är muslimska kvinnor förbjudna att gifta sig med icke-muslimer 

(2:221).” Esposito (2011, ibid) förtydligar även innebörden av en icke-muslimsk kvinna som 

kristen eller judinna (Koranen 5:5).  

Den andra suran, Al-Baqarah (Kon), ayah 221 skriver: 

TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende - en troende [Guds] 

tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. 

Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende - en troende 

[Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. 

Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans 

nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma 

dem till eftertanke. (Koranens budskap 2016, 25-6) 

Den femte suran Al-Ma’ida (Den Himmelska måltiden), i den femte ayah står: 

Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av 

uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. [Ni får ta till hustrur] 

ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av 

uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, 

inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans 

strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare. (Koranens 

budskap 2016, 159-60) 

Hjärpe, J förklarar i boken ”Sharia: gudomlig lag i en värld i förändring” (2014, 145) att 

koranverserna som berör äktenskapsfrågan har tolkats på ett sätt som förutsätter muslimska 

mäns möjligheter att gifta sig med judiska, zoroastriska, kristna och (enligt vissa tolkningar) 

med kvinnor från andra religiösa grupper. Muslimska män får dock inte gifta sig med polyteister 

eller ateistiska kvinnor. 
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2.4 Lagar i olika länder och religiösa fatwor  

Det här avsnittet är tänkt att ge bakgrund om hur islamisk lag påverkar muslimers rätt att ingå 

blandäktenskap. Under detta avsnitt jämförs FN:s artiklar om mänskliga rättigheter med lagar i 

Tunisien och Syrien som hänvisar till koranen. Slutligen ges beskrivningar av fatwor och synen 

på blandäktenskap. 

Det råder ett tvivel hos muslimska regimer om att delar i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna (1948) inte tar hänsyn och strider mot den islamiska rätten (Hjärpe 2014, 140-43). 

Av detta skäl har vissa artiklar i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna inte 

ratificerats eller godtagits av flera muslimska länders regimer. I synnerhet har artikel 16:1 i FN-

deklarationen, avvisats. Närmare bestämt anger artikel 16:1 att ”Fullvuxna män och kvinnor 

har rätt att utan inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och 

bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter ifråga om äktenskaps ingående, under 

äktenskapet och vid dess upplösning”.  

I motsatts till FN:s artikel 16:1 anges i den syriska lagen, (1953 - lag nummer 59. artikel 48. 

2§) Lagen om personlig status som reglerar familjerelationer (Eijk, E 2016, 3) att ett äktenskap 

mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslim är juridiskt ogiltigt (Syriens parlament). Vidare 

baseras denna lag på islamiska lagar, särskilt Hanafi fiqh (Eijk, E 2016, 3). Dessutom, gäller 

(1953:48) lagen om personlig status alla invånare i Syrien. Med andra ord, ska även icke-

muslimer hänvisa till shariarätten (Eijk, E 2016, 3).  

Även om länder som Syrien strikt motsäger denna rättighet kan man samtidigt bevittna stater 

som tidigare har präglats av islamisk rätt röra sig mot den mer västerländska synen på mänskliga 

rättigheter. Som ett exempel på detta fattade den Tunisiska regimen (september 2017) ett beslut 

om att stryka ett beslut som fattades 1973. Det tidigare beslutet innehöll tydliga förbud mot 

muslimska kvinnors rätt att gifta sig med icke-muslimska män (BBC, 2017). Detta genererade 

däremot varierade reaktioner. Bland annat, har beslutet mottagits negativt av religiösa 

muslimska ledare och religiösa muslimska (betydelsefulla och kända) universitet som 

exempelvis Al-Azhar i Egypten. I fatwa nummer: 2762, publicerad av Al-Azhar den 16:e 

februari 2012, står det närmare bestämt att det inte är tillåtet för en muslimsk kvinna att gifta 

sig med en icke-muslim, och om ett sådant giftermål sker är äktenskapet ogiltigt (Dar Al-ifta’ 

Almasriya). En liknande fatwa är fatwa nummer 66 som utfärdades av ”Det islamiska 
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fatwarådet” i Jerusalem som menar att ett äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-

muslimsk man är utan undantag haram. Ett sådant äktenskap är ogiltigt enligt sharia.  

2.5 Sharia  

En bokstavlig tolkning av begreppet sharia är ”den raka och rätta vägen som ska följas” eller 

ordagrant, ”vägen till vattenhålet” (Esposito 2011, 128). I Koranen förekommer ordet sharia 

enbart en gång och finns i sura Al- Djathiya (På knä) 45:18 ”Därefter har vi satt Dig på en väg 

(sharia) beträffande saken, så följ den och följ inte deras hugskott som inget vet!”. Ordet sharia 

kan ha olika betydelser. Det kan dels betyda religion, dels uppenbarelse. Uppenbarelse heter 

wahy på arabiska. Betydelsen av ordet som används mer frekvent är att sharia motsvarar, 

gudomlig lag. Vidare har sharia en koppling till begreppet shariarätt. Begreppet inrymmer den 

islamiska rättstraditionen. (Hjärpe 2014, 28). Det finns fem olika rättsskolor inom islam och 

fyra av dem är sunnimuslimska rättsskolor: Maliki, Hanafi, Shafiei och Hanbali. Den femte 

rättsskolan är shiitisk och namnges Jaafari (Hjärpe 2014, 117).  

Sharia är inte bara en gudomlig lag och ett rättssystem, utan sharia är även ett etiskt system. 

Shariarätten beskrivs som allsidig och det finns två stora indelningskategorier som den 

gudomliga lagen delas in i; den första indelningskategorin innehåller islams fem pelare och den 

omfattar människors skyldigheter gentemot Gud. Den andra indelningskategorin innehåller och 

hanterar skyldigheter mot andra människor och mot samhället. Denna indelningskategori 

inrymmer instruktioner och direktiv angående handelsrätt, straffrätt och familjerätt. Att bryta 

mot sharialagarna innebär i sin tur att individer inte endast bryter mot samhället, men även mot 

gud. Detta betraktas således som en synd och ett brott (Esposito 2011, 139-40). Den islamiska 

rätten baseras på fyra olika källor: Koranen, Muhammads sunnah, analogi och konsensus. 

Andra viktiga källor som har stor betydelse i den islamiska shariarätten enligt Hjärpe (2014, 

116-17) är istihsan (godtycke) och maslaha (allmänt väl).  

3. Tidigare forskning 

Det har varit svårt att finna forskning om islamiska maskulinitet, muslimska män och deras 

uppfattning samt attityd gentemot den muslimska kvinnans rätt att gifta sig med en icke-

muslim. Trots det har vi på bästa sätt försökt finna relevant forskning för vår undersökning. I 

detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som berör hur islamiska maskuliniteter 

konstrueras, betydelsen av maskulinitet samt deras påverkan på muslimska kvinnor. Detta 

kapitel ämnar även att beskriva äktenskap inom islam i relation till den muslimska kvinnan.  
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3.1 Islamiska Maskuliniteter 

Trots att maskulinitetsteorier har haft en snabb utveckling inom genusvetenskapen de senaste 

30 åren, framstår islamiska maskuliniteter som outforskade. Nackdelen med att Islamiska 

maskuliniteter inte utforskas är att muslimska män inte synliggörs som genussubjekt. 

Framförallt har detta lett till ett osynliggörande av muslimska maskuliniteter som har figurerat 

genom historien och deras påverkan på genusrelationer i muslimska kulturer (Ouzagne 2013,1).  

Ouzgane presenterar i sin bok ”Islamic Masculinities” (2013) en överblick av olika muslimska 

samhällen och konstruktioner av maskuliniteter inom islam. I denna bok diskuteras islamiska 

maskuliniteter som ett socialt konstruerat fenomen som skapas utifrån sociala och historiska 

kontexter. Vidare diskuterar Ouzgane (2013, 2) den ”islamiska traditionens” roll i skapandet av 

maskuliniteter som distinkta praktiker i relation till partikulära positioner inom olika religiösa 

och sociala strukturer. Ouzgane hävdar att maskulinitet inte beskrivs i första hand utifrån mäns 

agerande mot kvinnor, men även hur män agerande mot andra män. Mer specifikt syftar 

Ouzgane (2013, 53-4) på rädslan av att inte bli sedd som en man av andra män. Vidare syftar 

Ouzgane (2013) till två faktorer som skapar maskulinitet, nämligen behovet av att skydda 

kvinnan och att erövra andra mäns kvinnor. Behovet av att styra den kvinnliga sexualiteten 

(Ouzgane (2013, 144-46, 159-62) anses därmed bidra till beskyddandet av kvinnan, men i 

verkligheten bidrar det till manlig dominans. Dock betonar Ouzgane (2013, 141) förståelsen av 

de relationella variablerna mellan män och kvinnor. Ouzgane (2013, 142) menar att 

endimensionella förklaringar av relationen mellan män och kvinnor där den ena parten präglas 

av makt och den andra av underordning är ett simplifierat synsätt som bidrar till att en rad 

viktiga faktorer missas. Här avses att maktdynamiken istället består av dagliga och föränderliga 

förhandlingar, samt motstånd och revolt.       

A. De Sondys bok The Crisis of Islamic Masculinities (2013) fokuserar på att belysa 

maskuliniteter som profeten Muhammad och andra profeter representerar. De Sondy 

argumenterar för att maskuliniteter i den muslimska världen är i kris. Det ska ha orsakats av 

den stora variansen av maskulina ideal i muslimska samhällen. Vidare menar De Sondy att 

muslimska män kämpar med att finna en balans mellan verkligheten och det ideala muslimska 

sättet att leva på. Likt Ouzagne (2013) utgår De sondy från uppfattningen om att stereotypiska 

ideal av maskuliniteter härrör från uppfattningar som har skapats om profeter i koranen och i 

synnerhet profeten Muhammad. De Sondy (2013, 10-11) hävdar att det finns exempel på 

profeter i koranen och beskrivningar i profeten Muhammads Sunnah och Hadither som 
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beskriver maskulinitetsideal vilka går emot den ideala maskuliniteten. De Sondy hänvisar till 

argumentet om att mannen är lycklig när denne är gift med en kvinna som ”bär” mannens barn, 

vilket är olikt profeten Muhammads levnadssätt. De Sondy (2013, 11) betonar att idealiserade 

maskuliniteter inte endast strider mot de olikheter som kvinnor står för, utan även mot gud och 

den icke-islamiska världen. De Sondy (2013, 8-9) menar även att termen islamisk maskulinitet 

anger en enformig bild av maskulinitet, vilket är fel, och betonar maskulinitet som ett nyanserat 

fenomen som inte följer universella beteendemönster. Därför bör maskulinitet benämnas som 

maskuliniteter. 

3.2 Äktenskapet och kvinnan 

I. Nicolau skriver i ”Women’s Rights In Islam” (2014) att inom vissa grenar av islam har 

kvinnan en underlägsen position i relation till mannen, detta exemplifieras genom att betona 

kvinnors position i ett äktenskap. Nicolau menar att i äktenskapet har kvinnan en sekundär roll. 

