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1 FORORD
Hvordan oplever og forklarer yngre flygtninge,
indvandrere og efterkommere deres valg af uddannelse
og partner? Hvilke præferencer, motiver og hensyn har
særligt betydning for deres valg – og oplever de en
sammenhæng mellem valg af uddannelse og partner?
På vegne af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
har Als Research i perioden maj 2019 til november 2020
gennemført en omfattende interviewundersøgelse, som
har haft til formål at kaste lys over spørgsmål som disse.
Interviewundersøgelsen udgør samtidig et kvalitativt
supplement til den registerundersøgelse af udviklingen i
ægteskabs-, beskæftigelses- og uddannelsesmønsteret
hos yngre indvandrere og efterkommere de seneste 25 år,
som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har
gennemført sideløbende. De to undersøgelser kan derfor
med fordel læses i sammenhæng med hinanden.
På vegne af Als Research skal der lyde en stor tak til de
mange informanter, der har deltaget i interview, og som
har bidraget med deres personlige oplevelser og
refleksioner omkring valg af uddannelse og partner.

Ligeledes stor tak til Marie Louise Schultz-Nielsen og
Camilla Hvidtfeldt fra ROCKWOOL Fondens
Forskningsenhed, som løbende har bidraget med relevant
faglig feedback og konstruktiv kritik i relation til både
undersøgelsesdesign og rekruttering, samt analyser og
afrapportering; samt tak til Johanne Louise Elholm
Bergmann fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed for kommentarer i slutfasen.
Undersøgelsen er gennemført af chefkonsulent,
cand.mag. Bjarke Følner, konsulent, cand.scient.soc.
Anne Blomstrøm og chefkonsulent, cand.scient.soc.
Jacob Als Thomsen.
Endvidere har cand.soc. Sofie Aggerbo Johansen,
cand.mag. Ida Kvist Sommer, stud.mag. Emilie Asta
Nielsen, stud.scient.soc. Michelle Helene Rønne Larsen,
stud.scient.pol. Arifa Mujahid, stud.soc. Lotte Tranberg
Lønne, stud.mag. August Als Thomsen, stud.mag. Anna
Thomine Bräuner og stud.soc. Cecilie Fuglestved Boje
bistået undersøgelsen i relation til dataindsamling og
databehandling.
Ansvar for resultater og konklusioner påhviler alene Als
Research.

Jacob Als Thomsen, adm. direktør og chefkonsulent
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2 KONKLUSIONER

•

Valg af uddannelse er for de fleste et valg, som
opleves primært at være præget af en personlig
interesse for uddannelsens indhold, af et ønske
om karrieremuligheder og jobsikkerhed samt af
den stærke orientering mod uddannelse, som
interviewpersonerne oplever fra deres forældre
og minoritetsetniske miljøs side. Mens de
højtuddannede særligt fremhæver betydningen af
personlig interesse og karrieremuligheder, er de
kortuddannede mere tilbøjelige til at fremhæve
betydningen af uddannelse i relation til
jobsikkerhed og indkomst.

•

Når det gælder valg af partner, ønsker interviewpersonerne først og fremmest en partner, som de
er tiltrukket af følelses- og personlighedsmæssigt, og som matcher dem i relation til at
have fælles grundværdier, en fælles sum af
erfaringer og en fælles forståelse af det religiøse.
Der er mange andre faktorer, der også påvirker
interviewpersonernes ønsker til og valg af
partner, men personlig tiltrækning og en fælles
erfarings- og forståelsesramme synes at være de
to vigtigste.

•

Både når det gælder valg af uddannelse og
partner har forældrenes og familiens ønsker
betydning. Generelt har næsten alle
interviewpersoner oplevet en klar
forældreforventning om, at de skal tage en
uddannelse, og at de skal blive gift – herunder
med en person, der har samme religion som dem
selv. En del har desuden oplevet mere specifikke
forældreønsker, herunder fx at de bør vælge en
specifik uddannelsesretning eller at de bør vælge
en ægtefælle med samme etniske baggrund.

•

Samtlige interviewpersoner har forholdt sig til
deres forældres og families ønsker. Det er dog
meget forskelligt, hvordan de enkelte
interviewpersoner har oplevet, at disse ønsker er
kommet til udtryk, hvordan de har valgt at
reagere på dem, og hvor stor en betydning
forældrenes ønsker reelt har haft – eller
forventes at få.

Denne undersøgelse belyser faktorer med betydning for
valg af uddannelse og partner blandt yngre indvandrere
opvokset i Danmark.
Datagrundlaget er kvalitativt og består af 76 interview
med personer, som er mellem 19-24 eller 30-42 år,1 som
er født eller opvokset i Danmark, og som har oprindelse i
enten Tyrkiet, Pakistan, Libanon eller Sri Lanka –
herunder personer med palæstinensisk, kurdisk og
tamilsk baggrund fra de nævnte lande.
Interviewpersonerne er rekrutteret med henblik på at
opnå en variation på køn, uddannelsesniveau, geografisk
placering og civilstatus mv., som er i tråd med den
faktiske variation i den definerede population.2
Samlet set er der opnået en forholdsvis god variation på
de nævnte kriterier, bortset fra en betydelig undervægt af
interviewpersoner uden en videregående uddannelse.
Dette forhold kan naturligvis have betydning for
undersøgelsens resultater og konklusioner, som derfor
må læses med forbehold herfor.

2.1 GENERELLE KONKLUSIONER
Undersøgelsen viser helt overordnet – og på tværs af
alder, køn og etnisk baggrund, at:
•

Interviewpersonerne er generelt meget bevidste
om, at valg af uddannelse og valg af partner er to
afgørende livsvalg. Mange interviewpersoner
lægger vægt på den værdi, der set med deres
øjne kan ligge i at færdiggøre en uddannelse
inden ægteskab og i at have en partner med et
uddannelsesniveau, der svarer til deres eget.
Undersøgelsen viser dog samtidig, at de fleste
oplever valg af uddannelse og valg af partner
som to forholdsvis separate valg. Undersøgelsen
finder dermed ikke nogen direkte eller entydig
forbindelse mellem de to valg.

1

Fire af de 76 interviewpersoner har dog en alder, som ligger ét år uden for intervallerne.

2

Se kapitel 3.
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2.2 ANDRE TYDELIGE TENDENSER
Ser man bort fra det generelle billede, så tegner der sig
også en række markante ”understrømme” og interne
forskelle blandt interviewpersonerne i undersøgelsen.
Særligt ses der forskelle fordelt på alder, men også
forskelle fordelt på etnisk baggrund, køn og
uddannelsesniveau kan observeres. Da undersøgelsen er
baseret på et kvalitativt datagrundlag, kan det ikke vides
med sikkerhed, om disse forskelle afspejler bredere
trends i de undersøgte grupper eller blot tilfældigvis gør
sig gældende blandt interviewpersonerne i denne
undersøgelse.
Med forbehold herfor indikerer undersøgelsen:
•

At særligt de højtuddannede går op i at finde en
uddannelse og en partner, som passer til deres
interesser og intellektuelle niveau, og som kan
bidrage til deres personlige, faglige og
karrieremæssige udvikling.
Blandt de kortere uddannede interviewpersoner
er der en tendens til særligt at lægge vægt på
uddannelse som et middel til bedre jobsikkerhed,
ligesom de især vægter betydningen af at finde
en partner, som de er personlighedsmæssigt og
fysisk tiltrukket af, og som forstår dem. Disse
former for motivation er også til stede blandt de
højtuddannede og de kommende højtuddannede,
men her er de som oftest suppleret med
yderligere ønsker om henholdsvis en uddannelse
og en partner, der også kan bidrage til deres
personlige udvikling og karriere på forskellig
vis. Endelig oplever en del af de kortuddannede i
den ældre del af målgruppen, at de først relativt
sent blev bevidste om vigtigheden af at tage en
videregående uddannelse. Flere nævner således,
at de ærgrer sig over, at de ikke fik taget en
videregående uddannelse, da de var unge.

•

At der i løbet af de seneste to årtier er sket en
forholdsvis markant ændring i synet på tidlige
og transnationalt arrangerede ægteskaber i de
minoritetsetniske grupper, som
interviewpersonerne repræsenterer.

Sideløbende med de ændringer, der blandt andet
er sket som følge af 24-års reglen og
tilknytningskravet, synes der således også at
være sket et holdningsmæssigt skred, som kan
have medvirket til ændrede ægteskabsmønstre.
En betydelig del af de ældre interviewpersoner
fortæller, at de blev gift omkring 19-20-årsalderen i et transnationalt og arrangeret
ægteskab, hvor ægtefællen – der i flere tilfælde
var en fætter eller kusine – blev familiesammenført til Danmark. En del fortæller
desuden, at de efterfølgende blev skilt, og som
fraskilte har de forfulgt en anderledes, åben og
mere selvstændig partnersøgningsstrategi,
ligesom de ønsker det samme for deres børn.
Samlet set kan det i relation til skilsmisse
fremhæves, at særligt forskellige kønsrolleopfattelser og forståelser af mænd og kvinders
rolle i ægteskabet – herunder i relation til huslige
opgaver, børneopdragelse og arbejdsliv – synes
at have været medvirkende til skilsmisserne.
Særligt synes dette at have været en udfordring i
de tidlige, transnationale og arrangerede
ægteskaber, hvor den ene part er født og
opvokset i Danmark, mens den anden er blevet
familiesammenført til Danmark. I disse tilfælde
er der flere, som giver udtryk for, at de blev
overraskede over, hvor stor den kulturelle
forskel var mellem dem selv og deres ekspartner,
selvom de havde samme oprindelsesland og
religion.
Samtidig ses det, at langt de fleste yngre
interviewpersoner (i alderen 19-24 år) stadig er
ugifte, og at ingen af dem forventer eller ønsker
at blive gift i et transnationalt ægteskab, ligesom
de ikke oplever et pres hertil fra deres forældres
eller families side.
Mange af interviewpersonerne oplever således
også, at der er sket en markant ændring i synet
på tidlige og transnationale ægteskaber i deres
familie og i deres minoritetsetniske miljø i løbet
af de seneste 15-20 år. Som årsag hertil angives
især betydningen af de dårlige erfaringer med
tidlige og transnationale ægteskaber, som de selv
– eller andre de kender – har haft.
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•

En klar indikation på dette er, at det er de yngre
interviewpersoner, som oftest beskriver deres
forældres ønsker til valg af partner som udtryk
for håb, mens en del af de ældre interviewpersoner beskriver, hvordan deres forældres
ønsker snarere havde karakter af krav. Desuden
har en del interviewpersoner oplevet, at deres
forældres ”ønskeliste” er blevet kortere,
efterhånden som de er kommet et godt stykke op
i 20’erne.
Den øgede gennemsnitlige ægteskabsalder kan
således også ses som et led i en mere overordnet
forskydning af forhandlings- og magtpositioner,
hvor individuelle ønsker til partnervalg synes at
være blevet styrket, mens mere traditionelle og
kollektivt baserede ønsker fra henholdsvis
forældre, familiemedlemmer og minoritetsetnisk
omgangskreds omvendt er blevet svækket.

•

som synes at være påvirket af forældreønsker om
specifikke uddannelsesvalg.

At der er sket en udvikling i retning af et mere
selvstændigt og frit valg af partner, hvor
kollektive normer og traditioner gradvist har
fået mindre betydning.

At der lægges større vægt på status og prestige
omkring uddannelses- og partnervalg blandt
personer med tamilsk og til dels pakistansk
baggrund end blandt personer med tyrkisk/
kurdisk og libanesisk/palæstinensisk baggrund.
For det første oplever en betydelig del af de
tamilske interviewpersoner, at deres forældre har
et meget stærkt ønske om, at de skal vælge en
lang videregående uddannelse – herunder helst
et jura-, medicin- eller ingeniørstudie. Ligeledes
oplever flere af de tamilske interviewpersoner et
stærkt forældreønske om en partner, der har
samme etniske baggrund og som gerne må
tilhøre den samme kaste. Det samme gør sig
gældende blandt enkelte af de pakistanske
interviewpersoner.
Blandt interviewpersonerne med tyrkisk/kurdisk
og palæstinensisk/libanesisk baggrund er der
ikke i samme grad en uddannelsesorientering,

Også i disse grupper ses der en stærk
uddannelsesorientering og en tydelig påvirkning
fra forældrenes side, men udsagnene indikerer,
at den ofte er af mere instrumentel og
materialistisk karakter. Her er det typisk
oplevelsen, at forældrene primært lægger vægt
på vigtigheden af at få en uddannelse, da det
giver adgang til bedre jobmuligheder, øget
jobsikkerhed og øget indkomst.

•

At især kvinders partnersøgningsstrategier og
partnervalg kan være påvirket af traditionel
seksualmoral og af et ønske om at finde en
partner, der ikke begrænser deres personlige
frihed.
Særligt en del af de ældre kvindelige
interviewpersoner har oplevet at være underlagt
et traditionelt seksualmoralsk kodeks, hvor det
forventes, at de ikke har sex uden for ægteskab,
og at de er jomfruer, indtil de skal giftes. Der er
dog også eksempler på yngre kvindelige
interviewpersoner, som oplever en sådan
forventning. Samtidig er der blandt en del af de
interviewede et tydeligt selvstændighedsideal
forbundet med idéen om et godt parforhold.
Mens ønsket om en partner, der er selvstændig
som person, går på tværs af køn, så er det særligt
kvinder, der også fremhæver et ønske om at
finde en partner, der ikke er ”dobbeltmoralsk”
og som ikke bestemmer over dem. Særligt
ønsker disse kvinder at finde en partner, der ikke
begrænser dem i relation til fx deres tøjvalg,
karrierevalg, uddannelsesvalg, fritidsaktiviteter
eller personlige frihed mere generelt. Ligeledes
er der flere kvinder end mænd, som oplever, at
deres forældre og familie har et stærkt ønske
eller krav om, at de finder en partner, der har
samme religiøse baggrund som dem selv.
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3 METODE OG
DATAGRUNDLAG
3.1 BAGGRUND
Der er sket store forandringer i såvel uddannelses- som
ægteskabsmønsteret blandt unge indvandrere og
efterkommere med ikke-vestlig baggrund gennem de
seneste 25 år, som det også dokumenteres i den
samtidige kvantitative rapport fra ROCKWOOL
Fonden.3
Uddannelsesniveauet er steget betydeligt – særligt blandt
de yngre kvinder – ligesom alderen ved indgåelse af
første ægteskab også er øget. Desuden er unge med
indvandrerbaggrund blevet mere tilbøjelige til at finde en
ægtefælle, der er bosiddende i Danmark, end det var
tilfældet før gennemførelsen af 24-års-reglen i 2002,
hvor transnationale ægteskaber var mere hyppigt
forekommende.4
Der ses dog fortsat en relativt høj grad af endogami
blandt unge med indvandrerbaggrund – da de fleste
ægteskaber stadig indgås mellem ægtefæller fra samme
oprindelsesland. Og selvom den gennemsnitlige
ægteskabsalder er steget, så gifter de fleste unge med
indvandrerbaggrund sig fortsat tidligere end andre
danskere. Desuden synes deres valg af ægtefælle at have
indflydelse på deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der
er fx indikationer på, at yngre kvinder med indvandrerbaggrund er mindre aktive på arbejdsmarkedet, efter de
er blevet gift og har fået børn, sammenlignet andre
kvinder i Danmark.5
Årsagerne til disse forhold – herunder ikke mindst
spørgsmålet om, hvordan yngre indvandrere, der er
opvokset i Danmark, selv ser på og oplever disse
tendenser – er imidlertid mindre grundigt belyst.

Sammenlignet med andre unge i Danmark står de i den
særlige situation, at deres valg af ægtefælle også til en
vis grad er et valg mellem en dansk familielivstradition
og traditionen fra deres forældres hjemland. Udfaldet af
deres valg kan derfor også ses som en indikator for
graden af social integration.6
Eksisterende studier har blandt andet peget på, at det at
have den samme religiøse baggrund kan være en meget
betydningsfuld faktor for valg af fremtidig ægtefælle
blandt yngre indvandrere.7 Grad af religiøsitet har
samtidig vist sig at have stor betydning for den enkeltes
syn på ligestilling og kønsroller i ægteskabet8, hvorfor
også dette forhold kan tænkes at påvirke valget af
ægtefælle.
Forældres præferencer og mulig negativ social kontrol
kan også være en vigtig faktor, når det gælder valg af
ægtefælle – og i nogle tilfælde også valg af uddannelse.9
Endelig er udsættelse af ægteskab og det at blive boende
hjemme for at koncentrere sig om sin uddannelse en
tendens, som er observeret særligt blandt indvandrere
med pakistansk baggrund.10
Der er imidlertid fortsat behov for at styrke den
eksisterende viden på feltet og at udforske andre mulige
og mere aktuelle årsager til valg af uddannelse og partner
blandt yngre indvandrere opvokset i Danmark.
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har på denne
baggrund ønsket at få gennemført en kvalitativ
undersøgelse, der ser nærmere på de unge indvandreres
egne oplevelser af disse forhold, da viden herom kan
være med til styrke vores forståelse af deres senere
arbejdsmarkedsdeltagelse og give et mere dybdegående
indblik i karakteren af de akkulturationsprocesser og den
sociale integration, der finder sted.

Schultz-Nielsen (2021).
Schultz-Nielsen & Tranæs (2010).
5
Bonke & Schultz-Nielsen (2013).
6
I en række internationale undersøgelser anvendes ægteskaber på tværs af etniske grupper som et mål for social integration.
Se fx Pagnini & Morgan (1990), Qian & Lichter (2007) og Qian et al. (2012).
7
Se fx Kublitz (2016).
8
Følner et al. (2019).
9
Friberg & Bjørnset (2019), Asserhøj et al. (2011), Følner et al. (2014, 2018).
10
Rytter (2011).
3
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3.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE
På baggrund af ovenstående har formålet med
undersøgelsen været at belyse, hvad yngre indvandrere,
der er opvokset i Danmark, selv oplever som de mest
betydningsfulde faktorer i relation til deres valg af
partner og uddannelse.
Gennem 76 dybdegående og anonyme kvalitative
interview har undersøgelsen søgt detaljeret og nuanceret
indsigt i, hvordan interviewpersonerne oplever og
forklarer deres partner- og uddannelsesvalg med afsæt i
deres individuelle perspektiver og livshistorier. Der er
således anvendt en åben, kvalitativ og empirisk
kortlæggende tilgang frem for en mere teoretisk
informeret eller teoretisk udviklende tilgang.
Samtidig har undersøgelsen også haft til formål at
supplere resultaterne fra ROCKWOOL Fondens
Forskningsenheds sideløbende registerbaserede
undersøgelse af uddannelsesvalg og ægteskabsindgåelse
blandt indvandrere og efterkommere samt udviklingen
heri i løbet af de seneste 25 år.
Interviewpersonerne i den herværende undersøgelse er
derfor udvalgt med henblik på at opfylde en række
kriterier defineret af populationsafgrænsningen i
registeranalysen. Målgruppen af interviewpersoner er
med andre ord udvalgt, så den så vidt muligt afspejler
registeranalysens population.
Mere specifikt har undersøgelsen søgt at rekruttere
interviewpersoner i aldersgrupperne 19-24 år og 30-42
år, der enten er født i Danmark eller som senest er
ankommet til Danmark som 14-årige og som har
oprindelse i enten Tyrkiet, Libanon, Pakistan eller Sri
Lanka – herunder personer med palæstinensisk, kurdisk
og tamilsk baggrund fra de nævnte lande.
Valget af de to aldersgrupper er blandt andet sket med
henblik på både at kunne belyse retrospektive og
aktuelle overvejelser omkring valg af uddannelse og
partner. De fleste interviewpersoner i 30’erne og starten
af 40’erne har gennemført deres uddannelse og har
fundet en fast partner/ægtefælle – og de kan dermed
reflektere over deres valg i tilbageblik.
11

Interviewpersoner i starten af 20’erne har typisk valgt
uddannelse for relativt kort tid siden eller er i gang med
deres valg, og de står ofte foran eller midt i at skulle
træffe valg omkring partner, samt omkring brug af
uddannelse og videre karriere. De kan derfor reflektere
over deres aktuelle overvejelser, strategier og prioriteter i
relation hertil.
Valget af de fire konkrete oprindelseslande – Tyrkiet,
Libanon, Pakistan og Sri Lanka – hænger blandt andet
sammen med, at personer fra de nævnte oprindelseslande
udgør fire af de største grupper med ikke-vestlig
oprindelse i de to udvalgte aldersgrupper i Danmark.
Alle fire grupper har samtidig en relativ lang historik i
Danmark, så der findes en 2. generation, hvor temaer
som uddannelses- og partnervalg kan analyseres.
Hermed kan undersøgelsen også belyse forhold i
efterkommergenerationen, der kan tænkes at udgøre en
strømpil for den fremadrettede udvikling.
Desuden er grupperne valgt med henblik på at
repræsentere forskellighed i relation til kulturel baggrund
og migrationsårsag. Mens personer med oprindelse i
Tyrkiet og Pakistan primært er kommet til Danmark som
følge af den arbejdskraftindvandring, der fandt sted i
1960’erne og 1970’erne, så er de fleste personer med
oprindelse i Sri Lanka og Libanon kommet til Danmark
som henholdsvis palæstinensiske flygtninge fra Libanon
og tamilske flygtninge fra Sri Lanka i løbet af 1980’erne.
Interviewpersonerne er derudover udvalgt med henblik
på at opnå en variation på køn, uddannelsesniveau,
geografi og civilstatus, som så vidt muligt er i tråd med
den faktiske variation i den definerede population.
I relation til geografi er der søgt spredning på de fem
regioner, samt om personerne er bosat i et udsat
boligområde eller ej.
I relation til civilstatus er der rekrutteret efter variation
på kategorierne ”gift”, ”skilt” og ”ikke gift”. Personer i
kategorien ”ikke gift” kan både være single, i forhold,
forlovet eller gift i et ikke-registreret ægteskab. På
samme måde kan personer, der er skilt, være i et ikkeregistreret ægteskab.11

Med et ikke-registreret ægteskab menes et ægteskab, som ikke er juridisk gyldigt efter dansk lov. Ikke alle religiøse vielser i Danmark har borgerlig gyldighed. Det
er fx muligt at være religiøst viet, men i et ”uregistreret ægteskab”.
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3.3 DATAGRUNDLAG
Undersøgelsens datamateriale består af i alt 76 dybdegående kvalitative interview af gennemsnitligt 1 times
varighed foretaget i efteråret 2019 og foråret 2020.
I skemaerne nedenfor præsenteres fordelingen af de 76
interviewpersoner i relation til den tilstræbte fordeling,
herunder variation på alder, køn, oprindelsesland,
indvandrer/efterkommer, uddannelsesniveau, civilstatus
og geografi.
Målsætningen har været at rekruttere lige mange
respondenter fra hver af de fire oprindelseslande, mens
der har været tilstræbt en oversampling af informanter
(73%) i den ældre del af målgruppen (30-42 år) i forhold
til den yngre del af målgruppen (19-24 år).
I relation til fordeling på køn, indvandrer/efterkommer,
uddannelsesniveau og geografi er der tilstræbt en
fordeling, som svarer til de procentmæssige fordelinger i
registeranalysens målgruppepopulation eller en
tilnærmelsesvis vurdering heraf.
Når det gælder andelen, der er bosat i et udsat boligområde, er der anvendt en omtrentlig vurdering af den
tilstræbte fordeling, da det ikke har været muligt at
trække præcise registerdata over den faktiske fordeling
specifikt for denne undersøgelses målgruppe.
De øvrige tilstræbte fordelinger er baseret på udtræk fra
Danmarks Statistik leveret af ROCKWOOL Fondens
Forskningsenhed.
Som det fremgår af skemaerne nedenfor, er der samlet
set opnået en fin variation set i relation til de ønskede
fordelinger. I relation til uddannelsesniveau ses der dog
en skæv fordeling. Personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, samt personer med erhvervsfaglig
uddannelse er underrepræsenterede, mens personer med
lang videregående uddannelse omvendt er
overrepræsenterede.

Desuden viste enkelte interviewpersoner sig at have
baggrundskarakteristika, som på den ene eller den anden
vis ikke passede til alle undersøgelsens rekrutteringskriterier. Disse undtagelser fremgår af noterne til de
enkelte skemaer. I relation til oprindelseslande er det
desuden angivet, hvilken etnisk baggrund interviewpersonerne selv har fremhævet, hvis denne har adskilt sig
fra eller suppleret oplysningerne om deres
oprindelsesland.
Alle interviewpersoner med oprindelseslandet Sri Lanka
angiver således, at de har tamilsk baggrund, ligesom de
fleste interviewpersoner med oprindelseslandet Libanon
har angivet, at de har palæstinensisk baggrund. Desuden
har en del interviewpersoner med oprindelseslandet
Tyrkiet angivet, at de har kurdisk baggrund.
Når der i rapporten henvises til ”etnisk baggrund”,
refereres der til henholdsvis pakistansk, tamilsk,
palæstinensisk, libanesisk, tyrkisk og kurdisk baggrund,
da det er disse former for betegnelser, som interviewpersonerne typisk selv anvender om deres etniske
baggrund. De interviewede med palæstinensisk og
kurdisk baggrund ser således ikke sig selv som
henholdsvis libanesere og tyrkere, selvom deres
oprindelsesland er registreret som henholdsvis Libanon
og Tyrkiet i de danske registre.
Den tilstræbte variation betyder ikke, at gruppen af
interviewpersoner er repræsentativ for målgruppen i
befolkningen. Indsigterne fra den kvalitative
interviewundersøgelse kan således ikke generaliseres til
den samlede population. I stedet er formålet, at den
opnåede variation blandt interviewpersonerne i størst
mulig grad kan supplere de generelle indsigter fra den
kvantitative registerundersøgelse.
De anvendte metoder i forbindelse med rekruttering af
interviewpersoner, gennemførelse af interview, samt
databehandling og analyse beskrives nedenfor.
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3.1 FORDELING PÅ ALDER
ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

YNGRE ALDERSGRUPPE (19-24 ÅR) *

26

21

ÆLDRE ALDERSGRUPPE (30-42 ÅR) **

50

56

ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

KVINDE

37

38

MAND

39

38

ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

*) Heri indgår to personer, som er hhv. 18 år og 25 år.
**) Heri indgår to personer, som er hhv. 29 år og 43 år.

3.2 FORDELING PÅ KØN

3.3 FORDELING PÅ OPRINDELSESLAND
PAKISTAN

16

*

19

TYRKIET

21 **

19

SRI LANKA

19 ***

19

LIBANON

20 ****

19

*) Heri indgår to personer, som er født i et andet land af forældre med pakistansk baggrund.
**) Heri indgår fem personer som nævner, at de har kurdisk baggrund.
***) Alle interviewede i denne kategori oplyser at have tamilsk baggrund.
****) Heri indgår 11 personer med forældre med palæstinensisk eller palæstinensisk/libanesisk baggrund, samt tre personer, der er født i et andet
mellemøstligt land af palæstinensiske forældre.

3.4 FORDELING PÅ INDVANDRER / EFTERKOMMER
ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

INDVANDRET INDTIL 14-ÅRSALDEREN *

30

31

EFTERKOMMER FØDT I DANMARK

46

45

*) Heri indgår to personer som var hhv. ”15-16 år” og 23 år, da de ankom til Danmark
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3.5 FORDELING PÅ HØJEST FÆRDIGGJORTE UDDANNELSE
ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

GRUNDSKOLE

17

28

GYMNASIEL UDDANNELSE

18

13

ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE

11

14

KORT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

4

3

MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDD.

7

8

BACHELORUDDANNELSE

5

2

LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

13

7

PH.D. OG FORSKERUDDANNELSE

1

0

3.6 FORDELING PÅ CIVILSTATUS
ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

GIFT (CIVILT) *

34

31

FRASKILT **

10

6

UGIFT (CIVILT) ***

32

39

ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

REGION HOVEDSTADEN

37

36

REGION MIDTJYLLAND

18

14

REGION SYDDANMARK

14

13

REGION SJÆLLAND

4

8

REGION NORDJYLLAND

3

5

ANTAL INTERVIEWPERSONER

TILSTRÆBT FORDELING

BOSIDDENDE I UDSAT BOLIGOMRÅDE

13

11

IKKE BOSAT I UDSAT BOLIGOMRÅDE

63

65

*) Heri indgår tre personer, som tidligere har været fraskilte.
**) Heri indgår én person, som er forlovet og ni personer som er single.
***) Heri indgår 17 personer som er single, syv personer som er i et
forhold, fire personer som er forlovet og tre personer, som alene er
religiøst (men ikke civilt) gift.

3.7 FORDELING PÅ REGION

3.8 FORDELING PÅ BOLIGOMRÅDE

17

18

3.4 REKRUTTERINGSSTRATEGI OG
ERFARINGER
For at opnå den ønskede variation i gruppen af
interviewpersoner er der gjort brug af en bred vifte af
forskellige rekrutteringsstrategier og -kanaler. Dette er
gjort for at sikre, at den indsigt, der opnås, er bredest
mulig inden for den definerede målgruppe og ikke er et
udtryk for, at en stor del af interviewpersonerne fx er en
del af det samme specifikke netværk eller lignende.12
Ligeledes har strategien forsøgt at tage højde for det
forhold, at en mangfoldig og varieret rekruttering
potentielt kan være en særlig udfordring, når en
undersøgelse drejer sig om personlige forhold som
parforhold og ægteskab, hvor også potentielt følsomme
undertemaer som fx kønsrolle- og ligestillingsopfattelser,
arrangerede ægteskaber og oplevelser med negativ social
kontrol mv. kan komme på banen.
I en repræsentativ undersøgelse fra 2019 med fokus på
maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling
blev der eksempelvis observeret et større bortfald blandt
minoritetsetniske respondenter bosat i særligt udsatte
boligområder end blandt andre respondenter.13
Samlet set har strategien dermed været tilrettelagt med
fokus på at imødekomme eventuelle negative forhold
relateret til respondenttilgængelighed og selvselektion.
Hermed menes henholdsvis de forhold, som har påvirket,
hvem rekrutteringen er nået ud til, og hvem der har
ønsket at medvirke.
Rekrutteringen har særligt gjort brug af opslag på
Facebook, brug af gatekeepers14, brug af øvrige netværk
samt en række direkte opsøgende aktiviteter fx i udsatte
boligområder mv. Desuden er der i begrænset omfang
gjort brug af snowballing i de tilfælde, hvor det var svært
at rekruttere interviewpersoner med de ønskede
baggrundskarakteristika på anden vis.
Alle interviewpersoner modtog desuden et gavekort på
500 kr. fra gavekortet.dk. Dette blev oplyst i forbindelse
med rekrutteringen, og på denne måde etableredes en
12
13
14

positiv motivation for at deltage, som ikke kun drejede
sig om (en potentielt skævvridende) interesse for
undersøgelsens tema.
I rekrutteringsprocessen blev det desuden tydeliggjort, at
interviewpersonerne garanteres anonymitet i rapporten,
hvilket givetvis også har bidraget positivt til en bred og
mangfoldig rekruttering.
Endelig er der i rekrutteringsprocessen anvendt et
såkaldt ”mætningsskema”, således at rekrutteringsstrategien løbende har kunnet justeres med henblik på at
sikre den størst mulige variation i gruppen af
interviewpersoner.
Nedenfor uddybes den anvendte strategi i relation til
henholdsvis brug af rekrutteringskanaler, brug af
mætningsskema og overvejelser omkring selvselektion.

3.4.1 REKRUTTERINGSKANALER
Rekruttering af interviewpersoner gennem Facebook er
foregået via opslag på Als Researchs Facebook-side,
som efterfølgende er blevet delt i adskillige Facebookgrupper herunder grupper tilhørende uddannelsesinstitutioner, grupper med sociale formål, debatgrupper,
grupper for jobsøgende, boligsociale grupper, grupper
for kulturelle fællesskaber, venskabsgrupper mv.
For at øge respondenttilgængeligheden er der desuden
anvendt en bred kreds af forskellige gatekeepers, som
har gjort brug af deres netværk og omgangskreds. Der er
dels fundet en række gatekeepers i Als Researchs eget
netværk samt ved at kontakte knap 50 boligsociale
foreninger og op mod 35 kulturelle-, sociale- og religiøse
foreninger samt større arbejdspladser på tværs af
kommuner og regioner i hele landet.
Gatekeepers har bl.a. fundet interviewpersoner ved at
opsætte fysiske opslag om undersøgelsen i områder og
lokaler i lokalmiljøet og har taget direkte kontakt til
relevante personer i vedkommendes lokalområde eller
netværk.

Thagaard (2004), s. 62.
Følner et al. (2019), s. 9.
Med gatekeeper menes en person, som gennem sit arbejde eller sociale netværk har kontakt til potentielle interviewpersoner i målgruppen, som på deres side har
tillid til den givne gatekeeper. Gatekeeperen har tillid til undersøger og kan således fungere som et ”tillidsskabende mellemled” mellem undersøger og
interviewperson (Larsen (2013)).
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Derudover har gatekeepers også delt opslag om
undersøgelsen gennem online kanaler fx via e-mails,
interne Facebook-grupper og i egne netværk. Alle
gatekeepers har indledningsvis fået en grundig
præsentation af undersøgelsens formål.
Als Research har i rekrutteringsfasen desuden foretaget
en række opsøgende aktiviteter, der bl.a. har omfattet
fysisk uddeling af flyers omhandlende undersøgelsen i
og ved butikker, restauranter og biblioteker i København
og Aarhus, samt fysiske besøg i beboerhuse mv. i en
række særligt udsatte boligområder.
Endelig er enkelte rekrutteret via såkaldt snowballing.
Her er interviewpersoner i slutningen af interviewet
blevet spurgt, om de kender andre personer, som kunne
være interesserede i at deltage i et interview.
Snowballing er primært blevet anvendt som en
supplerende strategi i de tilfælde, hvor den har kunnet
skabe kontakt til potentielle informanter med
baggrundskarakteristika, som ikke i forvejen var
velrepræsenteret i datagrundlaget gennem de øvrige
rekrutteringskanaler.