Detta innebär att kvinnan är frånvarande när kontraktet skapas och vid kontraktsskrivningen. 

Under förhandlingarna är kvinnan representerad av en så kallad ”förmyndare” som traditionellt 

är kvinnans pappa och som vidare har makten att förhindra dottern från att acceptera ett första 

äktenskap. Enligt Nicolau (2014, 712) begränsar de muslimska lärorna kvinnans frihet. Detta 

möjliggör en konstant övervakning trots att reglerna sägs ha skapats för att skydda kvinnan. 

Fortsättningsvis betonar Nicolau (2014) att i ett äktenskap har både kvinnan och mannen 

rättigheter samt skyldigheter. I artikeln exemplifieras mannens skyldigheter med blanda annat  

att finansiellt bistå kvinnan. Vidare ska mannen även behandla alla fruar likvärdigt i ett 

polygamt äktenskap och slutligen har mannen rätt att kräva att kvinnan ska vara lydig, trogen 

och att amma barnen. 

När listan över rättigheter och skyldigheter vägs mot varandra framgår emellertid en tydlig 

manlig överlägsenhet.  

Vidare menar Nicolau att koranen fastställer mannens rätt att fysiskt angripa sina fruar. Nicolau 

(2014, 713) hänvisar till den fjärde suran An-Nisa’ (Kvinnor), ayah 34 som skriver:  

Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden 

som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar 

ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken 

på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från 
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deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig 

medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]. 

(Koranens budskap 2016, 118-19). 

I. Nicolau (2014, 713) hävdar således att det handlar om könsdiskriminering och fortsätter med 

att ytterligare lyfta fram exemplet om att mannen kan gifta sig med icke-muslimska kvinnor 

(kristen, judisk, zoroastrisk), medan muslimska kvinnor saknar denna rättighet och innehar 

istället skyldigheten att gifta sig med en muslim. 

Även S. Yahya och S. Boag (2014, 481) lyfter fram att islam ger män rätt att gifta sig med icke-

muslimer, förutsatt att det är en kysk kristen eller judisk kvinna. Yahya och Boag (2014, 486) 

resonerar nämligen att det finns skillnader när det kommer till islams regler för män och 

kvinnor. Närmare bestämt understryker Sharia och de moderna islamiska lagarna (både hos 

sunni- och shiamuslimer) att ett äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk 

man är ogiltigt. Det är inte erkänt som ett giftermål, oavsett om äktenskapet har ägt rum i ett 

icke-muslimskt land där ett sådant äktenskap legitimeras. Yahya och Boag (2014) menar att 

vissa moderna islamiska forskare och kommentatorer bestrider regler angående blandäktenskap 

och anser att sådana handlingar inte utesluts av islamisk lag. Författarna Yhaya och Boag (2014, 

486) hävdar att muslimska kvinnor borde ha likadana äktenskapsval som muslimska män.  

I boken ”Muslima” tar även P. Karlsson Minganti (2014) upp frågan om att skydda hedern. 

Minganti menar att vissa personer och grupper använder hedersmord som en metod för att inte 

förlora hedern. Enligt Karlsson Minganti (2014, 223) handlar detta om att visa auktoritet, 

förmåga och att förtjäna status. Minganti (2014, 219) beskriver män utan heder som socialt 

döda och hon använder sig av Annicka Sjögrens citat ”Rent materiellt kan man fortsätta att leva 

som vanligt men man räknas inte längre in i gemenskapen. Man kan sitta med, men ingen lägger 

märke till en, man kan tala men ingen lyssnar”.   

Närmare bestämt betonar Minganti (2014, 87) at det finns en dominerande tolkning som säger 

att män har en ledarroll eller ledarposition och att det är Gud som har gett män den rollen över 

kvinnor. Följaktligen fungerar sönerna i familjen som försvarare av familjens kvinnors moral 

och det är viktigt att sönerna lyckas med den rollen eftersom det påverkar familjens sociala 

status (Minganti 2014, 186). Det är olika män som t ex fäder, farbröder eller bröder i kollektivet 

eller i familjen som kan använda olika former av våld för att sätta gränser och skydda gruppens 
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eller familjens heder (Minganti 2014, 75). Kvinnorna som bryter mot könsnormer beskrivs av 

detta skäl som illojala mot sin religion, grupp och kultur (Minganti 2014, 167).  

Mot den bakgrunden hävdar Minganti (2014, 210) att det finns en maktobalans mellan 

muslimska kvinnor och deras familjer. Det leder till att kvinnor som tillhör muslimska familjer 

väljer att anpassa sig till familjens traditioner och kultur. Minganti (2014, 192) har upplevt 

under sin forskningsprocess att det finns en hög grad av hierarki som produceras och som leder 

till att kvinnorna i familjen underordnas och att deras möjligheter samt inflytande begränsas. 

Minganti (2014, 23) menar såsom De Sondy (2013, 2) och Ouzagne (2013) att en patriarkal 

maktordning produceras när män idealiserar en bild av manlighet som sedan baseras särskilt på 

kulturella och religiösa källor. Därmed ger genusordningen upphov till idealet av att män tillåter 

kvinnor att ingå äktenskap: ”Det blir männens uppgift att beskydda/kontrollera sina kvinnors 

ärbarhet, vilket definieras utifrån normer för genus, sexualitet och reproduktion”. 

3.3 Sammanfattning  

De studier vi läst har i huvudsak visat att maskuliniteter är skapade ur sociala och historiska 

konstruktioner. Tillika, visar studierna att islamiska traditioner har haft en roll i skapandet av 

islamiska maskuliniteter. Ouzgane (2013) poängterar att skapandet av islamiska maskuliniteter 

ter sig olika mellan olika religiösa och sociala strukturer. Studierna har gett oss kunskap om att 

skapandet av islamiska maskuliniteter således inte bör ses som en distinkt form av maskulinitet. 

Det har även gett oss förståelse att islamiska maskulinitetsideal varierar mellan olika samhällen 

och inriktningar av islam. Vidare har studierna visat ett samband mellan maskulinitetsideal och 

beskyddandet av kvinnan samt den kvinnliga sexualiteten. En förklaring till detta är att mannen 

(på grund av idealiseringar av män från koranen och religiösa berättelser) intar rollen som 

beskyddare av kvinnans heder och samtidigt bidrar till att producera patriarkala maktordningar.     

4. Teori  

I det här kapitlet presenteras teori och begrepp som står som utgångspunkt för den analytiska 

ansatsen i denna uppsats.     

4.1 R.W. Connells maskulinitet 

Begreppet maskulinitet är ett problemområde som progressivt har utvecklats ur det snabbt 

växande vetenskapliga fältet Genus och berör mäns respektive pojkars identitet. Forskning om 

genus har primärt fokuserat på frågor om kvinnor och huvudsakligen problematiserats av 
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kvinnor. Kimmel, Hearn och Connell (2005, 1-2) menar att studier om genusdynamiken har 

synliggjort maskuliniteter och således problematiserat män och dess positioner. Detta har 

fortsättningsvis, enligt Kimmel et.al (2005, ibid) lett till studier av mäns perspektiv och 

kulturellt betingade karaktärer i relation till religion, medborgarskap, vetenskapen och olika 

typer av maskuliniteter. Att forskning om genus främst har bedrivits av kvinnor och 

huvudsakligen om kvinnor inspirerade till att basera vår studie på det manliga perspektivet. 

Därför kom R.W. Connells maskulinitetsteori att stå för den teoretiska utgångspunkt som denna 

studie vilar på. Den valda maskulinitetsteorin kommer att beskrivas med utgångspunkt i R.W. 

Connells beskrivningar av begreppen Hegemonisk maskulinitet, Underordnade män, Delaktiga 

män och Marginaliserade män. Homosocialitet är ytterligare ett begrepp som kommer att 

användas med syfte att komplettera Connells teori om maskuliniteter. 

4.1.1 Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemoni inspirerades av Antonio Gramscis analys av klassrelationer i ett samhälle. 

Författaren R.W. Connell (2008, 115) hävdar att begreppet hegemoni innebär att samhällen har 

en kulturell dynamik som ger upphov till att en dominant grupp har förmågan att hävda samt 

upprätthålla en inflytelserik position i samhället. Begreppet hegemonisk maskulinitet definieras 

av Connell (2008, 115) ”som den konfiguration av genuspraktik som för tillfället accepterar 

svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”. Med andra ord innebär detta (Connell 2008, ibid) 

att särskilda former av maskulina stereotyper framstår som ideala vid en specifik tid och plats, 

och på så vis anses stå över andra maskuliniteter som i sin tur underbygger patriarkal legitimitet. 

Därmed innebär den patriarkala legitimiteten att samhället bygger allianser mellan kvinnor och 

de män som inte lever upp till den stereotypa maskuliniteten och som i sin tur accepterar samt 

garanterar en underordning av kvinnor och manlig dominans. Dock betonar Connell (2008, 

ibid) att hegemoni är en ”historiskt föränderlig relation”.  

Närmare bestämt baserar detta på Connells argument om att bärare av hegemonisk maskulinitet 

inte alltid är de mäktigaste individerna i ett samhälle och att de lika gärna kan vara ideal som 

exempelvis fantasifigurer eller i det här fallet män i religiösa eller historiska berättelser. ”Män 

med institutionell makt eller stora rikedomar” som Connell (2008, 115) beskriver det, kan vara 

långt ifrån ”hegemoniska mönster”. Därför skapas hegemoni i samband med kulturella ideal 

och institutionell makt. Connell förtydligar att dessa ideal skapas såväl på kollektiv som 

individuell nivå. Connell (2008, ibid) understryker att ett framgångsrikt vidmakthållande av 

auktoritet är ett hegemoniskt kännetecken, snarare än utövandet av direkt våld. Mot den 
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bakgrunden, menar Connell (2008, ibid) att även om våld många gånger stödjer auktoritet är 

det övertygande maskulinitetsideal, som tas emot och produceras/reproduceras av det 

kollektiva/individen (som bidrar till upprätthållandet av auktoritet) som anses vara hegemonins 

kännetecken.  

4.1.2 Underordnade män 

Inom den kulturella hegemonin finnes även särskilda genusrelationer mellan olika grupper av 

män. Denna genusrelation präglas av dominans och underordning av män. Connell (2008, 116- 

17) exemplifierar mellan heterosexuella och homosexuella män där de senare innehar en 

underordnad position som grundar sig på uppfattningen om att homosexuella män rör sig mot 

ett feminint beteende (2008, ibid). Denna uppfattning demonstrerar Connell (2008, ibid) med 

att exemplifiera typiska skällsord som hänvisar till typiska feminina stereotyper som står för 

skörhet och hjälplöshet. Connell (2008, 117) exemplifierar detta med orden ”tönt, 

mammasgosse, nolla osv.”.  

4.1.3 Delaktiga män 

Delaktiga män beskrivs av Connell som ”de män som hejar på fotbollsmatcher på tv” utan att 

själva delta i fotbollsmatchen. Med detta menar Connell (2008, 117) att få män i verklig mening 

praktiserar och lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, men majoriteten av män drar 

fördel av den hegemoniska maskuliniteten och på så vis tar del av den patriarkala utdelningen 

som män vinner av en kvinnlig underordning. Connell (2008, 118) problematiserar detta 

ytterligare med att påstå att delaktiga män behandlar kvinnorna i sina liv väl genom att 

exempelvis göra sin del av hemarbetet och bidra ekonomiskt till familjen och med dessa 

beteenden, legitimerar delaktiga män sina yttringar och åsikter om feminister som irrationella 

extremister. Kort sagt förnekas en obalans mellan män och kvinnor med ett agerande som inte 

är stereotypiskt våldsam eller kränkande.  

4.1.4 Marginaliserade män 

De marginaliserade männen inom den hegemoniska maskulinitetsteorin utgörs av män som inte 

är en del av den maskulina hegemonin. Begreppet hänvisar till de män som enligt Connell 

(2008, 118) utgör en underordnad grupp av män i relation till män med makt. Detta menar 

Connell (2008) är en relation mellan den marginaliserade mannen och den dominanta mannen 

som präglas av marginalisering respektive auktorisering. Connell (2008, ibid) exemplifierar 

detta med ras och klass som ytterligare faktorer i samspel med genus och som tillsammans 
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skapar ytterligare kopplingar mellan maskuliniteter. Som exempel på ras beskriver Connell 

(2008, 119) rasrelationen mellan vita och svarta män i U.S.A och menar att marginaliseringen 

alltid räknas som ”auktorisering av den dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet”. Här 

syftas på att den marginaliserade mannen i det här fallet den ”svarta mannen” möjligtvis kan 

utgöra en förebild för den hegemoniska maskuliniteten i kombination med berömmelse eller 

framgång, Connell exemplifierar detta med framgångsrika ”svarta basketspelare”, och menar 

vidare att, trots rikedomar och framgång, står dessa svarta basketspelare inte som representanter 

för övriga ”svarta män”. Därav får svarta män som grupp inte någon ”social auktoritet” trots 

den symboliska tuffheten som gruppen ”basketspelare” utgör (Connell 2008, ibid).   

4.1.5 Homosocialitet 

Ytterligare en viktig aspekt av det att göra maskulinitet är relationer mellan män. Hertz och 

Johansson (2011, 134-35) definierar homosocialitet som en relationell konstruktion av 

normativa maskulinitetsideal män emellan. Till följd av detta jämför andra män sig med dessa 

ideal och bidrar vidare till att rekonstruera ”vissa hegemoniska ideal” (Hertz & Johansson 2011, 

135) genom att medvetet eller omedvetet prioritera män och dess relationer före relationer till 

kvinnor. Homosocialitet handlar närmare bestämt om mäns sociala samvaro som kollektivt 

skapar starka förbindelser med varandra. Av detta skäl leder den manliga sociala tillvaron till 

att män har en asymmetrisk maktrelation till kvinnor.  

Däremot betonar Hertz och Johansson (2011, 135-36) att alla ”homosociala miljöer” inte är 

tillgängliga för alla män. Det vill säga att män som avviker från maskulinitetsideal riskerar att 

uteslutas från homosociala miljöer som innebär eller medför reell makt.  

Slutligen poängterar Hertz och Johansson (2011) att män som individuellt motsätter sig 

maskulinitetsideal som förtrycker kvinnor, kan i homosociala sammanhang delta i det som 

männen egentligen säger sig vara emot (förtryck av kvinnor). Hertz och Johansson (2011, 134) 

exemplifierar detta med ”sexualisering av kvinnor i homosociala miljöer”. 

4.2 Kritik av begreppet hegemonisk maskulinitet 

Av Connells teorier har Hegemonisk maskulinitet fått störst spridning men samtidigt mött 

mycket kritik. I boken ”Maskuliniteter” har Connell själv försvarat teorin med att beskriva den 

som oavslutad och att den befinner sig i ett utvecklingsstadium (Hertz & Johansson 2011). 
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Den kritik som har riktats mot begreppet hegemonisk maskulinitet har bland annat tagits upp i 

tidskriften Men and Masculinities där Beasley (2008) bland annat pekar på det bristfälliga 

användandet av begreppet. Beasley (2008, 87) menar att begreppet används på olika sätt i olika 

sammanhang. Med detta menar Beasley (2008, 88) att begreppet beskriver för det första, 

politiska mekanismer som syftar till att med en specifik kultur skapa och säkerställa särskilda 

”härskar praktiker”. För det andra används begreppet för att belysa bestämda dominerande 

former av maskuliniteter men även för att ”synliggöra utmärkande grupper av män” (Hertz & 

Johansson 2011). De nackdelar som ett sådant användande av begreppet kan ge upphov till är 

”determinism”, vilket innebär att dominerande former av maskulinitetsideal automatiskt skulle 

garantera manlig dominans av kvinnan. I synnerhet är dominanta former av maskulinitetsideal 

inte en garanti för mäns makt. Av detta skäl är maskulina ideal som leder till manlig makt sällan 

socialt hyllade eller vanligt förekommande. Dessutom lyfter Beasley (2008, 88) fram att fokus 

på särskilda grupper av män riskerar att leda till en förväxling med särskilda personlighetsdrag 

och karaktäristika som i sin tur används av andra individer ute i samhället som inte har dessa 

maskulinitets ideal. Därmed riskerar begreppet hegemoni att misslyckas med att förklara hur 

maskulinitet legitimeras (Beasly 2008, 89). Problemet med begreppet hegemonisk maskulinitet 

bemöter Beasley (Hertz och Johansson 2011) med att förespråka en pluralisering av begreppet.  

Beasley (2008) föreslår att begreppet ska delas in suprahegemonisk- (en maskulinitet som 

fokuserar på subtila metoder av dominans) och subhegemonisk (Traditionell maskulinitet som 

fokuserar på metoder som inbegriper fysisk aggression) maskulinitet. Detta medför i sin tur 

möjligheten att forma olika sub-hegemonier i relation till andra, vilket i sin tur leder till supra 

hegemonier som sedan kan existera parallellt (Hertz & Johansson 2011, 130-132). Därmed 

möjliggörs en pluralisering av diskursiva maskulina hegemonier på både vertikal och 

horisontell nivå (Hertz & Johansson 2011, ibid). 

I artikeln ”And Now, the Rest of the Story” (2008) besvarar Messerschmidt den kritik som 

Beasley framfört. Messerschmidt (2008, 105) hävdar likt Beasley att en konceptuell förvirring 

kring begreppet och tvetydighet i användningen av hegemonisk maskulinitet har uppstått sedan 

begreppet introducerades. Vidare betonar Messerschmidt att det är skillnad på dominans och 

maskulinitet i den mening att hierarkier av maskulinitet är ett hegemoniskt mönster snarare än 

ett mönster av dominans. Detta förtydligas ytterligare med att fokus läggs på att åtskilja 

maskuliniteter som legitimerar hierarkiska relationer mellan maskulinitet och femininitet, samt 

mellan maskuliniteter (hegemonisk) från de som inte gör detta (dominant) (Messerschmidt 
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2008, 106). Dessutom tas även upp Beasleys förslag angående begreppen supra- respektive 

subhegemonier. Messerschmidt (2008, 107) hävdar att Beasley inte lyckas definiera dessa 

begrepp, och att Beasley även misslyckas med att ge empiriskt stöd åt de påståenden som anges 

kring begreppen supra- och subhegemonier. Likt Beasley, anser Messerschmidt (2008, 106) att 

hegemonisk maskulinitet är en diskursiv konstruktion och praktiseras utifrån specifika 

praktiker. Slutligen anser Messerschmidt (2008, 108) att specifika individer (exempelvis 

politiker, kändisar eller atleter) spelar en avsevärd roll i skapandet av ideala maskuliniteter 

(globalt och regionalt) med dess ”specifika individuella praktiker”.   

4.4 Sammanfattning  

Vi använder oss av Connells maskulinitetsteori, Hegemonisk maskulinitet, Underordnade män, 

Delaktiga män, Marginaliserade män och Homosocialitet med syfte att tolka respondenternas 

svar.  

5. Metod  

Detta kapitel redogör för val av metod, tillvägagångssätt, intervjuernas tillvägagångssätt, urval, 

transkribering, tematisering som analysmetod och etiska överväganden. 

5.1 Val av metod 

Eftersom denna studie har som syfte att utifrån troende muslimska mäns perspektiv och 

uppfattning samt attityd till den muslimska kvinnans möjlighet att gifta sig med en icke-muslim, 

är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats till skillnad från en kvantitativ metod som 

främst syftar till att kvantifiera en större mängd insamlade data. Eftersom primärdata samlas in 

från sex individer, anser vi att med hjälp av djupintervjuer möjliggörs tillgången till ett rikt 

material och förståelse för respondenternas subjektiva upplevelser av sin omgivning (Bryman 

2011).  

5.2 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört intervjuer med sex män som anser sig vara troende muslimer. Plats bestämdes 

av intervjupersonerna samt intervjuerna gjordes i hemmiljö. 
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Under uppsatsskrivandet upptäckte vi att intervjuerna inte täckte alla våra frågeställningar. Vi 

utförde således uppföljningsintervjuer per telefon för att klargöra betydelsen av vissa 

kommentarer. Vi ville även få merutvecklade beskrivningar av tidigare kommentarerna.   

Sedan transkriberades och sammanställdes intervjuerna i en tabell i Word för att få en överblick 

av materialet. Vidare fördes texterna över till ytterligare en tabell där intervjutexterna 

kodifierades och tematiserades för att sedan analyseras. Därefter användes resultaten från 

analysen till att finna samband med teori.  

5.2.1 Genomförandet 

Vi har följt J. Trots råd (2010, 134) om att intervjuarens åsikter inte ska ha någon betydelse 

under intervjun. Semistrukturerade intervjuer används i denna studie med syfte att få kunskap 

om de intervjuade och deras personliga erfarenheter av de frågor som ställdes under intervjun. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren tar hjälp av en tematiserad intervjuguide 

(Se bilaga 2.) bestående av teman som behandlas under intervjun. Denna metod innebär dock 

inte att intervjuaren strikt följer intervjuguiden, utan den intervjuade har stor frihet att på sitt 

eget sätt forma sina svar (Bryman 2011, 415).  

Kontakten med respondenterna inleddes med ett telefonsamtal där nio personer fick information 

om vår studie. Under samtalet fick de utvalda respondenterna ta del av syftet med 

undersökningen och studiens fokus. Sedan blev de tillfrågade om de ville delta. Sex av de nio 

personerna tackade ja, och avslutningsvis bestämdes en tid och en plats.   