3.4.2 MÆTNINGSSKEMA
Med henblik på at sikre, at de valgte rekrutteringskanaler
gav størst mulig variation i gruppen af interviewpersoner, er der i rekrutteringsfasen anvendt et såkaldt
”mætningsskema”. Mætningsskemaet har fungeret som
en dynamisk oversigt over interviewpersonernes faktiske
fordeling på de forskellige baggrundskarakteristika set i
relation til den samlede ønskede fordeling.
Efterhånden som interviewene blev gennemført blev
interviewpersonernes ”baggrundsprofiler” indført i
mætningsskemaet. Dermed blev det straks tydeligt,
hvilke baggrundskarakteristika der skulle gælde for de
interviewpersoner, som efterfølgende skulle rekrutteres
med henblik på at opnå den ønskede variation.
På denne måde var det også muligt løbende at justere
brugen af rekrutteringsstrategier og -kanaler med henblik
på at opnå den ønskede variation.

3.4.3 SELVSELEKTION
De valgte rekrutteringsstrategier og -kanaler har
resulteret i en række erfaringer med hensyn til de
årsager, som interviewpersonerne har angivet som
grunde til at deltage, samt de årsager, som andre
kontaktede personer har angivet til ikke at ønske
deltagelse. Disse erfaringer relaterer sig nærmere
bestemt til den selvselektion, som har haft betydning for
undersøgelsens datagrundlag.
Samlet set har der været angivet flere forskellige årsager
til henholdsvis at ville deltage eller ikke at ville deltage –
og i mange tilfælde har årsagerne ikke været kendte.
Først og fremmest har en stor del af interviewpersonerne
angivet, at de gerne ville deltage, fordi de fandt emnet
interessant. Omvendt har mange af de personer, som har
sagt nej til at deltage, angivet, at de ikke havde tid.
Endelig var der især blandt de kortere uddannede og
blandt informanter bosat i udsatte boligområder flere
som angav, at muligheden for at modtage et gavekort på
500 kr. havde betydning for deres beslutning om at
deltage i undersøgelsen. Samme begrundelse blev
refereret af flere af de anvendte gatekeepers, der
fremhævede, at gavekortet gjorde det muligt for dem at
rekruttere bredere og mere mangfoldigt end det ellers
ville have været tilfældet.
Alligevel blev det i løbet af rekrutteringsprocessen
tydeligt, at personer med bestemte baggrundskarakteristika var sværere at rekruttere til undersøgelsen
end andre.
Særligt mænd i den ældre del af målgruppen samt
personer med grundskole som højest fuldførte
uddannelse viste sig svære at rekruttere. Der blev derfor
foretaget en målrettet rekruttering af personer med disse
baggrundskarakteristika i slutningen af rekrutteringsfasen bl.a. via udvalgte gatekeepers og gennem kontakt
til arbejdspladser med mange ufaglærte ansatte.
Omvendt viste det sig lettere at rekruttere personer med
et højt uddannelsesniveau, og undersøger modtog tidligt
i rekrutteringsprocessen mange henvendelser særligt fra
unge med videregående uddannelse og unge, som var i
gang med en videregående uddannelse.
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Særligt i denne del af målgruppen udtrykte flere, at de
interesserede sig for emnet eller fandt undersøgelsen
interessant. Andre forhold end uddannelsesniveau kan
også have haft betydning for, hvorvidt potentielle
informanter har ønsket at deltage i undersøgelsen.
Nogle interviewpersoner udtrykte, at de gerne ville
deltage, fordi de fandt det interessant at få mulighed for
at fortælle om deres egne oplevelser og livshistorie inden
for et relativt bredt defineret emne, eller fordi de ønskede
at hjælpe med at skabe ny viden på området.
Nogle interviewpersoner udtrykte desuden tilfredshed
med, at undersøgelsen specifikt interesserede sig for
personer med deres etniske baggrund. Dette gjorde sig
særligt gældende for interviewpersonerne med tamilsk
baggrund. Enkelte gav desuden udtryk for, at de gennem
deres deltagelse gerne ville bidrage til at nuancere de
fortællinger, man ”normalt” ser og hører i medier mv.
Derudover kendte nogle af interviewpersonerne på
forhånd ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds
arbejde, hvilket gav undersøgelsen ekstra troværdighed
og bidrog til, at de gerne selv ville være med eller gerne
ville hjælpe med at sætte undersøger i kontakt med andre
relevante interviewpersoner.
Undersøger har kun i begrænset omfang kendskab til de
årsager, som kan ligge til grund for, at potentielt
relevante informanter i målgruppen har valgt ikke at
deltage.
Andre undersøgelser peger på, at personer i sårbare
positioner, som fx lever i voldelige eller kontrollerede
forhold, er fra socialt belastede familier eller har færre
danskkundskaber, er svært tilgængelige og med større
sandsynlighed ikke vil melde sig til at deltage, selvom
deres historier også ville være relevante for
undersøgelsen.15
Ligeledes kan det tænkes at have betydning, at
parforhold og ægteskaber blandt etniske minoriteter
gennem en længere årrække har været et emne, der har
været genstand for betydeligt integrationspolitisk fokus
og opmærksomhed i samfundsdebatten, herunder ikke
mindst når det gælder negative historier om fx tidlige

15

Se fx Magaard (2009), s. 17 og Følner et al. (2014), s. 8.

ægteskaber, tvangsægteskaber, negativ social kontrol og
kvinders ulige ret til at opløse religiøse ægteskaber mv.
Det kan på denne baggrund antages, at nogle potentielle
informanter – herunder måske særligt informanter med
”problematiske”, ”fordomsbekræftende” eller ”negative”
historier – kan have været mindre interesserede i at
deltage i undersøgelsen end andre.
Enkelte af de højtuddannede interviewpersoner har
direkte henvist til det forhold, at der er politisk fokus på
området eller har gjort meget ud af at understrege,
hvordan deres egen historie og deres egne oplevelser
adskiller sig fra eller ligner de oplevelser, som de kender
til blandt andre med samme etniske baggrund som dem
selv.
I disse interview synes interviewpersonerne således at
have været beviste om og påpasselige med at sikre, at de
ikke bidrog til at bekræfte potentielle fordomme og
generaliseringer om ”deres” gruppe.
Samtidig må det generelt fremhæves som sandsynligt, at
personer som oplever, at de kan bidrage med positive
eller succesfulde fortællinger omkring deres valg af
partner og uddannelse, har været mere tilbøjelige til
deltage end personer, der omvendt oplever at have
mindre positive eller mindre succesrige historier at
fortælle.
Det kan ikke afvises, at dette kan have haft betydning for
selvselektionen i denne undersøgelse – og dermed også
kan have påvirket undersøgelsen i retning af positive
frem for negative konklusioner. Ligeledes kan det
muligvis være med til at forklare, hvorfor det ikke
lykkedes at rekruttere det ønskede antal personer med en
relativt lav grad af uddannelse.
Det er dog alt i alt undersøgers vurdering, at den
anvendte rekrutteringsstrategi i høj grad har bidraget til
at sikre en god respondenttilgængelighed og en god
repræsentation af interviewpersoner med forskellige
personlige historier og forskellige former for motivation
til at deltage.
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3.5 INTERVIEWGUIDES

3.5.1 TEST AF INTERVIEWGUIDE

De 76 interview er foretaget med afsæt i
semistrukturerede interviewguides.

I forbindelse med udviklingen af de endelige guides
blev der foretaget ti indledende pilotinterview med én
interviewguide.

Med henblik på at stille relevante spørgsmål til personer,
som er henholdsvis gift/i et fast forhold, single eller
fraskilt, er der udarbejdet i alt tre interviewguides.
Temaerne i guiden omhandler henholdsvis
baggrundsspørgsmål (alder, køn, civilstatus mv.),
uddannelses- og karrievalg, valg af partner/ægtefælle,
børneopdragelse og sammenligning med søskendes
historie.
Interviewguiden har afslutningsvis indeholdt en
debriefing, hvor interviewpersonerne er blevet spurgt om
deres oplevelse af at være med i undersøgelsen. Formålet
hermed har været at sikre, at interviewpersonerne har
haft det godt efter interviewet, i det tilfælde at nogle af
spørgsmålene har påvirket dem på den ene eller anden
måde.
Hvert tema indeholder en række enslydende spørgsmål,
som oftest er blevet stillet på samme tidspunkt i
interviewforløbet på tværs af de tre interviewguides,
eller der hvor det passede bedst ind i samtalen.
De fleste temaer i interviewguiden er begyndt med et
forholdsvist åbent spørgsmål, fx ”Vil du fortælle lidt om
din familie og din relation til dem?”, med henblik på at
åbne samtalen så meget som muligt og samtidig styre, at
alle de relevante temaer afdækkes i løbet af interviewet.
De semistrukturerede interviewguides er relativt
udførlige med mange spørgsmål under hvert tema.
Denne tilgang er valgt med henblik på at favne bredt og
samtidig give mulighed for at spørge ind til interviewpersonernes oplevelser på forskellige måder og fra
forskellige vinkler, alt efter hvad der var relevant i
situationen og i relation til den enkelte interviewpersons
konkrete livssituation og historie.

I pilotinterviewene var erfaringen blandt andet, at en del
af de yngste interviewpersoner havde svært ved at
forholde sig til konkrete spørgsmål om fremtidige valg af
ægtefælle og karriere, hvilket udmøntede sig i tilføjelse
af mere åbne, brede og indirekte spørgsmål til disse
temaer.
Dertil blev der tilføjet spørgsmål omkring, hvor
interviewpersonen forventer at møde en fremtidig
partner, og om vedkommende bruger nogle former for
online datingplatforme til dette.
Desuden viste det sig i forbindelse med pilotinterviewene, at det ikke var optimalt at indlede med en
lang række baggrundsspørgsmål, da det potentielt kunne
virke hæmmende for at begynde en god og tillidsfuld
samtale.
Baggrundsspørgsmål blev derfor placeret senere i
interviewet under de tilhørende temaer. Pilotinterviewene har således dannet grobund for en mindre
revidering af de tre interviewguides.
De tre reviderede interviewguides er efter de første ti
pilotinterview blevet brugt ved de resterende 66
interview.
De ti indledende pilotinterview indgår også i det samlede
datamateriale, da det blev vurderet, at interviewene var
relevante og brugbare, selvom de også førte til mindre
justeringer af den indledende interviewguide.
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3.6 GENNEMFØRELSE AF INTERVIEW
Interviewene har en gennemsnitlig varighed på knap én
time (56 minutter). Det længste interview har en
varighed på 90 minutter, mens det korteste interview har
en varighed på 30 minutter.
Af de 76 interview er tre foretaget over telefonen og ét
via Skype. Resten af interviewene er foretaget ansigt-tilansigt i interviewpersonernes eget hjem, i et klub- eller
beboerlokale, på en café eller i Als Researchs lokaler.
Sted og tidspunkt for det enkelte interview er blevet
besluttet med udgangspunkt i interviewpersonernes egne
præferencer.
Der er gennemført interview i mere end 20 forskellige
byer af forskellig størrelse fordelt på alle landets fem
regioner. 17 af de 76 interview er gennemført med
informanter fra de to største byer – København og
Aarhus.
Interviewene er gennemført med en åben og lyttende
interviewerstil for at skabe en så tillidsfuld og tryg
ramme i interviewsituationen som muligt. Når
interviewpersonen er rekrutteret via en gatekeeper, har
tilliden i flere tilfælde været hurtigere at etablere
sammenlignet med interview, hvor der ikke har været et
”tillidsskabende mellemled”.
Forinden hvert interview er det gjort klart, at der ikke
findes rigtige eller forkerte svar til spørgsmålene for at
give interviewpersonerne plads til at fortælle dét, de
finder relevant og sætte deres oplevelser, erfaringer og
holdninger i fokus.
Dertil er det igen blevet fastslået over for interviewpersonerne, at deres udtalelser fremstilles i anonym form
i rapporten. Dermed er det i langt de fleste tilfælde
lykkedes hurtigt at skabe en åben og tillidsfuld samtale i
interviewsituationen.

16
17

Interviewet finder sted i en samtalesituation, hvor det er
intervieweren, der styrer spørgsmålene og på den måde
sætter dagsordenen. Interviewet vil derfor uundgåeligt
bære præg af en vis form for asymmetri – uanset graden
af tilliden imellem interviewer og interviewperson.16
Det asymmetriske forhold er et vilkår i interviewsituationen, men er imødegået ved, at det er forsøgt
tydeliggjort, at intervieweren er afhængig af den indsigt,
som interviewpersonen besidder. Det er samtidig
interviewernes overordnede oplevelse, at de
interviewede personer generelt har været meget åbne og
villige til at dele deres historie.
De 76 interview er gennemført af i alt otte interviewere
med forskellige køn, aldre, etniske baggrunde og
uddannelsesretninger. Alle interviewere har været
grundigt instruerede i undersøgelsens fokus og formål
samt i interviewguiden.
Forskellige karakteristika ved intervieweren som fx køn,
alder og etnisk baggrund kan have betydning for den
dynamik, der opstår i interviewsituationen. Brugen af
forskellige interviewere giver dermed mulighed for at
skabe en række forskellige konstellationer, hvilket igen
giver mulighed for forskellige dynamikker i
interviewene. Det er undersøgers vurdering, at dette har
bidraget positivt til mangfoldigheden i datamaterialet.
Interviewene er oftest foretaget, hvor interviewpersonen
var alene med intervieweren. I enkelte interviews har
interviewpersonens barn eller børn været til stede,
hvilket har givet anledning til mindre forstyrrelser.
I et enkelt tilfælde har interviewpersonens ægtefælle
været til stede i rummet eller i nærheden, og i enkelte
interviews har en tolk desuden være til stede med
henblik på at assistere med tolkning.17
Disse omstændigheder har sandsynligvis haft en vis
betydning for dynamikken i disse interview, men det
vurderes samlet set at have haft mindre betydning.

Packer (2011), s. 48.
Når kun nogle enkelte interview er gennemført med tolk, skyldes det, at den altovervejende del af interviewpersonerne har haft gode dansksproglige
kompetencer, hvorfor tolkning ikke har været nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Dette hænger givetvis sammen med, at målgruppen enten er født i Danmark eller
er kommet til Danmark senest som 14-årige. Alle interviewpersoner har således boet i Danmark i en del år, og langt de fleste har gået i danske grundskoler og/eller
på forskellige danske ungdoms-/videregående uddannelser.
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3.7 DATAHÅNDTERING OG
BEARBEJDNING
Alle interview er optaget på diktafon og efterfølgende
fuldt transskriberet. I forbindelse med transskriberingen
er alle navne pseudonymiseret.
Derudover fremgår stednavne ikke af transskriptionen
medmindre der er tale om et generelt sted eller en stor by
som fx København eller Aarhus.
Interviewpersonens oprindelsesland, køn, alder,
civilstatus og uddannelse er ikke pseudonymiseret i
henhold til undersøgelsens formål. I analyserne er
informationer og udsagn, som vil kunne føre til
genkendelse af interviewpersonen, udeladt.
I citaterne er der foretaget en let omskrivning fra
talesprog til skriftsprog med henblik på at øge læsevenligheden. Mindre fyldeord som ’øh’ og ’altså’ er
eksempelvis udeladt, når disse ikke bidrager væsentligt
med mening eller kontekst til det sagte, ligesom
grammatiske og sproglige fejl samt svære sætningskonstruktioner i et vist omfang er rettet, når dette har
været muligt uden at være meningsforstyrrende.
Ved hvert citat angives interviewpersonens senest
færdiggjorte uddannelsesniveau og eventuelle
igangværende uddannelsesniveau, samt civilstatus
inklusiv en eventuel partners etniske baggrund.
Alle interviewpersoner har givet et skriftligt informeret
samtykke, hvor de giver tilladelse til anvendelsen af data
i henhold til undersøgelsens formål, håndtering og
bearbejdning af data samt deres rettigheder i relation til
at tilbagetrække samtykke.
Forud for interviewets begyndelse er alle interviewpersoner desuden blevet informeret om undersøgelsens
formål og deres ret til at undlade at svare på spørgsmål.

18

Kristiansen (2010), s. 451.