Under intervjun användes en intervjuguide som stöd, dock fick respondenterna tala fritt. Innan 

intervjun startade fick respondenterna ta del av ett informationsbrev som beskrev vilka vi är 

samt våra intentioner med undersökningen. Respondenterna fick även en muntlig genomgång 

av informationsbrevet. 

Inför intervjuerna var det viktigt att finna platser fria från möjliga distraktioner för att 

omgivningen inte skulle påverka kvaliteten på ljudinspelningen (Bryman 2011, 421). Samtliga 

intervjuer gjordes hemma hos respektive respondent.  
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5.2.2 Urval 

De utvalda respondenterna hade en av oss ingen relation till medan den andre författaren kände 

en av respondenterna sedan tidigare. Intervjupersonerna kontaktades via sociala relationer och 

bekanta som vidare hjälpte till att anordna intervjutillfällena.  

Det bör tilläggas att respondenterna kommer från olika länder i Mellanöstern, men alla 

beskriver sig som troende muslimer. Dessutom identifierade sig fem av sex intervjupersoner 

som sunnimuslimer medan den sjätte respondenten betraktade sig som shiamuslim.   

Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval som enligt Bryman (2011, 434) innebär att 

intervjupersonerna som ska intervjuas är relevanta för forskningsfrågorna. Vi valde även att 

intervjua män från mellanöstern som identifierade sig som muslimer och som är i åldrarna 25 

till 35 år. Orsaken till att vi strategiskt valde män i åldrarna 25 till 35 år är för att vårt delmål 

var att intervjua en generation som har hunnit präglas och påverkas av ”nyare” influenser till 

skillnad från äldre och traditionella inflytanden. 

Eftersom ambition var att ta del av upplevelser och tankar utifrån ett perspektiv som var olik 

kvinnors uppfattningar om deras position inom Islam, valde vi därmed att endast intervjua män. 

Vidare valde vi att intervjua män med bakgrund i mellanöstern i vår strävan att avgränsa 

studien. Ett skäl till att vi valde att använda oss av män som identifierade sig som muslimer, 

var för att vi ville ta del av subjektiva tankar från individer som figurerar inom islams ramverk.  

5.2.3 Transkribering 

Varje intervju tog cirka 2,5 timmar att transkribera på grund av att fem av intervjuerna gjordes 

på ett annat språk än svenska. Dessutom togs hänsyn till pauser och respondenternas reaktioner 

som exempelvis skratt eller fysiska reaktioner. Enligt författaren J. Trost (2010, 110) är dessa 

viktiga aspekter som intervjuaren bör ta hänsyn till för att hitta likheter och olikheter i de 

intervjuades beteenden. Dessa aspekter var till stor hjälp när intervjuerna skulle tolkas och 

analyseras. Slutligen noterades olika stödord och egna anteckningar under samt efter 

intervjuerna för att förtydliga de åsikter som kom fram under intervjuerna.  
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5.3 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av den tematiska analysen som en analysmetod, vilken enligt Bryman 

(2016, 528-29) är en av de vanligaste analysmetoderna som används vid analys av kvalitativa 

data. Vid analysen av de transkriberade intervjuerna användes metoden ”framework” som 

enligt Bryman (2016, ibid) är ”en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data”. Detta 

underlättade således framställning av kategorier och teman. När underkategorierna var 

framtagna, togs kategorier fram och som slutligen sammanfattades till huvudteman. Vid 

tematiseringsprocessen användes Brymans (2016) råd om att läsa utskrifterna och 

fältanteckningarna flera gånger och utförligt. Vidare bibehölls respondenternas språk i största 

möjliga mån (Bryman 2016, ibid). Samtidigt följdes Ryans och Bernards (2003) förslag om att 

ta hänsyn till ”repetitioner, lokala kategorier och typologier, metaforer och analogier, 

övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat 

material” (Bryman 2016, 529-30). 

5.4 Generalisering - extern validitet  

Undersökningens resultat kan inte generaliseras till större sociala miljöer och situationer på 

grund av att urvalet av respondenterna var tämligen begränsat (Bryman 2016, 352). Det är detta 

som kallas för den externa validiteten (Bryman 2016, ibid). Vi har intervjuat sex troende 

muslimska män samt tolkat intervjuerna. Det får oss att hävda att en generalisering är omöjlig 

på grund av ett begränsat urval. Bryman (2016, 369) menar vidare att personerna som intervjuas 

i en kvalitativ studie inte representerar en population. Bryman (2016, 369-70) menar vidare att 

resultaten i en kvalitativ studie kan ”generaliseras till teori men inte till populationer”. Vi anser 

att ytterligare forskning kopplat till frågan som denna studie undersöker behövs för att kunna 

göra jämförelser och eventuellt nå en måttlig generalisering (Bryman 2016, Ibid). A. Bryman 

(2016, 352) tar även upp frågan om intern reliabilitet. Det handlar om att ”ett forskarlag kommer 

överens om hur de ska tolka det de ser och hör”. Här vill vi betona att vi är två författare av den 

här studien och som forskarlag har vi enats om tolkningen av intervjuerna 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet beskrivs av Bryman (2011, 351) generellt ha ”konnotationer som rör 

mätning”. På grund av att den kvalitativa ansatsen inte fokuserar på mätningar har kvalitativa 
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forskare omdefinierat begreppen reliabilitet och validitet, utan att ändra på begreppens 

betydelse men istället lägga mindre emfas på mätningar.  

I boken ”samhällsvetenskapliga metoder” nämner författarna (2011, 352-53) att det är en 

nödvändighet att ”specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i 

kvalitativ forskning som alternativ för begreppen reliabilitet och validitet”. Dock menar 

författarna (2011, 354) att en direkt tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterier 

frambringar en osäkerhet om det är möjligt att tillämpa dessa kriterier i syfte att komma fram 

till en ”absolut bild av den verkliga sociala verkligheten”. Därmed har vi bytt ut reliabilitet och 

validitet till äkthet och tillförlighet.  

Kriterier för att bedöma en kvalitativ undersökning exemplifieras med tillförlighet och äkthet.  

Tillförlighet delas in i fyra delkriterier: Trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern 

validitet), pålitlighet (reliabilitet) och en möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet).  

Trovärdigheten i denna studie har kopplats till hur verkligheten och dess ursprung beskrivs och 

analyseras. Därmed användes forskningsdesignen i denna studie, i enlighet med 

rekommendationer i metodböcker om kvalitativ forskning.  

Överförbarhet syftar till hur väl resultaten är överförbara till en annan miljö. De resultat som 

studien har producerat har gjorts genom kontextbeskrivningar av islamiska maskuliniteter och 

blandäktenskap samt vilken teori som undersökningen baseras på.  

Pålitlighet handlar om grad av transparens i studien. I denna studie har vi haft som mål att 

redogöra för metodval och diskussion. Vi har redovisat eventuella brister och fördelar i vår 

forskningsdesign. Val av forskningsdesign har även diskuterats med vår handledare för att öka 

pålitligheten i denna studie.    

Möjlighet att styrka och bekräfta handlar om hur väl medveten forskaren är att inte låta sig 

påverkas av personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka slutsatsen (Bryman 

2011, 357) Under forskningsprocessen har vi på bästa möjliga vis försökt att inte låta personliga 

värderingar och erfarenheter påverka slutresultatet. Även den teoretiska inriktningen har 

använts som grund vid analys, har den inte påverkat undersökningen i sin helhet.   

Äkthet delas in i fem delkategorier:  
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Rättvis bild, som syftar till frågan om undersökningen ger en rättvis bild av de intervjuade. För 

att ge de intervjuade en så rättvis bild som möjligt har vi spelat in de intervjuade för att senare 

granska om man har uppfattat de intervjuade personerna rätt. Vi försökte även hålla frågorna 

så öppna som möjligt för att ge utrymme åt intervjupersonerna att själva uttrycka sina 

personliga tankar och åsikter utan att styra intervjuerna åt specifika riktningar. Dock anser vi 

att frågorna kunde ha formulerats om på ett sätt som bidrar till öppnare frågeställningar. Vidare 

har vi ändvänt citat från intervjuerna för att ge läsaren tillgång till empirin.  

Ontologisk autenticitet ställer frågan om undersökningen har bidragit till att förmedla en bättre 

förståelse för den sociala miljön och den sociala situationen som de medverkande i studien 

befinner sig i. Genom att ställa frågor om ämnet, har vi bidragit till att de intervjuade har fått 

rum att reflektera och formulera subjektiva attityder och åsikter utifrån våra frågeställningar. 

Detta har förhoppningsvis bidragit till att de intervjuade får bättre förståelse för den sociala 

miljön och den sociala miljön de befinner sig i.   

Pedagogisk autenticitet ifrågasätter om undersökningen har bidragit med att de medverkande i 

undersökningen har fått en bättre bild av hur andra personer i miljön ”uppfattar saker och ting” 

(Bryman 2011, 357). Det är svårt att påstå att undersökningen har bidragit till att de intervjuade 

får förståelse för hur andra individer i samma miljö upplever saker. Dock kan pedagogisk 

autenticitet stärkas genom att tilldela de intervjuade samma frågor. Samtliga intervjupersoner 

har intervjuats efter samma intervjuguide. 

Katalytisk autenticitet ställer frågan, har undersökningen bidragit med att de medverkande kan 

ändra sin situation? Genom att läsa vår undersökning kan de intervjuade personerna få en bild 

av dess situation och på så vis få kunskap om hur man kan ändra sin situation. 

Taktisk autenticitet som frågar om undersökningen har bidragit med möjligheten för deltagarna 

att ”vidta de åtgärder som krävs” (Bryman 2011, Ibid). Vi anser att denna studie har bidragit 

med att de intervjuade har fått alternativ till möjliga åtgärder som kan tas vid alternativa synsätt 

och attityder.  

5.6 Etiska överväganden 

Eftersom denna studie har haft som mål att använda individers personliga upplevelser och 

attityder, har det varit viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna under studieprocessen. 

Framförallt för att vissa frågor kan upplevas som känsliga. Därför utfördes studien med 
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ambitionen att beakta fyra etiska principerna som enligt Bryman (2011, 131-32) består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

Detta innebar att de intervjuade blev informerade om deras rätt till anonymitet och frivilligt 

deltagande som även innebar att informanten kunde avbryta sin insats när som helst under 

studien. Eftersom vi gjorde ett medvetet val att uteslutande intervjua individer över 20 års 

åldern kunde intervjupersonerna själva välja om de ville medverka i studien. De 

personuppgifter som användes i studien kom att behandlas med förtroende. Slutligen nyttjades 

insamlad information från intervjuerna endast i relation till forskningsändamålet.     

6. Resultat och analys 

Under detta kapitel presenteras inledningsvis de intervjuade. Sedan ges en genomgång av 

resultat och analys. 