3.7.1 DATAKODNING
Med henblik på at strukturere og skabe overblik i det
omfangsrige datamateriale er der foretaget en detaljeret
og dybdegående kodning af det transskriberede
materiale.
Det indledende arbejde har bestået af hurtig
gennemlæsning af hele datamaterialet efterfulgt af
opstilling af umiddelbart relevante temakoder relateret til
undersøgelsens overordnede fokus: Partner- og
uddannelsesvalg og faktorer med betydning herfor.
Materialet er herefter læst grundigt igennem igen i takt
med kodningen. Der er tilføjet nye koder og underkoder i
takt med kodningsarbejdet. Kodningen bærer således
præg af at være datastyret kodning18 med en induktiv og
dynamisk tilgang til datamaterialet.

3.8 SUPPLERENDE DESK RESEARCH
Undersøgelsen har ikke omfattet et systematisk
litteratursøgningsstudie.
Med henblik på at kontekstualisere og perspektivere
denne undersøgelses fund er der dog gennemført en
mindre og eksplorativ litteratursøgning, hvor der særligt
har været lagt vægt på at identificere studier, som kunne
pege på generelle tendenser med særlig relevans for
denne undersøgelses fokus og kontekst.
Hovedparten af de anvendte studier i de
perspektiverende afsnit er derfor kvantitative og
dansksprogede studier. Der er dog også inkluderet
enkelte kvalitative og/eller udenlandske studier.
Det eksplorative litteraturstudie har været baseret på en
litteratursøgningsstrategi, hvor der dels er gennemført
søgninger i søgedatabaser som REX og Google Scholar,
og dels har været anvendt ”snowballing” ved at
gennemgå relevante henvisninger og emnemæssigt
relevante titler på litteraturlisterne i allerede
identificerede studier. Der er desuden gennemført
søgninger efter ”grå litteratur” på relevante portaler og
hjemmesider.
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I de tilfælde, hvor der er gennemført søgninger i
etablerede søgedatabaser, har søgningerne særligt været
baseret på følgende søgestrenge:
”Uddannelse OR uddannelsesvalg AND indvandrere*
OR efterkommere* AND Danmark OR Europa”
”Education OR educational choice OR work OR
career.”
”Ægteskab OR partner OR partnervalg AND
indvandrer* OR efterkommer* AND Danmark OR
Europa”
“Marriage OR partner OR partner choice AND
immigrant* OR descendant* AND Denmark OR
Europe”
Kun de studier, der aktivt har været anvendt i forbindelse
med de perspektiverende eller indledende baggrundsafsnit, fremgår af litteraturlisten.

3.9 BRUG AF BEGREBER
Anvendelsen af de overordnede begreber “indvandrer”,
“efterkommer” og “ikke-vestlig baggrund” følger
Danmarks Statistiks definitioner.19
Desuden anvender interviewpersonerne også selv en
række forskellige ægteskabs- og kulturbegreber mv. i de
gennemførte interview, som fx “arrangeret ægteskab”,
“muslimsk”, “dansk kultur”, “vores kultur” mv.
Interviewerne har ikke systematisk bedt interviewpersonerne om at uddybe deres forståelse af sådanne
begreber, selvom dette kunne have givet en dybere
forståelse heraf. Det må på denne baggrund være op til
læseren at vurdere hvilken begrebsforståelse, der
kommer til udtryk hos de enkelte interviewpersoner, ved
at se på de sammenhænge og den kontekst i de enkelte
citater, som begreberne optræder i.

Det er et gennemgående tema, at en del interviewpersoner nævner betydningen af deres forældres ønsker
eller forventninger til deres valg af uddannelse og/eller
partner. I rapporten skelnes der her mellem forældrenes
ønsker og forventninger/krav.
Begrebet ”ønsker” anvendes om forældrenes
præferencer for valg af uddannelse og partner i de
tilfælde, hvor interviewpersonerne har oplevet, at deres
forældres præferencer er kommet til udtryk i form af håb
eller ønsker, som forældrene har været åbne for at
forhandle eller eventuelt ikke få opfyldt.
Begreberne ”forventninger” og ”krav” anvendes om
forældrenes præferencer for valg af uddannelse og
partner i de tilfælde, hvor interviewpersonerne har
oplevet, at forældrenes præferencer er kommet til udtryk
i form af krav eller forventninger, som forældrene ikke
umiddelbart har været indstillet på at forhandle eller ikke
at få opfyldt.
Det skal her understreges, at de ovennævnte begreber
dermed anvendes ud fra interviewpersonernes egne
beskrivelser og vurderinger af deres forældres
præferencer. Der er således ikke gennemført interview
med forældrene, og det er ikke sikkert, at forældrene i
alle tilfælde ville dele interviewpersonernes opfattelser.
Desuden kan interviewpersonerne naturligvis også selv
have forskellige opfattelser af, hvornår en given
præference er eller har været til forhandling.
Endelig skal det bemærkes, at mens nogle
interviewpersoner ser tilbage på deres forældres
præferencer i et retrospektivt lys, så er der andre
interviewpersoner, som vurderer deres forældres
præferencer i forhold til et kommende valg af enten
uddannelse og/eller partner.
Interviewpersonernes oplevelser kan derfor også være
præget af henholdsvis efterrationaliseringer eller
forventninger til fremtiden, som ikke nødvendigvis
stemmer overens med de forhold, som reelt kendetegnede forældrenes præferencer dengang – eller vil vise
sig at kendetegne dem i fremtiden.

Desuden er det i analysen gjort klart, hvis der er andre
kontekstuelle forhold ved de enkelte interviewpersoners
begrebsbrug, som undersøger har vurderet relevante at
nævne med henblik på at styrke læserens mulighed for at
forstå eller fortolke den enkelte interviewpersons
anvendelse af begrebet.

19

Se https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvandrere-og-efterkommere/indhold.
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4 UDDANNELSESVALG
Dette kapitel ser nærmere på de faktorer, overvejelser og
hensyn, som interviewpersonerne oplever, har betydning
for deres valg af uddannelse.
Samlet set indeholder interviewmaterialet – på trods af
mange forskelligartede historier – både en række
overordnede hovedtendenser og en række tydelige
”understrømme”, som indledningsvis skitseres.
Desuden er det tydeligt – og en hovedtendens i sig selv –
at de enkelte interviewpersoners uddannelsesvalg som
oftest hænger sammen med en kombination af flere
forskellige faktorer og med en afvejning af flere
forskellige hensyn. Undervejs i kapitlet udfoldes derfor
også en række af disse kombinationer.
Kapitlet afsluttes med perspektiverende overvejelser om
relationen mellem de tendenser, der ses i denne
undersøgelse, og så eksisterende viden om faktorer med
betydning for uddannelsesvalg blandt indvandrere og
efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark.

4.1 FAKTORER MED SÆRLIG BETYDNING
FOR UDDANNELSESVALG

4.1.1 TRE TYDELIGE FAKTORER
Undersøgelsen er baseret på et stort og rigt interviewmateriale, som indeholder en lang række forskellige
personlige historier og oplevelser – også når det gælder
de faktorer, som interviewpersonerne oplever har haft
størst betydning for deres uddannelsesvalg.
Det er derfor nødvendigt at ”male med den brede pensel”
– og at være bevidst om de nuancer, der går tabt – når
hovedindtrykkene indledningsvis skal formidles.
På baggrund af den gennemførte kodning og analyse er
det imidlertid undersøgers klare vurdering, at tre faktorer
med betydning for valg af uddannelse træder særligt
tydeligt frem i de gennemførte interview.

Det gælder de følgende tre faktorer:
•

Personlig interesse for uddannelsen

•

Uddannelse som en vej til bedre jobmuligheder,
herunder til god indkomst og øget jobsikkerhed

•

Forældres og netværks syn på vigtigheden af at
få en uddannelse

De tre nævnte faktorer synes ofte at være indbyrdes
forbundne for interviewpersonerne og kan derfor ikke
altid skilles klart ad analytisk.
De kan på denne måde siges at udgøre tre forskellige
sider af én samlet ”hovedstrøm” i materialet. Ifølge langt
de fleste interviewpersoner har både deres egne
interesser, betydningen af uddannelse i forhold til at
kunne få et godt job og deres forældres syn på
vigtigheden af at få en uddannelse haft betydning for
deres uddannelsesvalg.
Desuden gælder det, at de første to motivationstyper ofte
har haft stor betydning for interviewpersonernes valg af
specifik uddannelse, mens den tredje motivationstype –
forældres syn på vigtigheden af uddannelse – primært
synes at have haft betydning for den overordnede
beslutning om at tage en uddannelse i bredere forstand.
At det særligt er disse tre motivationstyper, der træder
frem, kan måske hænge sammen med, at hovedparten af
de interviewede enten har færdiggjort eller er i gang med
en videregående uddannelse. Det er fx muligt, at den
interessebaserede motivation ville stå mindre tydeligt
frem, hvis en større andel af de interviewede i denne
undersøgelse alene havde gennemført grundskolen.
Set i relation til de forskellige motivationstyper
fremhæver interviewpersoner med ingen eller kort
videregående uddannelse især, at uddannelse kan være
en vej til bedre jobmuligheder, indkomst og
jobsikkerhed.
Omvendt fremhæves især den interessebaserede form for
motivation blandt interviewpersonerne med en
videregående uddannelse.
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På tværs af uddannelsesgrad har det for mange også
betydning, at de oplever at kunne gøre en positiv forskel
for andre ved at blive uddannet indenfor det pågældende
uddannelsesområde.
Alle de tre ovennævnte motivationstyper træder dog
klart frem, og det er således tydeligt, at den interessebaserede form for motivation ofte indgår i et samspil
med de to øvrige motivationsfaktorer.
Mens nogle interviewpersoner giver udtryk for, at deres
valg af specifik uddannelse alene hænger sammen med
en indre motivation, så angiver andre interviewpersoner,
at deres interesse for og valg af den valgte uddannelse
både har været påvirket af deres egne ønsker og af
forskellige udefrakommende påvirkninger.
Ingen af de interviewede i denne undersøgelse giver
udtryk for decideret manglende motivation til at tage en
uddannelse. Motivationen herfor er – eller har således
også været – til stede blandt de interviewede, som alene
har færdiggjort grundskolen.20
Flere af de ældre interviewpersoner i denne del af
målgruppen giver direkte udtryk for, at de ærgrer sig
over, at de ikke fik taget en videregående uddannelse,
dengang de havde chancen. Som årsag hertil angiver de
typisk, at de blev forhindret af eksterne faktorer, som fx
at de fik børn i en tidlig alder, at de skulle tage sig af
andre familiemedlemmer eller lignende.
Når de ikke fik taget en videregående uddannelse,
skyldes det således ikke umiddelbart en decideret
mangel på motivation, om end flere nævner, at de ikke i
tilstrækkelig grad havde forstået vigtigheden af at tage
en videregående uddannelse, da de var yngre.
I de fleste interview fremhæver interviewpersonerne, at
deres forældre ofte – og typisk allerede fra en tidlig alder
– har fortalt dem, at det er vigtigt at få en uddannelse.

Der ses således en tydelig tendens til, at forældrene har
været med til at præge interviewpersonerne i retning af
en stærk uddannelsesorientering. Dette mønster ses også
blandt de kortere uddannede, om end der er enkelte
undtagelser i denne gruppe.
Datamaterialet giver ikke grundlag for at vurdere, i
hvilket omfang forældrene i praksis har været i stand til
at understøtte interviewpersonernes uddannelsesmuligheder på en måde, der matcher deres forventninger.
Anden forskning har dog indikeret, at dette ikke altid er
tilfældet, og at mangel på tilstrækkelig understøttelse
dermed kan udgøre en barriere.21 Det kan dreje sig om
forældre, som ikke i tilstrækkelig grad har været i stand
til – eller bevidste om – at understøtte børnenes
skolegang, fx i relation til at sikre at børnene får
tilstrækkelig nattesøvn, at smøre madpakke, at hjælpe til
med lektier eller at deltage i forældresamarbejde mv.
I den nærværende undersøgelse oplever mange af de
interviewede, at deres forældres fokus på vigtigheden af
uddannelse hænger sammen med forskellen mellem de
gode uddannelsesmuligheder, som interviewpersonerne
har i Danmark, og så de muligheder – eller mangel på
samme – som deres forældre selv har haft i deres
ungdom i oprindelseslandet.
En stor del af interviewpersonerne oplever således, at
forældrenes stærke ønske om, at de tager en uddannelse i
Danmark, hænger sammen med forældrenes mere
generelle ønske om at give deres børn et bedre – og mere
økonomisk sikkert – liv, end de selv har haft.22
Det er således også kendetegnende, at de fleste
interviewpersoner har oplevet at gøre deres forældre
glade ved at vælge en uddannelse – uanset hvilken
specifik uddannelse, der har været tale om.

Eksisterende forskning viser også, at minoritetsetniske forældre generelt har højere uddannelsesforventninger til deres børn end majoritetsetniske forældre. At
minoritetsetniske unge på flere punkter stadig er bagud i forhold til majoritetsetniske unge, skyldes således ikke mangel på uddannelsesorientering. Se afsnit 4.4.
21
Se fx Larsen (2013), Rangvid (2009) og Bæck (2007).
22
Lignende indtryk er også fremhævet i andre undersøgelser. I relation til indvandrere med pakistansk baggrund har Rytter (2011) fx beskrevet, hvordan det at sikre,
at ens børn får en god uddannelse, også handler om at retfærdiggøre de ofre, man har måttet bringe som forælder. En uddannelse og et godt job kan på denne
måde blive et bevis på, at det at efterlade familie og det velkendte i hjemlandet for at immigrere til Danmark i sidste ende har været det hele værd.
20
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4.1.2 ANDRE VIGTIGE FAKTORER OG
FORSKELLIGE ”UNDERSTRØMME”
Foruden de tre hovedtendenser er der også en række
andre faktorer, som er kendetegnet ved at stå tydeligt og
betydningsfuldt frem i forskellige dele af materialet.
Der kan mere specifikt identificeres fire tydelige
”understrømme”:
•

Forældres ønsker om uddannelse i specifik og
akademisk retning (især medicin, jura og
ingeniør)

•

Betydning af prestige og status omkring
uddannelsesvalg

•

Konflikt eller uenighed med forældre omkring
uddannelsesvalg

•

Manglende involvering eller rådgivning fra
forældre i forbindelse med uddannelsesvalg

I relation til den førstnævnte understrøm fremgår det i
nogle interview, at forældrene har (eller har haft) klare
præferencer i forhold til hvilken, eller hvilke, helt
specifikke uddannelser, interviewpersonen bør vælge.
I forlængelse heraf er der også eksempler på
interviewpersoner, som fortæller om forældre med klare
præferencer og holdninger til hvilke uddannelser, de
helst ikke bør vælge eller helst ikke burde have valgt.
I begge de ovenstående tilfælde er det forskelligt,
hvordan interviewpersonerne har forholdt sig til og har
reageret på forældrenes ønsker.

ligesom det er endt med en fælles forståelse omkring det
endelige valg. Kun i ganske få interview fortælles der
om forældre, som decideret har forsøgt at presse
interviewpersonen til at vælge en specifik uddannelse
mod hans eller hendes vilje.
Ligeledes er der ikke i datamaterialet eksempler på
interviewpersoner, som er endt med at vælge en specifik
uddannelse alene på grund af forældrene og imod deres
egen vilje.
Selvom alle de nævnte interviewpersoner dermed (også)
har fået deres egne ønsker tilgodeset, så er det samtidig
tydeligt, at forældrenes præferencer og holdninger i flere
tilfælde har haft en rammesættende betydning for det
endelige valg af uddannelse.
Mere specifikt giver de pågældende udtryk for, at især
uddannelser som jura og medicin, samt forskellige
ingeniøruddannelser, er i høj kurs hos deres forældre.
Adspurgt hvorfor svarer interviewpersonerne typisk, at
netop disse uddannelser er forbundet med prestige og høj
status i forældrenes minoritetsetniske omgangskreds
og/eller i den bredere familie – herunder også
transnationalt, da de samme uddannelser også har høj
status i forældrenes oprindelseslande.
Samtidig fortæller enkelte interviewpersoner, at deres
forældre opfatter håndværkeruddannelser som en
specifikt uønsket type af uddannelse, hvilket kan hænge
sammen med, at disse uddannelser omvendt er forbundet
med lav status hos deres forældre – herunder i deres
forældres omgangskreds’ og/eller families øjne.23

Ligeledes er det forskelligt, om forældrene har forsøgt at
påvirke interviewpersonerne til at vælge en specifik
uddannelse i de tilfælde, hvor interviewpersonerne ikke
selv har ønsket at vælge den pågældende uddannelse.