6.1 Respondenterna 

Respondent Ålder Utbildning Yrke* Civilstånd 

R01 34 Högskoleutbildning från hemlandet Arbetssökande Gift 

R02 32 Högskoleutbildning från hemlandet Arbetssökande Gift 

R03 28 6 årig skolbakgrund Arbetssökande Gift 

R04 34 Högskoleutbildning från hemlandet Elevassistent  Gift 

R05 26 14 årig utbildning i hemlandet Arbetslös Ogift 

R06 27 Högskoleutbildning från hemlandet  Egenföretagare Förlovad 

*Enligt IP:s beskrivning.  

6.2 Analys 

Målet med studien var att undersöka hur troende muslimska män i Sverige ser på muslimska 

kvinnors rätt att ingå äktenskap utanför sin religion, samt om det finns attityder som påverkar 

kvinnornas möjlighet att ingå blandäktenskap. Eftersom denna studie är en kvalitativ studie 

med en induktiv ansats baseras resultat beskrivningen på empiriska data. I detta kapitel 

presenteras resultaten av intervjuerna utifrån fyra teman: Att skydda hedern, manligt och 

kvinnligt, rättigheter och skyldigheter samt homosociala maskuliniteter. Dessa teman 
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presenterar respondenternas upplevelser och attityder om muslimska kvinnors rätt att gifta sig 

med en icke-muslim. Det beskrivs samt exemplifieras under varsin rubrik.   

Vi har analyserat respondenternas svar i relation till teorierna som vi använder oss av, samt till 

den tidigare forskning som vi har presenterat i vårt arbete. Vi har försökt söka och hitta likheter 

kring respondenternas uppfattningar om muslimska kvinnors rätt att gifta sig med en icke-

muslim. Vi har valt att intervjua individer som beskriver sig som män och som troende 

muslimer för att kunna jämföra deras uppfattningar och för att se om synen på frågan som vi 

undersöker, skiljer sig.  

Utifrån intervjuerna ser vi att det finns tydliga negativa attityder hos respondenterna mot 

muslimska kvinnor som ingår eller vill ingå ett blandäktenskap. Respondenterna är eniga om 

att det är oacceptabelt att muslimska kvinnor ingår ett blandäktenskap. Det bryter mot religion, 

traditioner och kultur att ingå äktenskap med en icke-muslim. Respondenterna är också eniga 

om att blandäktenskap är ett problem och de hänvisar till religiösa texter. 

6.2.1 Beskyddandet av hedern 

Heder är ett återkommande tema och präglar respondenternas vardagliga liv. Ett relevant 

mönster vad gäller heder är dess kontextuella sammanhang med religion, kultur och tradition. 

Under analysen av intervjuerna framkom det tydligt att ordet heder uppfattas av respondenterna 

som ett fenomen vilket innehas av kollektivet och vilket bör värderas samt skyddas. Ännu en 

distinktion i mån om heder var respondenternas syn på hur den fördelas.  

Samtliga respondenter ansåg att männen i familjen ansvarar för att skydda kvinnans, familjens 

och muslimernas heder. Exempelvis ansåg R02 om blandäktenskap att ”kvinnorna som tänker 

på att ta ett sådant steg att de behöver tänka på att skydda familjens heder och på att inte skada 

den.”. Vidare, ansåg R03 att ”männen ska skydda kvinnors heder” och på liknande sätt menar 

R04 att ”det är männen som är ansvariga för att skydda hedern i familjen.”.  

Dock gjorde respondenterna ännu en distinktion och ansåg att kvinnan är bärare av hedern. R06 

exemplifierar detta med att påstå att ”Det är kvinnan som bär på hedern och mannen skyddar 

den. Kvinnan förlorar och skadar hedern om hon bryter mot religiösa och kulturella regler.” På 

liknande sätt ansåg R01 att ”Vi behöver också förstå att det är kvinnor som bär familjens heder 

och det spelar en stor roll. Det är män i familjen som ska skydda familjens heder genom att 

skydda familjens kvinnor.”.   
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Vi tolkade således detta som att respondenterna ansåg att kvinnan i sig är ett symboliskt 

hedersobjekt som skall skyddas och tas hand om. Detta tar P. Minganti (2014, 183-85) upp och 

beskriver mäns roll som beskyddare av hedern med att precisera vikten av att männen antar 

rollen som beskyddare av familjens status i samhället. Dock tillhandahålls även ett visst ansvar 

för kvinnorna att själva se till att inte falla utanför de normativa ramarna som kan bidra till att 

skada familjens heder (Minganti 2014, ibid). Detta visar att även kvinnan har för ansvar att 

upprätthålla de sociala normerna kring hedern och förklarar varför samtliga respondenter ser 

beskyddandet av kvinnan, men även kvinnans skyldighet att inte falla utanför ramarna, som en 

självklarhet.     

Fortsättningsvis uppstod beskrivningar under intervjuerna om de konsekvenser som ett ”brott” 

mot hedern kan leda till och som i sin tur beskriver vikten av att kollektivt upprätthålla 

respektive gruppers (familjers) heder. Konsekvenserna beskrivs tydligt av respondenterna där 

bland annat R05 ansåg att kvinnor som ingår blandäktenskap bidrar till att 

”Familjemedlemmarna ska känna sig hedersborttagna och hederslösa. Det kan leda till att 

kvinnan straffas reellt och dödas”. Kort sagt innebär detta att kvinnor som ingår 

blandäktenskap, bidrar till att hela familjen förlorar sin heder. Respondenterna uppfattar det 

som att det finns olika metoder som kan användas för att stoppa en muslimsk kvinna som vill 

gifta sig med en icke-muslim för att bevara familjens status framför andra medlemmar i 

samhället. Det liknar Mingantis (2014, 75) beskrivning om att det är olika män som t ex fäder, 

farbröder eller bröder i kollektivet eller i familjen som kan använda olika former av våld för att 

sätta gränser och skydda gruppens eller familjens heder. Dock betonade respondenterna att 

användandet av våld och straff som döden är inte tilltalande enligt deras åsikt. 

Här belyser Minganti en hierarkisk struktur i familjen som tydligast visar på männens position 

i familjen som beskyddare. På liknande vis tar Ouzgane (2013) upp maskuliniteter mellan män 

och behovet att inte anses vara mindre av en man som i sin tur kan ses som ett misslyckande. 

Ouzgane (2013) menar även att beskyddandet av kvinnan och familjen är en indikation på vad 

männen själva anser vara maskulint.              

Under analysen av intervjuerna framkom det tydligt att ord som status, prestige, sociala äran, 

skam och att tappa ansiktet har en viktig betydelse för respondenterna.  

R01 hävdar att en kvinna som ingår blandäktenskap gör sin far och sina bröder illa. 

Respondenten utvecklar svaret vidare med att påstå att ”Det är en stor skam för en familj att 



 

 

32 

hamna i en sådan situation och det leder till att familjen förlorar status i samhället.” R02 har en 

likadan uppfattning och han säger att kvinnans familj hamnar i ”en hemsk negativ social 

situation som handlar om att männen i familjen beskrivs och behandlas inte längre som riktiga 

män i samhället.” För R02 handlar det om att ”förlorar den sociala äran och hedern och det blir 

som att ingen annan vill ha någonting med dem att göra.” R02 påstår att ”ingen man vill att han 

ska beskrivas som en feg icke-man som undviks i samhället.” Det kan liknas med R03s 

beskrivning om att kvinnans familj förlorar respekt och han utvecklar beskrivningen vidare med 

att säga att ”männen i familjen förlorar den sociala hedern. Männen kommer inte att ha någon 

plats bland de respekterade männen.” Uppfattningen som R04 har skiljer inte sig från andras 

uppfattningar och han säger att männen ”behöver skydda deras status i andras ögon.”   

R04 förklarar vidare på det följande sättet:  

Det gör frågan mer komplicerad eftersom ingen vill hamna nere i den sociala hierarkin på grund 

av att en kvinna i familjen gifter sig med en icke-muslim. Det blir mycket förtryck, hat och 

ibland hot som kvinnans familj upplever i samhället och i vissa fall kan det leda till att männen 

i familjen inte kommer att förtjäna respekt i samhället och omgivningen innan att de hämnas på 

kvinnan och på den icke-muslimska mannen som har gift sig med. (respondent 04) 

R05 anser att det leder till en ”negativ katastrofal social situation” och till att ”familjen och 

speciellt familjens män tappar ansiktet.” R05 beskriver vidare på följande sätt:  

Vad ska hennes pappa och hennes bröder säga till andra män? Problemet handlar om att männen 

inte kunde stoppa kvinnans steg och det betyder att de männen i familjen är maktlösa och svaga 

och det betyder att kvinnan hade ingen respekt för sin pappa och sina bröder. Det kan också 

leda till att hennes ogifta systrar kommer att ha det svårt att gifta sig med respektabla män för 

att ingen vill hamna i en sådan skamfull familj som inte respekteras i samhället. (respondent 

05) 

R06 beskriver situationen genom att säga att  

En muslimsk kvinna som gifter sig med en icke-muslim och som har inte tagit hänsyn till att 

det som hon gör är förbjudet drar skam över sin egen familj och det betyder att 

familjemedlemmarna och männen i familjen kan isoleras i samhället och de förlorar den sociala 

prestigen. Ibland blir det att vissa familjer flyttar därifrån de bor på grund av den skamfulla 

situationen som de har hamnat i. (respondent 06) 
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Här kan dras tydliga paralleller med Mingantis (2014) förklaring om att sönerna i familjen 

fungerar som beskyddare av familjens kvinnors moral och att det är viktigt att för sönerna att 

lyckas i rollen som beskyddare eftersom det påverkar familjens sociala status (Minganti 2014, 

186). Respondenternas uppfattningar liknar Mingantis (2014, 223) beskrivning att det handlar 

om att visa auktoritet, förmåga och att förtjäna status. Med detta i åtanke stämmer 

respondenternas uppfattningar med Mingantis (2014) beskrivning om att män utan heder är 

socialt döda. Vidare liknar även respondenternas uppfattningar med att ” Rent materiellt kan 

man fortsätta att leva som vanligt men man räknas inte längre in i gemenskapen. Man kan sitta 

med, men ingen lägger märke till en, man kan tala men ingen lyssnar” (Minganti 2014, 219).    

Respondenternas uppfattningar kan beskrivas med Ouzganes presentation i sin bok ”Islamic 

Masculinities” (2013) för olika muslimska samhällen och dess konstruktioner av 

maskuliniteter. Respondenternas uppfattningar kan liknas med Ouzganes (2013) förklaring att 

maskulinitet inte beskrivs i första hand utifrån mäns agerande mot kvinnor, utan även från mäns 

agerande mot andra män. Vidare belyste respondenternas beskrivningar en rädsla likt Ouzganes 

(2013, 53-4) beskrivningar av homosocialitet, att det finns en fruktan av att inte bli sedd som 

en man av andra män.  

Respondenterna beskrivningar av att förlora status och rädslan för att uppfattas som maktlösa 

icke-män, marginalisering av andra män samt social isolering har en tydlig koppling till 

Connells teori om ”marginaliserade män”. En grupp av marginaliserade män, utgörs nämligen 

av män som inte är en del av den maskulina hegemonin. Begreppet hänvisar till de män som 

enligt Connell (2008, 118) är en marginaliserad grupp av män i relation till män med makt. 

Detta menar Connell (2008) är en relation mellan den marginaliserade mannen och den 

dominanta mannen, som präglas av marginalisering respektive auktorisering. Detta i enlighet 

med R02s uppfattningar om att män inte behandlas längre som riktiga män i samhället och med 

R03s uppfattning om att ”männen kommer inte att ha någon plats bland de respekterade 

männen.” är i enlighet med teorin marginaliserade män där män räds åt att hamna utanför 

hegemonin. 

6.2.2 Manligt och kvinnligt 

Vad gäller rättigheter och skyldigheter, uppfattar respondenterna en tydlig dikotomi mellan det 

biologiska och sociala könet. Exempelvis uttrycker R02 att ”Det handlar om två kön som skiljer 

sig enormt mycket. Det finns fysiska och psykiska skillnader mellan män och kvinnor.”. På 
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samma sätt beskriver R05 att ”Det finns enorma skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna 

är svagare än männen och det är viktigt att de inte förlorar tillhörigheten till islam och familjen 

bara för att vara tillsammans med en man som är icke-muslim.”. Slutligen menar R01 att ” Det 

finns skillnader eftersom det är tydligare och hårdare regler som gäller när det är en kvinna som 

ska ingå i ett äktenskap med en icke-muslimsk man. I Sverige är män inte män längre. Vi 

behöver komma ihåg att man är man och kvinna är kvinna.” 

Vidare uppmärksammar även respondenterna psykologiska och biologiska skillnader i sina 

föreställningar. Här handlar det främst om hur individer bör behandlas på grund av dess kön 

och synen på män respektive kvinnor. Kulturellt stereotypiska ideal kring genus blir 

eftertraktade av såväl män som kvinnor, men i relation till syftet med studien belyser vi främst 

hur dessa ideal legitimerar män och deras handlingar samt uppfattningar kring genus, kvinnan 

och äktenskap.    

Angående uppfattningar om rättigheter och skyldigheter refererar exempelvis R01 till Koranen 

4:34 som beskriver att ”männen ska ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka 

och] de andra företräden som Gud har gett dem”. Detta menar R01, visar på en tydlig 

beskrivning av mannens ansvar för kvinnan och hennes välbefinnande. Framförallt innebär 

detta, enligt R01, att ”hjälpa dem med att välja rätt”. Därför uppfattas R01 beskrivningar som 

att män bör hjälpa kvinnor att välja rätt väg i livet och av detta skäl ansvarar mannen för att 

kvinnan i familjen tillhör ett äktenskap giltigt enligt islam. R03 beskriver kvinnans position i 

samhället genom att påstå att kvinnorna är ”ofta hemma och tar hand om barn och hemmet” 

och frambringar på så vis en förståelse om att kvinnan har en skyldighet att stanna hemma och 

sköta barnen samt hemmet. Denna rollfördelning menar R01 legitimeras med argumenten om 

att ”De behöver inte jobba hårt och det finns inte så stora krav på dem.” Eller som R02 menar, 

att männen tar ”hand om kvinnor och skyddar dem och uppmuntrar dem till att leva ett rent 

liv”. Det R01 beskriver liknas med R05s syn på skillnaden mellan män och kvinnor. R05 menar 

dock att det finns enorma skillnader mellan män och kvinnor eftersom ”kvinnorna är svagare 

än männen”. R03 däremot beskriver kvinnor som generellt okunniga som att de saknar 

kunskaper om livet. Respondenten upplever att män kan mycket mer än kvinnor när det gäller 

kunskap om livet. Respondenterna la även emfas på kvinnors skönhet (utseende) och menade 

att kvinnor som arbetar förlorar sin kvinnlighet och skönhet. I linje med detta, betonar samtliga 

respondenter att männen har skyldigheten att ta hand om och skydda kvinnan och i gengäld 

rätten att kräva kvinnan (kvinnans skyldighet) att ta hand om hemmet och barnen och på så vis 
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få rätten att slippa jobba och slita. Men om de traditionella, kulturella och religiösa riktlinjerna 

bryts förlorar kvinnan sin kvinnlighet och mannen förlorar sin manlighet.  

Karlsson Minganti (2014) tar upp sociala roller och anser att det finns en obalans i 

maktförhållandet mellan muslimska kvinnor och deras familjer. Detta leder till att kvinnor som 

tillhör muslimska familjer väljer att anpassa sig till familjens traditioner och kulturer (Minganti 

2014, 210). I likhet med Mingantis (2014, 192) upplevelse under sin forskningsprocess av att 

det finns en hög grad av hierarki som produceras. Hierarkin leder till att kvinnorna i familjen 

underordnas och att deras möjligheter och inflytanden begränsas. Det kan liknas med det som 

Minganti (2014, 23) menar liksom De Sondy (2013, 2) och Ouzagne (2013) att en patriarkal 

maktordning produceras genom att män idealiserar en bild av manlighet. Bilden baseras särskilt 

på kulturella och religiösa källor främst de män som figurerar i berättelserna. 

Respondenternas sociala roller beskrivs som naturligt betingade. Respondenterna delar in 

människan i två dikotoma biologiska kön vilka innebär att män respektive kvinnor tilldelas 

naturligt olika roller i samhället. Respondenterna anser att rollerna är ett biologiskt arv snarare 

än resultat av den miljö människan figurerar i. Detta tar Ouzgane (2013) upp och hävdar i 

motsats till respondenterna att könsroller är socialt konstruerade och skapade ur sociala och 

historiska kontexter. De Sondy (2013) antar på liknande vis att könsroller är socialt betingade 

och menar vidare på att muslimska män baserar sina roller på ideala uppfattningar om profeter 

i koranen och i synnerhet profeten Muhammad. De Sondy (2013) menar dock, att dessa ideal 

många gånger går emot sättet Muhammad levde på.  

Trots att respondenterna själva anser att könsroller bygger på biologiska och naturliga faktorer, 

är det inte möjligt att bortse från de socialt betingade faktorer som respondenterna räknar upp. 

Därmed frambringar respondenterna även en bild av ett föränderligt kön, i motsats till ett 

oföränderligt dikotomt kön. Respondenterna argumenterar bland annat om att kvinnor kan 

förlora sin kvinnlighet, men även om männens rädsla för att förlora sin manlighet. Detta går i 

linje med Connells (2008, 32) antaganden om att genus är historiskt bundet och en föränderlig 

relationsstruktur som är öppen för förändringar. Bryter individer enligt respondenterna mot de 

traditionella, kulturella och religiösa riktlinjerna, förlorar kvinnan sin kvinnlighet och mannen 

förlorar sin manlighet.  

Här kan även Connells begrepp underordnade män tillämpas och belysa för det första ett 

samband mellan respondenternas rädsla för att förlora sin manlighet, för det andra, 
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respondenternas rädsla för att hamna längre ner i maskulinitetshierarkin och slutligen ses som 

en underordnad man. Detta är en genusrelation som präglas av underordning och överordning 

av män, och i detta fall en feminisering av mannen som leder till underordning.  

6.2.3 Rättigheter och skyldigheter   

En viktig skillnad mellan muslimska mäns och kvinnors rättigheter, handlar om rätten att gifta 

sig med en icke-muslim. Muslimska män får gifta sig med icke-muslimer medan muslimska 

kvinnor inte får göra det. Samtliga respondenter har en sådan attityd. R01 upplever att ”det är 

tydligare och hårdare regler som gäller när det är en kvinna som ska ingå äktenskap med en 

icke-muslimsk man” på liknande sätt anser R02 att det finns tydliga skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller rätten att ingå blandäktenskap och tycker att ”det är normalt att en sådan 

skillnad finns”. Vidare anser R03 att ”det är lättare att en muslimsk man gifter sig med en 

kvinna som inte är muslim för att mannen är familjens huvudperson…. Men en muslimsk 

kvinna gör det? Nej”. R04 tror på religiösa texter och tolkningar som ger muslimska männen 

rätt att gift sig med judinnor, kristna och mandeiska kvinnor och fortsätter med att påstå att 

”texterna och tolkningarna förbjuder att en muslimsk kvinna gifter sig med en icke-muslim.”.   

Enligt R05 är det absolut oacceptabelt att en muslimsk kvinna gifter sig med en icke-muslim 

och han utvecklar sitt svar på det följande sätt:  

Jag ser på att en muslimsk kvinna gifter sig med en icke-muslim som en katastrof. Det är lättare 

för en man att gifta sig med en icke-muslim men att en kvinna gör det så är det absolut 

oacceptabelt. Så Allah säger och så min religion och mina traditioner säger. Om man ska vara 

rationell så ska man inte acceptera att en muslimsk kvinna gifter sig med en icke-muslim. För 

mig så är det svårt att totalt acceptera att en muslimsk man gifter sig med en icke muslim så att 

acceptera att en kvinna gör det är absolut oacceptabelt. (respondent 05) 

Även R06 är enig med de fem andra respondenterna och menar att:  

Jag skulle kunna gifta mig med en icke-muslim eftersom det är tillåtet för männen att göra det 

men det är förbjudet att muslimska kvinnor gifter sig med en icke-muslim. Enligt sharia så är 

muslimska kvinnan som gifter sig med en icke-muslim inte muslim och hon hamnar utanför 

muslimska och kulturella gruppen som hon tillhör. (respondent 06) 

Dessa attityder visar i likhet med I. Nicolaus (2014, 713) argument att detta handlar om en 

könsdiskriminering. Här kan vi även se liknelser med S. Yahya och S. Boag (2014) argument 
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om att tolkningar av islam där exempelvis de moderna islamiska lagarna (både hos sunni- och 

shiamuslimer) menar att ett äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk man 

framgår som ogiltigt och det är inte erkänt som ett äktenskap, oavsett om giftermålet har ägt 

rum i ett icke-muslimskt land där ett sådant äktenskap legitimeras. Detta innebär att män har 

rätt att gifta sig med en icke-muslim, förutsatt att hon är en kysk kristen eller judisk (Yahya och 

Boag 2014, 481).  

Vi tolkade således detta som att respondenterna uppfattade skillnader mellan mäns och kvinnors 

rättigheter ifråga om blandäktenskap. Något som vi tydligt kopplar till Connells förklaring av 

hegemoni (2008, 115) där dominanta grupper har förmågan att hävda samt upprätthålla en 

inflytelserik position i samhället. På samma sätt ser vi en tydlig inflytelserik position som dessa 

män har i familjerna och övriga samhället som de hävdar och betonar. Därmed finns ett starkt 

samband mellan patriarkala tolkningar och rätten att gifta sig utanför islam.  