Forældrenes typiske uddannelsespræferencer har givet
anledning til begrebet ”ALI-uddannelser”. Begrebet
anvendes af enkelte interviewpersoner i undersøgelsen
som en humoristisk, selvironisk eller kritisk betegnelse
for det forhold, at nogle indvandrer- og efterkommerforældre specifikt ønsker, at deres børn læser til enten
advokat, læge eller ingeniør (A, L eller I).24

I langt de fleste tilfælde synes det at være
interviewpersonens egne ønsker, der har haft forrang,

Selvom denne tendens altså også kan påvises i en del af
den indsamlede empiri i denne undersøgelse, er det

Disse præferencemønstre er også dokumenteret i kvantitativt baserede spørgeskemaundersøgelser blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
baggrund i Danmark. Se fx Andersen (2008a).
24
En lignende anvendelse er også set i andre interview med personer med ikke-vestlig baggrund. Se fx artiklerne: ”Samtlige indvandrere kan ikke tage en ’ALI’uddannelse” (Berlingske, 24. september, 2018) og ”Ny undersøgelse: Flygtningebørn i Danmark klarer sig markant bedre end for 20 år siden” (Information, 20.
oktober, 2018).
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samtidig værd at understrege, at der er tale om en
understrøm frem for en generel hovedtendens. Kun et
mindretal af interviewpersonerne i undersøgelsen har
således oplevet, at deres forældre specifikt har givet
udtryk for et ønske om, at de skulle læse til advokat,
læge, ingeniør eller andre uddannelser, som er forbundet
med en høj grad af prestige.
Den ovenfor nævnte understrøm er delvist forbundet
med en anden understrøm i interviewmaterialet: At der
også blandt interviewpersonerne selv er eksempler på
personer, som i deres uddannelsesvalg har været
motiveret af det forhold, at den pågældende uddannelse
er forbundet med prestige og høj status enten i
samfundet generelt eller mere specifikt i deres familie
eller omgangskreds.
I disse tilfælde fremhæver interviewpersonerne altså
betydningen af det, man kunne kalde den symbolske
kapital25 som uddannelsen er forbundet med, snarere end
blot – eller som tilføjelse til – de økonomiske fordele,
der kan være forbundet med at gennemføre uddannelsen.
Nogle af de nævnte interviewpersoner fortæller fx, at det
har stor betydning for dem, at den uddannelse, de har
valgt, bliver opfattet positivt af samfundet, af deres
forældre og/eller af deres omgangskreds.26 Igen er det
dog kun et mindretal af interviewpersonerne, der
eksplicit fremhæver dette – og det synes i særlig grad at
være interviewpersoner, som har forældre med stærke
uddannelsespræferencer. I en del af disse tilfælde er
interviewpersonerne da også endt med at vælge en
uddannelse, som er ”i retning” af deres forældres eller
omgangskreds’ ønsker.
Enkelte interviewpersoner fortæller, at de har haft
konflikter eller har været uenige med deres forældre
og/eller med andre familiemedlemmer i forbindelse med
deres uddannelsesvalg.

I flere af disse tilfælde ses der en tendens til, at
uenigheden har ført til nye refleksioner omkring
uddannelsesvalget hos interviewpersonen. På denne
måde synes uenighederne i nogle tilfælde enten direkte
eller indirekte at have haft indflydelse på
interviewpersonernes endelige valg af uddannelse.
I nogle tilfælde er valget blevet taget efter en forhandling
eller som et kompromis mellem interviewpersonens egne
ønsker og de udefrakommende ønsker fra forældre eller
familie. Interviewpersonernes egne ønsker kan også
være blevet påvirket undervejs af de ønsker, som deres
forældre har fremsat i forbindelse med uenigheden.
Endelig er der enkelte interviewpersoner, som har
oplevet et manglende engagement i deres uddannelse fra
deres forældres side. Desuden nævner en del, at deres
forældre ikke har involveret sig i at rådgive dem
omkring deres uddannelsesvalg – et mønster, der også
ses blandt nogle af de interviewpersoner, som ellers har
forældre, der har understreget vigtigheden af at få en
uddannelse.
Interviewmaterialet giver kun begrænsede indikationer
på de oplevede årsager hertil. En mulighed kan være, at
nogle af forældrene ikke har følt sig i stand til at rådgive
deres børn omkring deres mere præcise uddannelsesvalg,
fx på grund af et manglende kendskab til de forskellige
typer af uddannelser, der findes i Danmark.
For nogle af disse interviewpersoner er deres inspiration
til at vælge en specifik uddannelse derfor også kommet
fra andre sider end fra forældrene og familien.
Nogle fremhæver fx at være blevet påvirket af deres
jævnaldrende eller af andre voksne eller ”mentorer”, som
de har mødt i forbindelse med deres grundskoleuddannelse, i praktikstillinger eller i forbindelse med
frivilligt arbejde mv.

Begrebet ”symbolsk kapital” anvendes i sociologisk forskning om den status, anerkendelse eller prestige, der kan være forbundet med en given egenskab eller
handling, fordi medlemmerne af en gruppe er enige om at tilskrive denne egenskab eller handling positiv værdi (Andersen & Kaspersen (2013)). For nogle af
interviewpersonerne kan der fx være en høj grad af symbolsk værdi forbundet med det at gennemføre en (specifik) videregående uddannelse, bl.a. fordi det
forventes at kunne give høj status og at medføre anerkendelse og legitimering fra personens familie og minoritetsetniske miljøs side. Begrebet ”symbolsk kapital”
stammer fra Pierre Bourdieu, der forstår symbolsk kapital som ”den form for kapital, som forskellige former for kapital kan antage, når de bliver opfattet og anerkendt
som legitime” (Bourdieu (1989), forfatters oversættelse). Symbolsk kapital kan således ses som den kapital der opstår, når en given handling eller egenskab
medfører en gruppes anerkendelse af, at en person besidder andre former for kapital (kulturel, økonomisk og/eller social kapital).
26
Ifølge Rytter (2011) kan ønsket om at opnå en af disse specifikke uddannelser også være et udtryk for en strategi om at opnå social mobilitet blandt efterkommere.
Uddannelserne kan desuden give prestige, fordi de er universelt anerkendte uddannelser, som alle – også i oprindelseslandet – kan relatere til. Omvendt har
håndværkererhverv, som ikke kræver en uddannelse i alle lande, såvel som mindre udbredte uddannelser – som fx antropologi – typisk lavere status.
25
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På tværs af de forskellige hovedtendenser og
understrømme i materialet er det et fællestræk, at
informanterne oplever, at den endelige beslutning om
valg af uddannelse har været deres egen.
Desuden er det kendetegnende, at i de tilfælde, hvor der
har været konflikter eller uenigheder omkring
uddannelsesvalget, er disse uenigheder og konflikter
blevet løst, ligesom interviewpersonerne oplever, at
deres forældre og familie er endt med at acceptere deres
valg af uddannelse, selvom de måske indledningsvis har
udtrykt reservationer eller bekymringer i relation hertil.

4.1.3 FORSKELLE FORDELT PÅ ETNISK
BAGGRUND, KØN, ALDER OG
UDDANNELSESNIVEAU
Når det gælder de tre hovedfaktorer, som
interviewpersonerne hyppigst fremhæver som
betydningsfulde for deres valg af uddannelse, ses der
ikke de store forskelle fordelt på hverken etnisk
baggrund eller køn eller uddannelsesniveau.
På tværs af disse baggrundsvariable gælder det således,
at interviewpersonerne fremhæver betydningen af deres
egen interesse for den valgte uddannelse, uddannelsens
potentiale til at give dem bedre jobmuligheder –
herunder fx øget indkomst og jobsikkerhed – samt deres
forældres og netværks syn på vigtigheden af at få en
uddannelse.
I relation til alder og uddannelsesniveau ses der dog en
vis tendens til, at særligt de yngre interviewpersoner,
som er i gang med en videregående uddannelse, er
tilbøjelige til at fremhæve deres egen interesse for
uddannelsen som den vigtigste af de tre nævnte faktorer.
Samtidig står det klart, at en stor del af disse yngre
interviewpersoner særligt lægger vægt på ønsker om
selvrealisering og på muligheden for at få en uddannelse
og et efterfølgende job, som er menings- og
identitetsgivende for dem.
Blandt en del af de ældre og de kortere uddannede
interviewpersoner synes motivationen for at tage en
uddannelse i stedet primært at være forbundet med

betydningen af uddannelse som en vej til bedre
jobmuligheder, øget indkomst og øget jobsikkerhed.
På tværs af både alder, etnisk baggrund, køn og
uddannelsesniveau ses det dog, at informanterne generelt
fremhæver alle de tre primære faktorer som vigtige og
centrale.
Omvendt er der mere markante og tydelige forskelle
fordelt på både alder, køn, etnisk baggrund og
uddannelsesniveau, når det gælder de identificerede
understrømme. Der må dog her tages forbehold for, at
undersøgelsens datamateriale er kvalitativt og at
understrømmene ses blandt et begrænset antal
informanter, hvorfor de observerede fordelinger kan
være tilfældige.
Med forbehold herfor ses der imidlertid en tydelig
tendens til, at interviewpersonerne med tamilsk
baggrund i højere grad end de øvrige beskriver et pres
fra deres forældre i forbindelse med deres
uddannelsesvalg.
Særligt blandt de tamilske interviewpersoner er der
således flere som har oplevet – eller aktuelt oplever – at
deres forældre har ønsker om, at de skal tage en lang
videregående uddannelse, herunder i en del tilfælde en
specifik uddannelse, som fx medicin, jura- eller
ingeniørstudiet. Denne tendens ses også blandt enkelte af
de ældre interviewpersoner med pakistansk baggrund.
De pågældende interviewpersoner beskriver typisk, at
forældrenes ønsker hertil har at gøre med et ønske om at
opnå prestige og anseelse i familiens minoritetsetniske
miljø – både lokalt og transnationalt.
Det er dog samtidig tydeligt, at kun de færreste tamilske
interviewpersoner har valgt en specifik videregående
uddannelse alene af denne årsag. Også blandt de
tamilske interviewpersoner er det således primært den
personlige interesse for en given uddannelse, som har
været – eller forventes at blive – udslagsgivende for
deres valg af uddannelse.
Samtidig er der på tværs af etnisk baggrund og alder kun
ganske få interviewpersoner, som fremhæver, at prestige
og anseelse har haft stor eller afgørende betydning for
deres egne ønsker til valg af uddannelse.
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Blandt interviewpersonerne med tyrkisk/kurdisk og
palæstinensisk/libanesisk baggrund er der ikke i samme
grad en uddannelsesorientering, som synes at være
påvirket af specifikke forældreønsker. Også i disse
grupper ses der en stærk uddannelsesorientering og en
tydelig påvirkning fra forældrenes side, men udsagnene
om forældremotivationen indikerer, at den er af mere
materialistisk karakter. Her er det typisk oplevelsen, at
forældrene primært lægger vægt på vigtigheden af at få
en uddannelse som sådan, da det er en vej til bedre
jobmuligheder, øget jobsikkerhed og øget økonomisk
stabilitet.
Kun få interviewpersoner har oplevet deciderede
konflikter med deres forældre omkring uddannelsesvalg.
Flere af disse eksempler ses blandt kvinder med tamilsk
baggrund – og de synes blandt andet at hænge sammen
med uddannelsesvalg, som går på tværs af traditionelle
kønsrolleopfattelser.
Når det gælder betydningen af uddannelsesgrad, skal det
nævnes, at de kortuddannede interviewpersoner
hovedsageligt findes i undersøgelsens ældre målgruppe.
Her har nogle enkelte enten oplevet, at deres forældre
havde lave eller ingen forventninger til deres uddannelse,
eller at forældrene havde svært ved at give dem
tilstrækkelig støtte og rådgivning i relation til
uddannelse.
De kortuddannede interviewpersoner er dog i høj grad
selv uddannelsesorienterede på deres børns vegne –
generelt fordi de ønsker et bedre og mere stabilt
arbejdsliv for deres børn. Der er således ikke eksempler
på manglende uddannelsesorientering blandt de
kortuddannede interviewpersoner selv.
Materialet indikerer ikke udbredte kønsforskelle i
relation til uddannelsesvalg. Der er dog enkelte
eksempler på kvinder, som ikke måtte tage eller fortsætte
en uddannelse efter at de blev gift, fordi deres ægtefælle
eller svigerfamilie ikke ville tillade det.
Dette er dog ikke en udbredt tendens, og der ses næsten
udelukkende eksempler herpå i den ældre del af
målgruppen. Det kan blandt andet hænge sammen med,
at den gennemsnitlige ægteskabsalder i de undersøgte
27
28

Disse temaer behandles nærmere i kapitlet om partnervalg.
Fallesen (2015) og Danmarks Statistik (2019).

grupper er steget markant over de seneste to årtier,
ligesom der i højere grad end tidligere synes at blive lagt
vægt på vigtigheden af at afslutte en uddannelse, inden
man bliver gift.27

4.1.4 HVILKE FAKTORER ER IKKE BELYST?
Datamaterialet belyser alene de faktorer, som
interviewpersonerne selv oplever og fremhæver, har haft
betydning for deres uddannelsesvalg. Det er derfor
væsentligt at nævne, at der også kan være andre centrale
faktorer med betydning for interviewpersonernes valg af
uddannelse, som undersøgelsen blot ikke belyser.
Det er fx oplagt, at kvalifikationer kan være en
afgørende faktor. Selvom indvandrere og efterkommere
med ikke-vestlig baggrund i stigende grad gennemfører
en ungdomsuddannelse, så er de fortsat ikke kommet på
niveau med etniske majoritetsunge i Danmark – og dette
forhold hænger sammen med, at de samlet set har lavere
karakterer med fra folkeskolen.28
Man kunne derfor antage, at udfordringer relateret til
lave karakterer eller manglende kvalifikationer ville
være et tema, som stod tydeligt frem i de gennemførte
interview. Men bortset fra enkelte undtagelser er det ikke
tilfældet.
Der kan også være andre forhold, som interviewpersonerne af forskellige årsager enten ikke har haft lyst
til at dele med intervieweren eller ikke har reflekteret
over betydningen af. Det er i hvert fald et hovedindtryk,
at der er stor forskel på graden af forudgående refleksion
og graden af tvivl blandt interviewpersonerne, når de er
blevet bedt om at forholde sig til, hvad der har haft
betydning for deres uddannelsesvalg.
Desuden skal det fremhæves, at undersøgelsens
interview også har skullet afdække faktorer med
betydning for valg af partner. De fleste interviewpersoner har været mere optagede og interesserede i at
fortælle om dette emne, ligesom de typisk har brugt
længere tid på at svare på de spørgsmål, som har
relateret sig til deres partnervalg.
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Det kan ikke udelukkes, at dette har medført en tendens
hos visse interviewpersoner til at ”gå lidt hurtigere
henover” deres svar på de spørgsmål, som har handlet
om årsager til uddannelsesvalg.
Endelig har særligt en del af de ældre interviewpersoner
afsluttet deres uddannelse for en del år siden. De kan
derfor i nogle tilfælde enten have haft svært ved at huske
præcist, hvad der oprindeligt havde betydning for deres
uddannelsesvalg, ligesom deres efterfølgende
refleksioner herover potentielt kan være præget af
efterrationaliseringer eller af senere tilkomne
påvirkninger i deres syn på eget uddannelsesvalg.
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4.2 EKSEMPLER PÅ PRIMÆRE
MOTIVATIONSFAKTORER
I dette afsnit belyses de primært identificerede faktorer
med betydning for uddannelsesvalg mere dybdegående
– og med udgangspunkt i konkrete citater og indtryk fra
de gennemførte interview.

4.2.1 PERSONLIG INTERESSE FOR
UDDANNELSEN
Den hyppigst fremhævede motivationsfaktor er personlig
interesse for den valgte uddannelse.
Charuka fortæller fx, hvordan hendes interesse for
filosofi og religiøse spørgsmål havde betydning for
hendes valg om at studere på en humanistisk uddannelse:

Jeg har nok [flyttet] mig i forhold til mit studie,
hvordan man burde leve, og hvad der er godt, og
hvad der er ondt. Og hvorfor er et menneske
ondt? Altså nu bliver det meget religion, haha!
Det gik jeg meget op i. Og da jeg gik på
gymnasiet, der var jeg også meget optaget af
filosofi.

Dette står i modsætning til hans far og onkel, hvis
arbejde ikke havde betydning for deres øvrige liv og
interesser:

Jeg tror indirekte godt, at du kan se, at mine
forældre – og altså min onkel og min far for
eksempel – de kunne godt lide deres arbejde. Men
det var ikke sådan noget, de ville snakke om i
deres fritid. Det var sådan lidt: ’Farvel – og nu skal
vi så snakke politik og historie og sådan noget,
ikke?’ Men jeg har været meget interesseret i
politik fra en tidlig alder.
- Hassan, 23 år, studerende på mellemlang videregående
uddannelse, palæstinensisk baggrund.