6.2.4 Homosociala maskuliniteter 

Trots att intervjufrågorna inte berörde i någon direkt mening svenska maskulinitetsideal, fick 

vi ta del av sådana åsikter.  

En intressant faktor var att ordet ”kvinnosyn”, kopplades per automatik till synen på män. 

Respondent R01 menade exempelvis att ”I Sverige är män inte män längre.”. Såsom R01 

beskriver svenska män som omanliga, belyser R04 en samhällelig vilja att försvaga innebörden 

av att vara en man. Närmare bestämt understryker R04 att ”Ibland känns det som att det finns 

vilja hos en stor del i det svenska samhället att männen inte ska vara män”. Fortsättningsvis 

föreslår R05 i likhet med R01 och R04 att ”männen i Sverige är inte ansvariga för kvinnorna” 

dock la R05 emfas på islamiska maskulinitetsideal som svenska män saknar.  

Här framgår en tydlig distansering till svenska maskulinitetsideal och tydliga koppling till 

islamiska maskulinitetsideal som bland annat innefattar att mannen ansvarar för kvinnan men 

även homosocialitet där män (svenska män) inte uppfattas som maskulina av andra män 

(respondenterna).  

Slutligen framkom en intressant aspekt under intervjuerna, nämligen respondenternas 

benägenhet att förklara konsekvensen av kvinnans frivilliga val att trotsa de etablerade 

strukturerna inom familjen och det muslimska samfundet. Respondenterna syftar till att det 
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finns konsekvenser i detta liv och livet efter döden. R02 menade exempelvis att ”Hon förlorar 

allt och hon kommer att straffas av Allah för att hon har lämnat islam och muslimerna.”  

Ouzgane (2013) skriver: 

Indeed, masculinities in the Middle East is largely a homosocial enactment performed before 

and evaluated by other men. Thus, at the core of masculinity in the Middle East is homosocial 

competition and hierarchy– men’s needs to prove themselves to other men 

 (Ouzgane 2013, 217) 

Här tar Ouzgane upp behovet av att hävda sig mot andra män som potentiellt kan utmana deras 

positioner i hierarkin eller som inte passar in i den homosociala miljön. Hertz förtydligar detta 

ytterligare med att beskriva män som avviker från den sociala miljön riskerar att uteslutas från 

den homosociala miljön.  

Vidare nämner Ouzgane (2013, 144-46, 159-62) ”Behovet av att styra den kvinnliga 

sexualiteten” som framkom som en normal och nödvändig praktik enligt informanterna. Att 

styra den kvinnliga sexualiteten formuleras om till att skydda kvinnan från de andra och i 

synnerhet de icke religiösa. Det Ouzgane (2013, 145-46) menar med detta är att den kvinnliga 

sexualiteten och även skönheten måste skyddas med olika medel som slöjan och begränsat 

utrymme i det offentliga rummet från andra män som saknar förmågan att själva begränsa sin 

lustar (främst icke muslimer). Närmare bestämt menar Ouzgane (2013) att detta är mer av en 

idealbild. Idealbilden går till exempel ut på att skydda kvinnan från andra män som kan hota 

eller utmana den rådande homosociala strukturen. Detta går även i linje med Connells slutsats 

om att hegemoni är en skapelse som bildas ur kollektiva och individuella samband mellan kultur 

och institutionell makt. Dessutom anses en hegemoni vara lyckad när upprätthållandet av 

auktoritet sker utan våld. 

I anknytning till detta och bilden av att männen är länken mellan kvinnan och det övriga 

samhället kan en parallell dras till idealbilden av att mannens ansvarar för att skydda hedern 

(kvinnan) med metoder som innebär indirekta hot. Detta syftar till respondenternas benägenhet 

att förklara konsekvensen av kvinnans fria val att trotsa de etablerade strukturerna inom 

familjen och det muslimska samfundet.  
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Respondenterna menade att det finns konsekvenser i detta liv och livet efter döden. R02 

understryker detta med ”Hon förlorar allt och hon kommer att straffas av Allah för att hon har 

lämnat islam och muslimerna.”. På liknande sätt poängterade R03 att ”Islam säger att 

muslimska kvinnan som gifter sig med en icke-muslim hamnar utanför islam och det är det 

värsta som kan hända en muslim. Då har kvinnan inte muslim längre och efter döden ska hon 

inte till paradiset. Hon ska sändas till helvete.”    

Även om männen betonade att de är emot våldsamma sanktioner, uppfattade vi som att 

respondenterna anspelade på indirekta hot genom att indirekt belysa hur andra män straffar 

sådana brott mer våldsamt. 

Detta kan förklaras med Connells teori om delaktiga män. Connell (2008, 219) menar att 

delaktiga män är män som passivt drar nytta av patriarkatet utan att direkt anamma 

hegemoniska maskulinitetsideal med sitt beteende. På samma sätt kan betrakta våra 

respondenter som säger sig vara emot alla former av extremt våld mot kvinnor men som inte 

drar sig från att belysa att det ändå finns kvinnor som blir straffade med mer extrema metoder. 

På så vis tar mannen del av den utdelning som hot om extremt våld bidrar till, nämligen 

kvinnans rädsla eller underlåtelse vid val av äktenskap.    

7. Sammanfattning och diskussion  

Eftersom islam uppmanar till altruism och kollektivism får familjen ett särskilt ansvar ute i det 

sociala. Att upprätthålla familjens heder och status får en avsevärd betydelse i relation till de 

kollektiva riktlinjer och synsätt man har på vad som är rätt och fel. I allt detta har mannen en 

speciell position eftersom mannen traditionellt är länken mellan familjen och det övriga 

samhället. Det är nämligen männen som ansvarar för att den resterande familjen ska leva 

hederligt och värdigt. Detta sker utifrån hierarkiska principer där mannen ansvarar för kvinnan 

och kvinnan ansvarar för barnen, och sönerna (tillsammans med övriga män i familjen och 

släkten) ansvarar för döttrarna. Därmed har muslimska män ett stort ansvar inför resterande 

muslimer och deras synsätt samt attityder som präglas starkt av kollektiva antaganden och 

tolkningar av islam. Däribland ses äktenskap stå för det absolut goda men även en helig plikt 

(Samuelsson & Brattlund 1996, 57). Detta bidrar i sin tur till att kvinnan påverkas av mäns 

attityder och synsätt, som i sin tur innebär en specifik roll i hemmet och ute i det sociala. På 

grund av detta påverkas kvinnans val av äktenskap. 
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7.1 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur troende muslimska män i Sverige ser på 

muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim. Vi har även strävat efter att få 

en bild av vilka attityder vår målgrupp har angående blandäktenskap samt hur dessa attityder 

påverkar muslimska kvinnor.  

Vi har utifrån djupintervjuer med sex respondenter tagit del av respondenternas subjektiva 

åsikter om blandäktenskap. Samtliga av respondenterna har inte beskrivit sig själva som 

konservativa. När det gäller vår uppfattning om respondenterna anses vara konservativa har den 

ena författaren (Ana Valovirta) uppfattat deras åsikter som konservativa, medan den andra 

(Mostafa Geha) har inte någon uppfattning om att respondenternas åsikter är konservativa eller 

inte. Våra resultat visar på att samtliga män är eniga om att muslimska kvinnor inte bör gifta 

sig med en man från en annan religion. 

Vi vill även påpeka att besvarandet av frågeställningarna nedan många gånger gick in i 

varandra. Detta berodde på att olika faktorer i ämnet som behandlades i denna studie är 

sammanflätade med varandra.   

7.1.1 Hur troende muslimska män i Sverige ser på muslimska kvinnans rätt att gifta sig 

med en icke-muslim 

Samtliga respondenter uttryckte ett negativt synsätt gällande kvinnors rättigheter att gifta sig 

med en icke-muslim. Respondenterna ansåg att sådana äktenskap leder till förlust av heder och 

status men även av deras manlighet inför den sociala omgivningen. En respondent ansåg att 

”männen i familjen förlorar den sociala hedern. Männen kommer inte att ha någon plats bland 

de respekterade männen.”. Respondenten belyser vikten av att se till att kvinnan (systern eller 

dottern) inte ingår blandäktenskap för att detta kan leda till mannen (som ansvara för kvinnorna) 

anses vara ”omanlig” och riskerar andra män ifrågasätter hans maskulinitet. Den oro som dessa 

män belyser är en tydlig oro för att inte passa in i de maskulinitetsideal som männen själva 

identifierar sig med. I linje med De Sondys (2013) antaganden om att muslimska män befinner 

sig i en ständig konflikt mellan verkligheten (som består av olika maskulinitetsideal) och de 

ideala muslimska sätten att leva på. Dessa förväntningar leder till att den muslimska mannen 

känner ett behov att hävda sig mot andra maskulinitetsideal, däribland de svenska, men även 

till anammandet av det hegemoniska maskulinitetsidealet som muslimer har tillskrivit profeter 

i religiösa skrifter.   
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En intressant faktor som kom fram under analysen var betydelsen av heder och det gav hela 

uppsatsen en överraskande vändning. I detta sammanhang kopplas faktorn heder ihop med 

kvinnan. Uppkomsten av denna uppfattning kan exemplifieras med en av respondenternas 

kommentar som betonade att ”Det är kvinnan som bär på hedern och mannen skyddar den. 

Kvinnan förlorar och skadar hedern om hon bryter mot religiösa och kulturella regler.”.  

Således beskrev våra respondenter en parallell mellan kvinnans kropp samt beteenden, och 

ansvar för familjens heder. Med andra ord menade respondenterna att om en kvinna gifter sig 

med en icke-muslim har hon per automatik vanärat hela familjen.   

Ännu en tydlig faktor som uppstod utifrån dessa mäns uppfattningar om blandäktenskap, berör 

den sköra balansen mellan att ta till sig rollen som ideala beskyddare av kvinnor och rädsla för 

att förlora sin maskulinitet om kvinnan (som bär på hedern) försummar den. Således visar detta 

på att dessa män är en del av en föränderlig patriarkal hierarki bestående av olika maskuliniteter. 

En förklaring till detta är att avviker männen från de patriarkala idealen, riskerar mannen att 

förlora sin position i hierarkin. Detta kräver i sin tur att mannen upprätthåller sin position med 

olika metoder, som exempelvis består av att tillskriva kvinnan egenskaper att vara den 

symboliska bäraren av mannens och familjens heder. Dock kan männen även dra nytta av de 

förmåner som den maskulina hierarkin tillhandahåller. En del av vinsten är att få bestämma och 

åtnjuta respekt från de resterande familjemedlemmarna och även resten av samhället. Men 

särskilt av andra män i den homosociala miljön.    