Mens nogle således har ladet deres interesser og
fascinationer styre dem i retning af en bestemt
uddannelse, har andre i højere grad søgt en uddannelse,
som kunne give dem et interessant arbejdsliv eller en
specifik jobtitel, som de har fundet spændende.
Herunder fortæller Eda fx, at hendes valg om at starte på
handelsskolen var et udtryk for et ønske om at blive
bankrådgiver, hvilket blev bekræftet for hende under et
praktikforløb:

- Charuka, 39 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

På lignende vis forklarer Azra, at hun valgte at gå i en
sproglig retning i gymnasiet og senere at læse engelsk og
tysk på universitetet, fordi hun ”elsker sprog”.
Et tredje eksempel er Hassan, som studerer på en
samfundsvidenskabelig uddannelse. Han fortæller, at det
var hans store interesse for politik, som blev
medbestemmende for hans valg af uddannelse.
Desuden fremgår det tydeligt i interviewet med Hassan,
at det er vigtigt for ham, at hans uddannelse kan føre til
et arbejde, der hænger sammen med hans fritidsinteresser og identitet.

Jeg har altid haft den tanke: ’Jamen, jeg kunne
også godt tænke mig at være bankrådgiver. Det
interesserer mig rigtig meget!’. Og i 9. klasse, der
var jeg også i noget praktik, kom ud, så hvordan
det var, og det interesserede mig. Så jeg tænkte:
’Så må jeg nok vælge noget med noget
handelsskole’.
- Eda, 19 år, studerende på kort videregående uddannelse, tyrkisk
baggrund.

I lighed med Eda er der også flere andre
interviewpersoner, for hvem interessen i den specifikt
valgte uddannelse hænger tæt sammen med den type af
arbejdsliv, som de ønsker sig på sigt.
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Sumaira forklarer for eksempel, hvordan hendes
uddannelsesvalg har afspejlet et ønske om at kunne få et
afvekslende arbejdsliv, hvor der både skal være plads til
kontorarbejde, men også til ”at jeg har med mennesker
at gøre”.

Dhir har også valgt socialrådgiveruddannelsen på
baggrund af et ønske om ”at hjælpe mennesker, og
hjælpe dem ud med deres hverdagsproblemer, og hvad
de kommer igennem og sådan. I hvert fald vise dem, der
er håb”.

Andre interviewpersoner har i deres valg af uddannelse
været styret af et ønske om at kunne hjælpe udsatte
mennesker. Herunder forklarer Charbel, hvordan hans
valg om at uddanne sig til socialrådgiver hænger
sammen med, at han gennem et ungdomsjob kom i
berøring med nogle projekter, som var målrettet borgere
i udsatte boligområder:

Et eksempel på en lignende motivation ses blandt andet
hos Sayaana, som fortæller, at hun blandt andet har valgt
en uddannelse inden for audiologi, fordi hun derigennem
kan ”hjælpe andre til bedre livskvalitet”.

Så socialrådgiver det tog jeg, fordi i mine yngre
dage – da jeg var 18 år, tror jeg det var – der
arbejdede jeg på en kommunal arbejdsplads. Jeg
blev først ansat som rengøringsmedhjælper på et
kontor, men det udviklede sig til, at jeg fik lov til at
være med på projekter og så videre. Og det
interesserede mig, fordi de arbejdede med
udsatte boligområder. Der tænkte jeg så bare:
’Okay, jeg synes det er spændende at arbejde
med udsatte boligområder! Hvilken uddannelse
kan hjælpe mig med at gøre det allerbedst?’. Og
det føler jeg, at socialrådgiver kan. For da jeg for
eksempel var i praktik på jobcenteret, så den
vejleder jeg havde, hun havde et projekt i et
område med udsatte boligområder, så vi
arbejdede meget med det. Men nu har jeg mit
eget projekt, hvor jeg så udvælger nogle
kontanthjælpsmodtagere og holder foredrag for
dem og hjælper dem med at komme i arbejde
hurtigere. Og det synes jeg er spændende! Det vil
jeg se mig selv lave i fremtiden.
- Charbel, 22 år, studerende på mellemlang videregående
uddannelse, libanesisk baggrund.

Ønsket om at bidrage til at hjælpe andre kommer også til
udtryk i interviewet med Dhir på 21 år.
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4.2.2 UDDANNELSE SOM ADGANGSBILLET
TIL BEDRE JOBMULIGHEDER OG
ØGET JOBSIKKERHED
Nedenfor gives en række eksempler på, hvordan
interviewpersonerne fortæller om uddannelse som
adgangsbillet til gode jobmuligheder, herunder øget
jobsikkerhed og bedre indkomst. Som det vil fremgå, er
det tydeligt, at denne motivationsfaktor ofte er forbundet
med både den interessebaserede motivationstype og med
forældres og netværks syn på vigtigheden af at tage en
uddannelse.
Blandt de ældre interviewpersoner i undersøgelsens
målgruppe er der flere, som har valgt at gå i gang med en
uddannelse efter først at have arbejdet i nogle år som
ufaglærte. For disse interviewpersoner er det tydeligt, at
uddannelsesvalget primært er drevet af et ønske om at
styrke deres fremtid på arbejdsmarkedet, herunder at
finde mere sikre former for beskæftigelse.
Et eksempel herpå er Rojan, som er i gang med at
færdiggøre sin uddannelse efter flere år i job som
ufaglært. Han fortæller:

Jeg vil også gøre uddannelsen færdig, fordi det
kommer også til at betyde noget for mine børn, at
jeg har uddannelse. Fordi som ufaglært, så kan du
bare stå på gaden den ene dag. Hvad fanden skal
du så lave? Ufaglært arbejde, det er noget som
dør helt ud. Det er ikke noget, som der er fremtid i
overhovedet! Så det her med uddannelse, det var
vi begge to [Rojan og hans partner] meget
bevidste om, at det er vigtigt. Også for at statuere
et eksempel for vores børn. Jeg tror, at det viser
statistikkerne også, at når forældrene uddanner
sig, så smitter det af på børnene også.
- Rojan, 36 år, studerende på mellemlang videregående uddannelse,
tyrkisk baggrund

Også Shamsa beskriver, hvordan en uddannelse giver
adgang til ”bedre” jobs og større jobsikkerhed. Hun har
færdiggjort en erhvervsuddannelse, og om dette fortæller
hun:

Så jeg blev jo sådan helt stolt, ikke? Fordi det er jo
bare en erhvervsuddannelse, det er jo ikke fordi, at
det er det vilde. Men jeg er vildt glad for, at jeg har
fået en uddannelse, og jeg godt kan finde et
arbejde! For jeg kan ikke se mig selv som
rengøringsmedarbejder, eller… Det vil jeg ikke
kunne.
- Shamsa, 39 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

Der er også i interviewmaterialet eksempler på
interviewpersoner, som undervejs har skiftet uddannelse
med henblik på at øge deres jobmuligheder og
jobsikkerhed efter endt uddannelse.
Det gælder fx for Anil, som fortæller, at han gerne ville
uddanne sig som arkitekt men undervejs har valgt en
anden uddannelse med henblik på at øge hans fremtidige
jobsikkerhed:

Altså, jeg tror, som arkitekt så skal man slås lidt
mere for at få job. Det er også det, jeg tænkte.
Den der fremtidsusikkerhed, der lå ude i
fremtiden. Det ville jeg ikke rigtig. Så endte jeg her
[på ingeniøruddannelsen].
- Anil, 29 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
tamilsk baggrund.

Som beskrevet indledningsvist er forståelsen af
uddannelse som en vigtig adgangsbillet til gode
jobmuligheder og øget jobsikkerhed også udbredt blandt
en række af de informanter, som ikke selv har
gennemført en uddannelse.
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Flere af dem fortryder i dag, at dette er tilfældet, og det
er samtidig tydeligt, at flere af dem har gjort sig tanker
om at ændre på dette i relation til deres egne børn.

Elya, der ikke selv fik en uddannelse, fortæller:

Et eksempel herpå er Daud. Han fortæller her, hvorfor
han vil gøre alt, hvad han kan, for at få sin søn til at
forstå vigtigheden af en uddannelse:

Forældrene snakkede faktisk ikke om det. Ikke
dengang. Og det er også derfor. Det var ligesom,
at det var lidt svært for os og sådan nogle ting. Det
er jo de nyere generationer, der kommer under
uddannelse… Men jeg vil også sige, at vi er jo –
min generation – vi er jo arbejdsfolk. Og det er
fordi, vi har set på vores forældre, hvordan de har
knoklet. Men de nye generationer – 2.g’erne som
de kaldes – er ikke arbejdsfolk på den måde, at de
vil lave det samme arbejde, som deres forældre
lavede. Det vil de ikke. De vil gerne have lidt
nemmere arbejde end det og tjene lidt mere. Og
det er de også gode til. Det kan jeg jo se. Men der
er så også mange af dem, der bare er blevet
selvstændige med pizzeriaer og restauranter [i
stedet for at tage en uddannelse].

Det vigtige for mig er, at jeg gør, hvad jeg kan, for
at han [Dauds søn] holder sig på en ren sti og får
sig en uddannelse. Det vil jeg ønske. Fordi jeg ville
ønske, jeg havde taget en uddannelse, da jeg var
ung, men der var nogle omstændigheder, der
gjorde – blandt andet min mors sygdom – at der
var nogle ting, jeg måtte vælge fra. Og jeg kan
godt se nu, når jeg er herhenne i mit liv nu, at
uddannelse havde gavnet mig rigtig meget. Og
det kan jeg også se på hans mor [Dauds ekskone].
Hun har et fast arbejde, har ikke nogen
bekymringer, har en fast indtjening. Jeg har også
et fast arbejde, men man ved jo aldrig. Hun er
mere sikret, kan man sige, fremtidsmæssigt,
hvorimod jeg ikke er. Og det ville jeg ønske for
min søn, at når han kommer dertil, så vil jeg gøre
alt, hvad jeg kan, til at få ham til at forstå, at
uddannelse er den rigtige vej frem. Så vil jeg gøre,
hvad jeg kan for, at han ikke mangler noget. Det er
jo derfor, jeg knokler og arbejder.
– Daud, 36 år, har færdiggjort grundskolen, pakistansk baggrund

Ifølge Elya er de yngre generationer også selv blevet
mere motiverede til at tage en uddannelse, fordi de har
set, hvad det har betydet, at mange i deres forældres
generation ikke fik en uddannelse og måtte arbejde som
ufaglærte.
Set med Elyas øjne er det således ikke kun forældrene,
som med tiden er begyndt at tale mere om vigtigheden af
at få en uddannelse – det er også de yngre generationer
selv.

- Elya, 39 år, har færdiggjort grundskolen, tyrkisk baggrund

Som det fremgår af citatet fra Elya, kan den udbredte
opfattelse af vigtigheden af at tage en uddannelse i
efterkommergenerationen altså hænge sammen med de
erfaringer, som førstegenerationen har gjort sig.
Selvom ønsket om et godt og velbetalt job med en høj
grad af jobsikkerhed givetvis er en forholdsvis udbredt
form for motivation til at tage en uddannelse generelt, så
kan de ovenstående faktorer altså tænkes at være
medvirkende til, at denne form for motivation er så
markant og tydelig, som den er blandt en stor del af
interviewpersonerne i denne undersøgelse.
For det første har det givetvis stor betydning, at
Danmark, sammenlignet med interviewpersonernes
oprindelseslande, tilbyder langt bedre muligheder for –
og gratis adgang til – at unge kan tage en videregående
uddannelse.
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For det andet indikerer interviewmaterialet, at
efterkommergenerationerne og de senere tilkomne
førstegenerationsindvandrere har bidt mærke i, hvad det
har betydet for de første indvandrer- og flygtningegenerationer – herunder ofte for deres egne forældre og
familiemedlemmer – at de ikke havde (eller ikke fik
anerkendt) en videregående uddannelse i Danmark.
I de første generationer var der derfor mange, som måtte
udføre ufaglært arbejde til en forholdsvis beskeden løn
og med en forholdsvis ringe jobsikkerhed.
Samtidig er det interessant, at tendensen både synes at
gælde blandt de interviewede med tyrkisk/kurdisk og
pakistansk baggrund – som for de flestes vedkommende
er efterkommere af de tyrkere og pakistanere, der kom til
Danmark som ”gæstearbejdere” i 1960’erne og
1970’erne – samt blandt de interviewede med tamilsk og
libanesisk/palæstinensisk baggrund, som for de flestes
vedkommende er efterkommere af de flygtninge, der
kom til Danmark fra Sri Lanka og Libanon i 1980’erne.
Selvom kun meget få direkte fremhæver, at deres
uddannelsesvalg hænger sammen med deres ønsker til et
fremtidigt ægteskab og/eller familieliv, så synes den
materielle motivation for at tage en uddannelse på et
indirekte plan alligevel at være forbundet hermed.
Flere af de mandlige interviewpersoner nævner fx, at det
er vigtigt for dem, at de kan bidrage til at forsørge deres
familie, når de bliver gift og får børn, hvorfor det er
vigtigt for dem at have et godt job.
I forlængelse heraf nævner flere af de mandlige
interviewpersoner også mere eksplicit, at det er eller har
været vigtigt for dem at have færdiggjort en uddannelse
– og også gerne at have fundet et godt job – inden de
bliver gift og får børn.
Samme ønske fremhæves også blandt enkelte af de
kvindelige interviewpersoner, ligesom det i denne
forbindelse nævnes, at det kan være svært at klare sig
med kun én god indtægt, hvis man ønsker at etablere et
godt og økonomisk velfunderet familieliv med børn i
Danmark.

Generelt er der således en del interviewpersoner, som
fremhæver vigtigheden af at færdiggøre en uddannelse
inden de stifter familie.
Omvendt er der ikke nogen interviewpersoner, som
eksplicit fremhæver, at deres uddannelse er taget med
henblik på at udskyde deres ægteskabsalder eller med
henblik på at øge deres mulighed for at finde en
højtuddannet ægtefælle eller kæreste.

4.2.3 FORÆLDRES OG NETVÆRKS SYN PÅ
VIGTIGHEDEN AF UDDANNELSE
De ovenstående betragtninger hænger tæt sammen med
den tredje klare hovedtendens i materialet, nemlig at
langt de fleste interviewpersoner fremhæver, at det er
vigtigt for deres forældre, at de tager en uddannelse.
I dette afsnit ses der nærmere på en række af de konkrete
fortællinger og udsagn om forældrenes og familiens syn
på vigtigheden af at tage en uddannelse.
Bahira beskriver, hvordan hendes far har arbejdet hårdt
som kioskejer for at opbygge et økonomisk stabilt liv for
familien i Danmark. Ifølge Bahira har hendes far derfor
også lagt vægt på vigtigheden af, at hans børn får en
uddannelse, så de kan klare sig godt uden at skulle
knokle lige så hårdt, som han selv har været nødsaget til.
Tilsvarende fortæller Tariq, hvordan hans mor ikke
havde mulighed for at uddanne sig, hvilket hun derfor
ønsker for sine børn, så de får lettere adgang til andet
end det ”middelmådige job”, som hun selv har haft efter
sin ankomst til Danmark, og dermed kan få penge til
”alle de her ting, som I nu går og drømmer om nu til
dags”. Tariq forklarer videre:

Så hun går meget op i, at det ligesom skulle være
en uddannelse, vi kunne bruge til noget, men det
skulle også være noget, vi var glade for. Fordi det
er det, vi skal lave resten af livet.
- Tariq, 22 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.
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Zainab oplevede også, hvordan hendes forældres
baggrund ”fra lidt hårde kår” har lagt kimen til, at de
har opfordret deres børn til at gøre brug af det gratis
danske uddannelsessystem og dermed få nogle
muligheder i livet, som de ikke selv havde:

I: ”Og har dine forældre nogle meninger om din
uddannelse?”

”Nej, nej, overhovedet ikke. De er egentlig lidt
ligeglade. De går bare op i, at man har en
uddannelse. Det er bare vigtigt for dem”
Så var der uddannelse. Det gik mine forældre
meget op i. Jeg tror, det var fordi, de selv kom fra
lidt hårde kår, hvor de ikke lige havde samme
muligheder, der hvor de voksede op. Så de gik
meget op i, at vi skulle udnytte, at vi havde sådan
et system, der kunne give os gratis uddannelse,
hvis vi bare gad tage det, ikke? Så det var sådan
lidt… Det var måske, da jeg var yngre, der
prøvede min far at skubbe os henimod den
akademiske vej, og han var sådan lidt: ’Hvis I kan
det, så gør det!’. Men da jeg så blev ældre, så var
han sådan lidt mere large, og så var han bare
sådan lidt: ’Så længe I laver noget fornuftigt med
jeres liv’, ikke? Så jeg tror helt klart, det har præget
mig. For da jeg var yngre, der var jeg sådan lidt:
Jeg ville gerne læse, og jeg ville gerne uddanne
mig, og jeg ville gerne arbejde hårdt. Ja, og det
samme for mine søskende også.
- Zainab, 25 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, palæstinensisk baggrund.