7.1.2 Attityder om blandäktenskap hos den valda målgruppen 

En allmän uppfattning som framkom under intervjuerna angående blandäktenskap var 

uppfattningen om kvinnan som bärare av heder, som svaga, okunniga och i behov av ledsagare 

(män) i en hård värld. Denna uppfattning påverkade de intervjuade männen markant. Vi tolkade 

dessa föreställningar som roller som endast muslimska män är män nog att handskas med. En 

respondent ansåg exempelvis att muslimska män tar ”hand om kvinnor och skyddar dem och 

uppmuntrar dem till att leva ett rent liv” någonting som männen ansåg icke-muslimer inte är 

kapabla till. De negativa attityder som männen hade baserades främst på argument om att 

blandäktenskap är ett problem. De problem som männen hänvisade till tog sig generellt form 

av tolkningar av koranen och påverkan på familj, kultur och tradition. Dock var de intervjuades 

tendenser att jämföra sig med de svenska män särskilt intressanta och visade på en homosocial 

gemenskap mellan muslimska män kontra andra maskuliniteter. Våra respondenter bär på en 
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kultur och religion som inte endast är främmande men även högt om debatterad i Sverige. Det 

leder till att vi kan dra en parallell mellan muslimska mäns rädsla att förlora sin identitet och 

sina homosociala miljöer men även sina positioner i den hierarkiska maskuliniteten som hotas 

av den individualistiska icke-muslimen. Rädslan för att förlora sina positioner i den 

homosociala miljön bland andra muslimska män är även en viktig aspekt att ta hänsyn till. En 

position som kvinnan ironiskt nog har makt över. Kvinnans makt kan dock diskuteras eftersom 

denna maktposition med mannen kan likställas med en börda, vilken kan leda till våld och i 

värsta fall döden i en pressad situation vid förlust av mannens heder. Dock framgår det svenska 

samhället som en bidragande faktor till varför de intervjuade la emfas på att diskutera och 

vägleda sina kvinnor tillrätta och ta avstånd från de mer drastiska metoderna. Den underlägsna 

positionen muslimska män tillhandahåller bland andra maskuliniteter i Sverige bidrar till att det 

blir allt mer viktigt med upprätthållandet av den islamiska identiteten och den muslimska 

homosociala miljön.      

7.1.3 Hur attityder om blandäktenskap påverkar muslimska kvinnor 

Angående kvinnors rätt att ingå blandäktenskap ansågs enhälligt av respondenterna som 

problematiskt. Samtliga respondenter upplevde att de konsekvenser som blandäktenskap 

medför påverkar starkt muslimska kvinnors val av äktenskap. Vi uppfattar detta som att 

respondenterna med sina attityder förverkligade hinder för kvinnan att själv få välja sitt 

äktenskap. Till följd av sådana attityder begränsas muslimska kvinnors beteenden, friheter och 

valmöjligheter. En respondent menade att ”Vi behöver och måste ha strategiska planer som 

leder till att personen som vill ta ett sådant steg ångrar sig.” en attityd som belyser uppfattningen 

om att en muslimsk man med en avvisande inställning till blandäktenskap kan och kommer att 

försöka förhindra kvinnan i sitt val av äktenskap. Denna attityd bidrar även till att män väljer 

att tolka patriarkalt och anamma de lärdas (män) riktlinjer ifråga om kvinnans rätt att gifta sig 

med en icke-muslim utan att vända sig till alternativa tolkningar.  

Ännu en intressant aspekt som framkom i studien var upplevelsen av att attityder inte kan 

påverkas. Härmed uppfattas negativa attityder gentemot blandäktenskap som naturliga och 

oföränderliga. Många av respondenterna menade att problemet med blandäktenskap är av helig 

natur. Respondenterna talade även om detta fenomen som logiskt och skapat av gud. Vi har 

således tolkat detta som att män med negativa attityder gentemot blandäktenskap har en viss 

påverkan på kvinnor och dess rätt att ingå blandäktenskap, för hur förs argument mot en 
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övernaturlig makt? På liknande vis kan man även argumentera om att ett sådant synsätt 

begränsar mannen och dess vilja att söka sig till alternativa källor. 

Det är tydligt att respondenterna såg starka samband mellan religion, kultur och tradition samt 

identitet. Vi menar att även om respondenterna oftast refererade till religiösa texter och lagar, 

och ibland till ”sunt förnuft” kunde vi inte undgå att uppfatta sambandet mellan rädslan av att 

förlora sin identitet och blandäktenskap. Respondenterna menade att gifter en kvinna sig med 

en muslimsk man säkerställs religionen, kulturen och traditionen men om kvinnan gifter sig 

med en icke-muslim förlorar hon sin tro, kultur och traditioner. Kvinnan anses inte vara stark 

nog att försvara och behålla sin identitet som muslimsk kvinna. Men även för att barn med 

ickemuslimska fäder inte ses som muslimer. Jämförs detta med mannens ansvar för kvinnan är 

Connells (2018) teori om maskuliniteter och Hertz och Johansson (2011) definition av 

begreppet homosocialitet särskilt intressant. De belyser ett perspektiv som besvarar frågan 

varför män kan tänkas hindra kvinnors rätt att ingå blandäktenskap men även hur dessa 

patriarkala strukturer upprätthålls genom dagliga förhandlingar med andra män men även med 

kvinnor.  

7.2 Fortsatt forskning 

Eftersom forskningsfältet i förhållande till islamiska maskuliniteter är begränsad och 

outforskad anser vi att vidare forskning är av vikt vid förståelsen av män som tillhör världens 

näst största religion.  

Detta forskningsfält är i synnerhet viktig att forska om under tider av ökad invandring av 

muslimer i Sverige och andra delar av världen.  

Maskulinitetsteorier kastar nämligen ljus över möjliga orsaker till hur tider av kris, minskad 

status och andra faktorer som bidrar till förändring påverkar olika integrationsprocesser. Vidare 

vore det intressant att undersöka muslimska män som tar del av ett system som är den polära 

motsatsen till islam, nämligen system präglade av individualism.  

Dock baseras orsaken till detta förslag inte på att få kunskap om ett homogent islam utan om 

islam som i faktiskt mening är heterogent med en stor variation av individer, kulturer och 

traditioner och som i sin tur tolkar religiösa texter med olika preferenser.    

  



 

 

44 

Referenslista 

Tryckta källor 

Böcker: 

Bryman, Alan. 2016. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:8 uppl. Stockholm: Liber. 

Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:1 uppl. Malmö: Liber AB 

Cato, Johan. 2012. När islam blev svenskt. Lund: Media-tryck. 

Connell, R.W. 2008. Maskuliniteter. 2 uppl. Göteborg: Daidalos AB 

De Sondy, A. 2013. The Crisis of Islamic Masculinities. New York: A&C Black. 

Esposito, John L. 2011. Islam. Den raka vägen. Lund: Studentlitteratur AB. 

Herz, M & Johansson, T. 2011. Maskuliniteter, Kritik, Tendenser, Trender. Malmö: Liber. 

Hjärpe, Jan. 2014. Sharia: gudomlig lag i en värld i förändring. Stockholm: Leopard förlag. 

Karlsson Minganti, Pia. 2014. Muslima. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Kimmel, M.S, Hearn, J, Connell R.W. 2004. Handbook of Studies on Men and Masculinities. 

Thousand Oaks: Sage publications. 

Ouzgane, L. 2013. Islamic Masculinities. London: Zed Books Ltd. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrevet  

 

 

 

Information om undersökning 

Vi läser sista året på samhällsvetarprogrammet och i utbildningen ingår att man genomför en 

självständig studie som skriftligt presenteras vid högskolan Dalarna. 

Vårt intresse för problemområdet grundar sig på tidigare studier inom områdena genus, Islam 

och integration. Syftet med studien är att få förståelse för hur muslimska män ser på kvinnors 

rätt att ingå äktenskap utanför sin religion och även ta reda på om det finns attityder som 

påverkar möjligheten att ingå blandäktenskap. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Ett deltagande i studien innebär att en personlig intervju kommer att genomföras och beräknas 

ta ungefär 30 minuter. Intervjun spelas även in på band. De åsikter och tankar om ämnet 

kommer att utgöra en del i resultat av en C-uppsats i sociologi. Intervjuerna presenteras 

anonymt och konfidentiellt. Detta innebär att intervjuerna kommer att avidentifieras samt 

bearbetas enligt bestämmelser i sekretesslagen. De etiska övervägandena under studien har 

hämtats från Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996). 

Ett deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

Tack för din medverkan! 

Falun, 2017-04-05 

Mostafa Geha & Ana Maria Valovirta  

Högskolan Dalarna  
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023-77 80 00 

v15mosge@du.se 
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mailto:v15mosge@du.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Tema 1. Inledning 

- Berätta om syftet med undersökningen 

 

Tema 2. Bakgrund 

1. Ålder  2. Kön 3. Utbildning 4. Yrke 5. Civilstånd 

 

Tema 3. Frågor om blandäktenskap 

1.        Berätta om din tro och vilken inriktning inom islam praktiserar du?   

2.        Hur ser din relation ut? Ex, Är du gift? i så fall, är det ett blandäktenskap? har din partner 

konverterat? är din partner från samma kultur och religion?   

3.        Upplever du att ett blandäktenskap är ett problem? Om så är fallet, hur ser du på 

blandäktenskap eller individer som vill ingå sådana äktenskap?   

4.         Hur ser du på att religioner och kulturer möjligen skapar problem för blandäktenskap?  

  

Tema 4. Frågor om Kvinnan och blandäktenskap 

5.         Hur upplever du skillnaden mellan kvinnor och män som ingår interreligiösa äktenskap 

och i så fall, upplever du att denna skillnad mellan män och kvinnor är berättigad?   

6.         Vad grundar sig denna skillnad på enligt dig?  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7.         Vilka är de kulturella, religiösa eller traditionella (en blandning av dessa faktorer) 

faktorer som påverkar denna uppfattning?   

8.         Vad skulle du vilja ändra på när det gäller kvinnor och rätten att ingå blandäktenskap?  

9.         Om så är fallet, har du några förslag på konkreta åtgärder för att ändra på detta?   

 

Tema 5. Frågor om blandäktenskap och det svenska samhället 

10.      Vilka skillnader i åsikter kring kvinnor och blandäktenskap upplever du i det svenska 

samhället i jämförelse med den kultur, religion och de traditioner du är van med? I så 

fall, vilka skillnader är som mest framstående?   

Ev. Vilka traditionella, religiösa och kulturella skillnader upplever du mellan det svenska 

samhället och det du är van vid?  

11.       Upplever du att det svenska samhället har en rättvis kvinnosyn?   

12.       Om så är inte fallet, kan du räkna upp några exempel på vad du upplever är konstigt 

med den svenska kvinnosynen?   

 

Tema 6. Avslutning 

13.       Hur tror du att framtiden kommer att se ut för muslimska kvinnor och män i Sverige?  

14.       Hur ser du på möjligheterna för en attitydändring angående kvinnor och rätt(en) att ingå 

äktenskap med individer utanför islam?   

15.       Vilka råd har du till de kvinnor som vill eller har ingått äktenskap med individer från 

andra religioner, kulturer och traditioner?   

16.       Har du några avslutande funderingar om det vi har tagit upp under intervjun?  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