Det går igen i mange af interviewene, at
interviewpersonernes forældre har understreget
vigtigheden af at foretage sig noget fornuftigt og få en
uddannelse af en eller anden art.
Det et således et hyppigt forekommende tema i de
gennemførte interview, at det er selve det, at de får en
uddannelse, som enten er eller har været vigtigt for
interviewpersonernes forældre – ikke så meget hvilken
uddannelse.
Nedenfor gengives blot to eksempler ud af mange.

- Sara, 31 år, har færdiggjort en kort videregående uddannelse,
tyrkisk baggrund.

På tilsvarende vis fortæller Ahmed:

Mine forældre er faktisk ligeglade, så længe jeg
får en uddannelse. De er ligeglade med, hvad for
en uddannelse. De har sagt, at hvis du vil blive
skraldemand, så gør du det. Har du lyst til at blive
gartner, så gør du det. Har du lyst til at blive
advokat, så gør du det. Det er bare, hvad du har
lyst til.
- Ahmed, 20 år, har færdiggjort grundskole, er i gang med en
gymnasial uddannelse, palæstinensisk baggrund

Selvom datamaterialet rummer mange eksempler på
udsagn, der minder om Saras og Ahmeds, så er det
samtidig tydeligt, at det ikke mindst er interviewpersoner
med palæstinensisk baggrund, der giver udtryk for, at de
ikke er blevet mødt med specifikke eller høje krav til
uddannelse, selvom der har været en høj grad af
uddannelsesorientering fra deres forældres side.
Ligesom flere interviewpersoner selv ser det som vigtigt
at få en uddannelse inden de bliver gift og stifter familie,
så er der også enkelte – især kvindelige – interviewpersoner, som fremhæver, at dette også er vigtigt for
deres forældre.
Igen kan dette tænkes at hænge sammen med en erfaring
blandt forældrene – og måske især blandt mødrene – om,
at det kan være svært at få færdiggjort en uddannelse
eller at få et selvstændigt og godt arbejdsliv, hvis man
bliver gift, inden man får en uddannelse.
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Et eksempel herpå ses i interviewet med Tara. Hun
fortæller følgende om hendes mors syn på vigtigheden
af, at hun tog en uddannelse inden hun blev gift:

Hos min mor var det meget vigtigt, at jeg skulle
tage en uddannelse. Og jeg skulle ikke bare giftes,
ligesom mange andre af mine veninder. Eller alle
sammen. Til sidst blev jeg bare den eneste [der
ikke var gift].
- Tara, 34 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
palæstinensisk baggrund.

Taras oplevelse af, at hendes veninder ”alle sammen” er
blevet gift, inden de fik færdiggjort en uddannelse kunne
indikere, at det i visse minoritetsetniske kredse stadig er
et almindeligt forekommende fænomen.
I den nærværende undersøgelse er der imidlertid kun få
eksempler på interviewpersoner, der ikke har taget en
uddannelse, fordi de blev gift i en tidlig alder.
Et af de få eksempler herpå er Enaya, hvis mand ikke
ville have, at hun fortsat skulle uddanne sig, efter at hun
blev gift med ham:

Altså, jeg blev gift i en ung alder, og der er det
sådan, at efter jeg blev gift, så har min mand også
bedt mig om ikke at tage flere uddannelser. Så jeg
har ikke rigtig en uddannelse. Han har bedt mig
om at holde øje med børnene og ligesom være en
god mor derhjemme, og så er det ligesom det.
- Enaya, 36 år, har færdiggjort grundskolen, palæstinensisk
baggrund.
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4.3 UDDYBNING AF ”UNDERSTRØMME”
I dette afsnit ses der nærmere på de forskellige
”understrømme” i materialet, som relaterer sig til
informanternes uddannelsesvalg. Ingen af disse
understrømme kan siges at udgøre typiske faktorer i
relation til interviewpersonernes uddannelsesvalg, men
det er omvendt tydeligt, at de for enkelte
interviewpersoners vedkommende kan have haft stor
betydning for deres uddannelsesvalg.

4.3.1

FORÆLDRES ØNSKER OM SPECIFIKKE
UDDANNELSER

Nogle interviewpersoner har oplevet, at deres forældre
eller omgangskreds har haft meget specifikke ønsker til
hvilken uddannelse, de skulle vælge. I disse tilfælde er
det typisk et forhold, som informanterne fortæller
uddybende om, når de bliver spurgt til deres valg af
uddannelse. Samtidig er det undersøgers indtryk, at det
udefrakommende ”pres” i større eller mindre grad har
været med til at påvirke de pågældende
interviewpersoners endelige valg af uddannelse.
Hensyntagen til specifikke ønsker og forventninger fra
familie og omgangskreds har dog typisk fundet sted i et
samspil med hensyntagen til andre faktorer, og det er
derfor ikke muligt i de enkelte tilfælde at slå fast med
sikkerhed, hvilke hensyn der har været udslagsgivende
for den enkeltes endelige valg af uddannelse.
Baseret på fortællingerne i de gennemførte interview er
det dog et klart indtryk, at særligt forældrenes ønsker har
været en faktor, som de unge har inddraget i deres
overvejelser og typisk også delvist har navigeret efter i
uddannelsesvalget.
Et godt eksempel herpå er Genivan, som er i gang med
en uddannelse som maskiningeniør.
Han fortæller her om betydningen af hans forældres og
andre tamileres syn på, hvad der udgør ”acceptable
uddannelser” – og hvordan det pres, han oplever i
relation hertil, har spillet sammen med en række andre
hensyn i relation til hans endelige valg af uddannelse:

I: ”Hvad gjorde, at du tænkte, det var den uddannelse,
du gerne ville tage?

Jeg var meget i tvivl i løbet af mit sabbatår. Og det
var egentlig også derfor, jeg havde et sabbatår.
Jeg har altid, altså mine forældre og tamilere er
meget sådan, hvad skal man sige? De går meget
op i prestige. Og i deres øjne, så er der en
håndfuld uddannelser, som er acceptable, og alt
andet det er bare sådan lidt: ’Nå, er det bare det,
du læser?’, eller ‘Hvad er det, du læser?’. Sådan at
de ikke rigtig forstår det.
I: ”Hvad er det for nogle uddannelser?”
Den højeste det er lægen, medicinen. Og efter så
kommer de andre lidt, jeg ved ikke lige, hvad
rækkefølgen er, men der er medicin, så er der jura,
og så er der ingeniør, som vi alle sammen kender.
Så er der måske lidt noget politik og lidt
statskundskab og sådan lidt… Men det er de
primære uddannelser, i hvert fald medicin, jura og
ingeniør. Og i og med at jeg ikke havde snittet til
medicin, og min mor hun altid gerne havde ønsket
sig at få en læge i familien, og de andre heller ikke
havde snittet, så var hun sådan lidt, da jeg gik i
gymnasiet: ’Tag dig nu sammen, tag dig nu
sammen!’. Og det blev også bare meget pres, for
de var sådan lidt - mine søskende var også sådan
lidt: ’Ja, du er den kloge, og siden du har været
lille, så har du altid været dygtig’. Men jeg har
også altid været den dovne. Så jeg har altid været
den, der sådan: ’Jeg gider ikke lave lektier, jeg
gider ikke i skole, jeg gider ikke dit, jeg gider ikke
dat’. Så jeg tror også, de var lidt bange for i en
periode, at min fremtid heller ikke ville være sådan
alt for lys, hvis jeg ikke tog mig sammen. […] Da
jeg så kom i mit sabbatår, så besluttede jeg mig
for at sætte mig ned lidt.
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Jeg arbejdede i [et supermarked], og jeg havde
de timer, jeg kunne få. Og det var fint. Der kom en
stabil indkomst ind, så det var okay. Men så tog jeg
mig lige sammen og kiggede: ’Hvad vil jeg gerne?
Hvad lyder interessant?’. Og så kiggede jeg
selvfølgelig inden for nogle af de emner, mine
forældre og mine søskende [havde nævnt]. De var
stadig sådan lidt: ’Jamen, du kunne bare have søgt
kvote 2’. Og jeg var bare sådan lidt: ’Jamen,
medicin det interesserer mig ikke. Hør nu efter!
Det er ikke det, jeg vil. Det kan godt være, at I har
en drøm om, at der skal være en mediciner i
familien, men det bliver ikke mig!’. Og så læste jeg
lidt, og så syntes jeg bare maskiningeniør, det lød
som noget, der egentlig altid har sagt mig noget.
Jeg har altid interesseret mig lidt meget for biler
og store biler og seje biler og hurtige biler. Og så
tænkte jeg, det var en vej, man godt kunne gå, og
det heller ikke skulle være sådan helt super
håndværkeragtigt, for det kigger folk jo også ned
på. Så der var mange ting, der spiller ind over det,
men det lød bare sådan som en perfekt
uddannelse.
I: ”Så sådan noget som for eksempel mekaniker, det var
ikke i dine tanker?”

Håndværker? Det var bare sådan lidt… Det ser
tamilere lidt som mindre kloge folk, som tager sig
en håndværkeruddannelse i stedet for at tage sig
en universitetsuddannelse. Selvom de er meget
materialistiske, mange tamilere, vil jeg vove at
påstå, og de er sådan lidt: ’Du skal tjene mange
penge’. Men det kan du egentlig også godt som
håndværker, men samtidig skal du også gøre det
på den rigtige måde, for du skal også have en god
uddannelse, så folk ikke snakker dårligt om dig.
- Genivan, 22 år, studerende på mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

Det forhold, at interviewpersonens interesse er styrende
for valg af uddannelse i samspil med faktorer, som er
defineret af familie og omgangskreds, går igen i flere
interview. Flere beskriver fx, hvordan de frit har kunnet
vælge uddannelse, men at deres forældre enten
opfordrede til, forventede eller krævede, at de som
minimum tog en gymnasial uddannelse, hvorefter de selv
kunne vælge hvilken videregående uddannelse, de
ønskede.
Fx fortæller Alenya:

Min mor og min far har altid ment, at vi skulle
uddanne os. De har altid sagt: ’Det gymnasiale
skal være færdigt, derefter må I selv bestemme,
men I skal have en gymnasial uddannelse!’. Fordi,
som min mor hun siger, hvis hun havde haft
muligheden for det, så ville hun gerne have
fuldført noget. Det kunne de så ikke, som tingene
var dengang. Men som hun sagde, at hvis hun
havde haft en gymnasial uddannelse, så kunne
hun fortsætte senere hen, og den mulighed havde
de jo dengang, men det var bare ikke oplagt for
dem, og hun sagde til os: ’Du skal tage din
gymnasiale uddannelse, om du så vælger at holde
en pause derefter eller gøre noget andet eller
hvad du vil, det er op til dig, men så kan du altid
om 10 år starte igen, så du har din ballast med
dig’. Så det var, hvad de sagde, så det var okay.
- Aleyna, 35 år, har færdiggjort en kort videregående uddannelse,
tyrkisk baggrund.

Mens nogen således har oplevet, at deres forældre har
haft udtalte forventninger til, at de som minimum tager
en gymnasial uddannelse, så har andre – ligesom
Genivan – oplevet, at deres forældre også har
forventninger om, at de færdiggør en videregående
akademisk uddannelse.
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Khan fortæller for eksempel, at det er vigtigt for hans
far, at han tager en høj akademisk uddannelse:

I forhold til det med uddannelse, så kan jeg godt
indrømme, at der har været store forventninger i
forhold til det fra min fars side af. Min mor har
været meget sådan: ’Bare tag det, du kan lide’ og
så videre. Hvor min far, han har også været lidt
sådan, hvor jeg godt kunne mærke på ham, at han
ville gerne have, at jeg skulle ind på de højere
akademiske uddannelser. Så på den måde har min
far især haft meget store forventninger. Da jeg var
under 18 og lige startet i gymnasiet og sådan
noget, så kunne han en gang imellem godt gå ind
sammen med mig i min Lectio og tjekke… [griner].
Karakterer og sådan noget. Så han var meget obs
på mig på det punkt, for at være ærlig. Ja.
- Khan, 21 år, har færdiggjort en gymnasial uddannelse, er i gang
med gymnasial supplering, kurdisk baggrund.

For nogle gælder det således, at der har været en
forventning om, at de tager en akademisk uddannelse –
uden at forældrene dog har haft mere specifikke krav til
hvilken akademisk uddannelse. Et andet eksempel herpå
er Bhavik. Han understreger dog, at han også selv ønsker
en universitetsuddannelse:

Ja, det er jo et must for min mor, at vi skal på
universitetet, altså helt klart! Det tror jeg også,
måske det er for mange forældre? Men jeg tror i
hvert fald, altså det er for hende og min far
selvfølgelig et krav, men det er jo ligesom noget,
vi også selv gerne vil, min søster og jeg. Fordi det
er jo noget, man skal, føler jeg også, hvis man
gerne vil, altså sådan etablere et godt liv for sig
selv i hvert fald. […] Så det synes jeg i hvert fald.
Men de var nok meget opmærksomme på det – og
på karakterer.
- Bhavik, 21 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

Ligeledes ses det, at der særligt blandt de tamilske
interviewpersoner er flere, som har oplevet et pres til at
læse en specifik akademisk uddannelse, og som har
oplevet, at dette pres ikke alene er kommet fra deres
forældre eller søskende, men også – eller i nogle tilfælde
endda primært – fra familiens bredere minoritetsetniske
omgangskreds og miljø.
Charan fortæller fx, at han har oplevet et stort pres fra
forældrenes venner i relation til hans valg af uddannelse.
Han forklarer, at han som lille gerne ville være ingeniør,
hvilket ifølge ham er ”meget typisk tamiler”, men at
hans interesse med tiden faldt på økonomi, hvorfor han
er endt med at vælge en universitetsuddannelse med
fokus på økonomi.
I Charans tilfælde kom presset således mere fra personer
i forældrenes nære omgangskreds end fra hans forældre
selv.
Her et uddrag fra interviewet med Charan:
I: ”Hvordan kan det være, at du gerne vil læse...”

Økonomi? Det er faktisk noget, jeg først fandt ud
af i år. Da jeg var lille, ville jeg meget gerne være
ingeniør, som er meget typisk tamiler. Men så faldt
interessen dér. Og grunden til, at jeg [gerne ville
være ingeniør], er, at der indenfor vores
omgangskreds var stort pres på os udlændinge
om, hvad vi skal være. Der er høje forventninger!
[…] Fra venner på mine forældres alder. Der har
været det her sociale pres for os udlændinge, og
så tænkte jeg: ’Det går ikke, det er ikke noget jeg
har lyst til!’ – og så blev det økonomi.
- Charan, 21 år, har færdiggjort en gymnasial uddannelse og har søgt
ind på en lang videregående uddannelse, tamilsk baggrund.

Charan beskriver ligeledes, at det er forskelligt, hvor
meget pres hans venner oplever i relation til valg af
uddannelse. Ifølge Charan har dette at gøre med, hvor
”tamilske de er i hjemmet”:
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4.3.2 BETYDNING AF STATUS OG PRESTIGE
Jeg kunne mærke på mine venner, at nogen har et
større pres end andre. Det kommer an på, hvor
tamilske de er i hjemmet. Altså nogen på Sri
Lanka, der har du jo tre retninger, du kan gå, det
er det, ligesom sådan heroppe [Charan peger op i
luften]. Men jeg har ikke kunnet mærke noget.
Overhovedet ikke. Nu har jeg det meget
nemmere. Lever et normalt liv.
- Charan, 21 år, har færdiggjort en gymnasial uddannelse og har søgt
ind på en lang videregående uddannelse, tamilsk baggrund.

Ligesom Charan er også de øvrige interviewpersoner,
som har oplevet et pres fra deres familie, endt med selv
at træffe det endelige valg omkring deres specifikke
akademiske uddannelse.

Omkring hver femte interviewperson i undersøgelsen
giver direkte udtryk for, at status eller prestige har været
en medvirkende faktor i relation til deres
uddannelsesvalg.29
Når der ses bort fra interviewpersonerne med tamilsk
baggrund, er det samtidig bemærkelsesværdigt, at flere
af de ældre interviewpersoner oplever, at status og
prestige ikke længere er lige så vigtige faktorer i relation
til uddannelsesvalg, som det tidligere har været i deres
familie og/eller etniske minoritetsmiljø.
Et eksempel på en informant, som fremhæver begge
dele, er Shazia på 36 år. Hun fortæller, at hendes eget
valg om at læse jura til dels var influeret af, at hendes
forældre og omgangskreds betragtede nogle helt
specifikke uddannelser som særligt prestigefyldte:

Der er dog en enkelt undtagelse. Bahira forklarer
således, at hendes far har valgt hendes uddannelse for
hende, fordi hun ikke selv vidste, hvad hun ville:

Jeg læser en finansbachelor. Og nej, det var ikke
noget, jeg selv valgte, fordi jeg var så forvirret. Jeg
ville tage et sabbatår, men så søgte jeg stadig
uddannelsen på standby. Men så kom jeg ind i år,
og så tænkte jeg: ’Nej, det gad jeg ikke, det der’.
Jeg havde rigtig meget stress i starten. Jeg skulle
have min ferie og så videre. Men så begyndte jeg
at få veninder og så videre, og så begyndte jeg så
at tage uddannelsen seriøst. Men det var min far,
der valgte retning […] Han sagde altid: ’Jeg ville
ønske, at jeg kunne læse finans, at jeg kunne
komme ind i det uddannelsessystem, du er i. Det
er bare min drøm, at du ligesom kan overtage min
virksomhed bagefter.’ Så var jeg sådan: ’Ok, jeg
kan prøve’. Så efterfølgende tror jeg, at jeg
hjælper min far med hans økonomi, men det bliver
ikke mit job. Det bliver et eller andet andet.
- Bahira, 21 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

29

Jeg havde i gymnasiet overvejet mit valg, og der
var jura nok min førsteprioritet, men ikke noget der
var afgjort. Det hænger også sammen med – og
det har nok ændret sig siden hen – men på det
tidspunkt var det sådan, at det [helst skulle være]
jura, læge, arkitekt, civilingeniør, altså de
traditionelle etniske uddannelser – ’ALIuddannelserne.
- Shazia, 36 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
pakistansk baggrund.

Som det fremgår af citatet, så oplever Shazia dog også,
at familiens og omgangskredsens fokus på de såkaldte
ALI-uddannelser ”nok har ændret sig siden hen”.
Anisa forklarer ligeledes, at ”de der typiske læge og
advokat” var uddannelser, som blev fremhævet i hendes
opvækst. Hun og hendes søskende blev dog ikke læger
eller advokater, men i stedet ”karrieremennesker med
gode jobs”, og ”vi kører bare i det mønster, som man
ser i hele samfundet”, som hun beskriver det.

Det er muligt, at denne faktor også har været medvirkende for flere af de øvrige interviewpersoner. Blot er det kun omkring hver femte, der direkte fremhæver
dette i de gennemførte interview.
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Anisa tillægger dermed et værdifuldt arbejde og det at
være selvforsørgende den største værdi, og ikke om man
specifikt uddanner sig til fx læge eller advokat. En
holdning, som hun giver udtryk for, at også hendes
forældre med tiden er begyndt at dele:

Vi havde de der typiske [forældreønsker om, at vi
skulle læse til] læge og advokat, og det blev det
aldrig til. Men det, det blev til, er, at alle vi børn er
karrieremennesker. Vi har alle sammen et rigtig
godt job, og vi er forsørgende, og vi kører bare i
det mønster, som man ser i hele samfundet. Så vi
er rigtigt velintegrerede, kan man sige. Og det er
en succes i sig selv.
Så ja, altså vores forældre havde de der drømme
om, at man blev [læge eller advokat], men med
tiden har de så også indset, at så længe man kan
tjene føde ind til sig selv med god respekt og have
et værdifuldt arbejde. Det er det, der betyder
noget, og ikke at tvinge nogen til at læse til noget.
Så ja, selvfølgelig, der har været forventninger,
men ikke at de er blevet ødelagt, men jeg tror, at
de er blevet mere forstående med tiden.
- Anisa, 32 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

Både Shazia og Anisa oplever således, at det store fokus
på særligt udvalgte prestigefyldte uddannelser har ændret
sig med tiden i deres familie og omgangskreds.
Adspurgt om at uddybe dette svarer Shazia, at det er
hendes oplevelse, at dette mønster mere specifikt har
ændret sig inden for de seneste 10-15 år.
Interviewmaterialet kan i sagens natur hverken af- eller
bekræfte, om dette generelt gør sig gældende.
Tariq forklarer, at han også er opmærksom på, at nogle
uddannelser opfattes som mere prestigefyldte end andre,
men at hans mor aldrig har presset ham og hans
søskende i forhold til deres valg af uddannelse.
Han beskriver, at hans uddannelsesvalg måske i højere
grad indirekte er præget af den opdragelse, han har fået,

hvor prestige forbundet med uddannelser som læge eller
ingeniør har betydning i relation til omgangskredsen og
familien i hjemlandet. Han understreger samtidig, at
hans mor har gjort det klart for ham og hans søskende, at
de skal vælge at lave noget, som de interesser sig for,
men også noget som giver mulighed for at kunne være
ambitiøs:

Ja, altså min mor har aldrig rigtig på den måde
presset os med det, hvis man kan sige det sådan?
Men jeg tror bare, at det indirekte har været i den
måde, hun er opdraget på. Det her med, at man
kan sige, at der er en eller anden prestige i at
kunne sige til omgangskredsen eller familien i
hjemlandet, at ens barn er ved at blive læge eller
ingeniør, fordi det ligesom er noget, man ved
også har en høj stilling dernede, hvis man kan sige
det sådan? Så på den måde tror jeg bare, at der er
mere prestige i det, fordi pakistanske forældre
generelt spejler sig meget i deres børn. Så der er
en stolthed over, hvis ens barn får en eller anden
fed uddannelse og har en høj indtjening og sådan
på den måde. Så det er ikke fordi, hun har været
sådan: ’Der er nogle uddannelser, I skal tage og
nogle, I ikke skal tage’, men hun har været sådan:
’Selvfølgelig skal I tage noget, I interesserer jer for,
men tag også noget, hvor I har mulighed for at
være ambitiøse’. Hun er ambitiøs! Og [hun siger]:
’Lad være med at være bange for at sigte højt.’
- Tariq, 22 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

Blandt de interviewede med tyrkisk baggrund går det
igen, at flere kender til de forventninger omkring valg af
specifikke prestigeuddannelser, som kan være fremherskende i visse etniske minoritetsmiljøer.
Det er dog også kendetegnende, at disse
interviewpersoner ikke selv har oplevet at blive påvirket
hertil af deres forældre, selvom de kender til andre, for
hvem det har været tilfældet. Et godt eksempel herpå er
Azra, som fortæller:

47

I forhold til nogle af mine jævnaldrende dengang,
der har mine forældre faktisk aldrig tvunget eller
overtalt os til, at vi skulle vælge nogle bestemte
uddannelser. Der har vi været meget atypiske,
fordi vi har valgt det, vi selv kunne lide, og de har
aldrig sagt, det her: ’Du skal være læge, ingeniør
eller advokat’, eller de der meget statusprægede
uddannelser. Så vi har faktisk haft frihed til at
vælge det, vi havde lyst til, og det har så gjort, at
man gennemfører det nemmere, fordi man selv
har valgt det. Så det er nok derfor, vi er lykkedes
med at gøre vores uddannelser færdige, tænker
jeg. Så der har ikke været noget tvang eller nogle
forventninger. Der har vi været meget heldige
faktisk!

"Når man kommer fra den tamilske kultur, så bliver
man, der bliver linet sådan tre uddannelser op til
at starte med. Der er lægevidenskab, så er det
ingeniør og så er der jurist. Det er sådan lidt de
højprofilerede uddannelser, man gerne vil tage.
Jeg ville egentlig gerne være arkitekt, og jeg søgte
også ind på arkitektskolen, kom ind og sådan
noget, men jeg fandt ud af, at det var måske ikke
rigtigt - der var ikke nok substans i det til at
arbejde med. Så valgte jeg så ingeniørvidenskab"

I: ”Er det også noget som jeres forældre kan bruge til at
sige: ’Mine børn har høje uddannelser.’ Er det
vigtigt, eller er der noget pres den vej?”

- Azra, 31 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
tyrkisk baggrund.

På samme måde fortæller Ayse, der har tyrkisk baggrund,
at hun kender til opfattelsen af, at ”indvandrerforældre
godt kan lide de jobs [advokat, ingeniør og læge]”,
selvom hendes egne forældre dog altid har lægt vægt på,
at hun skulle vælge en uddannelse med udgangspunkt i
hendes egne interesser.
Som det fremgår, har flere af de interviewede personer
med pakistansk og tyrkisk baggrund oplevet, at det
særligt tidligere – eller for andre end dem selv – har haft
stor betydning for forældre og omgangskreds, at man
valgte specifikke og særligt prestigefyldte uddannelser.
Sammenlignet hermed er det interessant, at der blandt de
interviewede med tamilsk baggrund er flere, der taler om
et sådant forventningsmønster i nutid, enten specifikt i
relation til deres eget uddannelsesvalg eller mere
generelt i relation til ”den tamilske kultur” i Danmark.
Et eksempel på det sidstnævnte ses i interviewet med
Anil.
Anil fortæller:

Jo, det er helt sikkert en faktor. Der er rigtig
mange forældre, der promoverer sig selv på den
måde, at deres børn har en grad af dét og dét og
dét. Men mine forældre har ikke været sådan. Bare
vi kan forsørge os selv. Så er det fint nok, at vi har
sådan en titel, men det er jo for vores eget bedste.
Men jo, der er. Tamilsk kultur, den er virkelig
rådden på det punkt dér. Der er virkelig meget
misundelse og jalousi omkring det der. Sådan
noget med uddannelsesvalg og status omkring
det.
- Anil, 29 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
tamilsk baggrund.

Denne opfattelse går igen hos flere interviewpersoner,
som oplever, at nogle bestemte anerkendte
”prestigeuddannelser” er blevet fremhævet i deres
familie og omgangskreds, mens de selv tager afstand fra
opfattelsen af, at disse uddannelser er bedre end andre.
Maria beskriver her, hvordan hendes tamilske veninde
udfordrede hende i relation til hendes valg om at læse til
sygeplejerske frem for læge, nu hvor hun ellers havde et
karaktergennemsnit, som ville gøre det muligt for hende
at komme ind på medicinstudiet:
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Jeg har for eksempel en tamilsk veninde, og vi
søgte ind samtidigt. Hun kunne simpelthen ikke
forstå, hvorfor jeg brugte mit snit på at komme ind
på sygeplejerskestudiet. Hun kunne bare ikke
forstå det! Hun synes det var åndssvagt. Så var der
ikke nogen grund til at få sådan et snit, hvis du
alligevel ikke skal bruge det til noget. Men hendes
valg, hun ville selvfølgelig også gerne være læge,
men det var også det der med, at det var lidt
prestige i vores kultur med at være læge eller
sådan noget eller ingeniør, de der typiske
professioner. Det er lidt sejt at være det.
- Maria, 23 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

Andre interviewpersoner tillægger også selv den prestige
eller status, som kan være forbundet med visse
uddannelser, betydning for deres uddannelsesvalg.
For Najma har det fx haft betydning, at hendes
uddannelse er forbundet med “meget stor status”:

Jeg har altid været teknisk dygtig også. Så det ville
bare være den perfekte uddannelse, tænker jeg.
Og det er også meget stor status, man får.
- Najma, 20 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

Mens de fleste af de ovenfor nævnte interviewpersoner
fremhæver den betydning, som status og prestige kan
have internt i familien og i familiens etniske
minoritetsmiljø, så er der også enkelte informanter, som
fremhæver betydningen af status og prestige i relation til
uddannelsesvalget mere bredt i relation til det danske
samfund.
Også anden forskning på området har indikeret, at
prestigerelaterede tilskyndelser til uddannelse blandt
indvandrergrupper både kan hænge sammen med at
uddannelse giver status internt i relation til familie og
30

Andersen (2008b), s. 10.

nærmiljø og eksternt i relation til samfundet mere
generelt, fordi uddannelse kan være med til at
”kompensere for den oplevelse af lavstatus, som ofte
bliver etniske minoriteter til del i samfundet”.30
Charan oplever fx, at der kan være et ekstra stort pres på
unge med minoritetsetnisk baggrund til at tage
prestigefyldte uddannelser, fordi de har behov for at vise
etniske danskere, at ”vi vil gerne, og vi kan også godt”.
Her et uddrag fra interviewet med Charan:

Det er jo det der med, at der jo selvfølgelig er
nogle folketingsmedlemmer, der siger, at dem
her, de skal ud! Så tror jeg – eller det ved jeg – at
der er det her med, at vi skal kunne bevise overfor
de etniske danskere, at vi vil gerne, og vi kan også
godt. Vi kan også få de højeste jobs og ikke bare
blive pizzamand eller sådan noget.
- Charan, 21 år, har færdiggjort en gymnasial uddannelse, tamilsk
baggrund.
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4.3.3 KONFLIKTER MED FORÆLDRE OM
UDDANNELSESVALG
Et mindretal af interviewpersonerne har oplevet at have
større eller mindre konflikter med deres forældre i
forbindelse med deres uddannelsesvalg. Det er
forskelligt, hvordan interviewpersonerne beskriver
graden af konflikten, samt hvordan den har udviklet sig.
For de fleste har konflikten handlet om en
uoverensstemmelse mellem deres eget og forældrenes
ønske til deres valg af uddannelse. Der er dog også
eksempler på andre typer af konflikter.
Det er desuden forskelligt, hvilken betydning
konflikterne har haft, og i hvilken grad konflikterne har
påvirket personernes uddannelsesvalg. I dette afsnit
uddybes en række af de eksempler på konflikter omkring
uddannelsesvalg, som fremgår af interviewmaterialet.
Fortællinger om konflikter i relation til uddannelsesvalg
synes særligt at træde frem i en række af de interview,
der er gennemført med kvinder med tamilsk baggrund.
Samtidig synes flere af disse konflikter at være relateret
til traditionelle kønsopfattelser, herunder fx opfattelser af
hvilke uddannelser, der er passende for kvinder samt
uenigheder om, hvorvidt kvinder må flytte ud for sig selv
for at tage en uddannelse, inden de er blevet gift.
Nedenfor gives to eksempler herpå.
Arathyga har gennemført en gymnasial uddannelse og er
nu i gang med en uddannelse som producer. Hendes valg
af uddannelse har skabt en konflikt med hendes mor,
fordi det ifølge moren vil føre til et ”mandejob”.
Desuden fortæller Arathyga, hvordan hendes mor er
utilfreds med, at hendes valg af uddannelse adskiller sig
fra idealet i familiens tamilske miljø: ”Hvorfor kan du
ikke bare være enten læge, ingeniør eller måske advokat,
ligesom alle de andre tamilere?”.
Set med morens øjne er der således ikke kun tale om en
konflikt, der berører mor og datter, men også om en
konflikt, som kan give negative følgevirkninger i relation
til familiens tamilske omgangskreds, fordi valget af
uddannelse ikke lever op til dette miljøs typiske
forventninger.

Samtidig fremgår det også tydeligt af interviewet, at
Arathyga hentede sin inspiration til at begynde at læse til
producer uden for dette miljø:

"Jeg fik kontakt med en manuskriptforfatter, og
han kunne bare se et potentiale i det, jeg havde
produceret. Og han var sådan: ’Jamen, du skal
bare prøve det af!’. Og så tror jeg bare, jamen så
havde jeg bare fundet en stor lyst til at lave det,
efter mødet med ham. Ja og han viste mig alle
mulige måder, hvordan man kunne søge penge
på, også til projekter. Så det åbnede i hvert fald
min verden.
Og så begyndte jeg bare også at mødes med de
drenge, der også producerede derhenne, og
begyndte at bygge historier op og sådan noget.
[…] Og så ja, jeg prøvede sådan også at sige det
til min mor og sådan noget. Men jeg tror, det er
fordi, det er meget set som et mandejob i hendes
øjne. Så hun var ikke så glad for det, eller sådan,
eller hun forstår det ikke rigtigt. Og det er sådan
lidt ustabilt. Hvorfor kan du ikke bare være enten
læge, ingeniør eller måske advokat, ligesom alle
de andre tamilere?"
- Arathyga, 25 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

Abilisha har også haft en konflikt med forældre i
forbindelse med hendes uddannelsesvalg. I starten
handlede konflikten dog ikke om selve valget af
uddannelse, men om hvorvidt det var legitimt for hende
at flytte hjemmefra for at kunne starte på en uddannelse.
Abilisha fortæller:

Jeg flyttede jo hjemmefra, da jeg skulle læse.

I: Og var der noget konflikt forbundet med det, eller var
det fint nok, at du flyttede?
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Altså, de syntes så, at jeg skulle tage bussen frem
og tilbage, og det syntes jeg så ikke, at jeg skulle.
Og jeg har nok været sådan den lidt mere
oprørske bestemte type, så hvis jeg besluttede
det, så blev det sådan. Og jo mere modstand man
gjorde, jo værre blev det. Så, ja. Så der var ikke så
meget at gøre.
Abilisha oplevede også manglende forståelse fra hendes
forældre omkring hendes valg af uddannelse som
pædagog, da de hellere havde set, at hun var fortsat med
at læse på psykologistudiet, som Abilisha i første
omgang var startet på:

Ja, de syntes ikke, at det var lige så smart [at jeg
valgte at læse til pædagog i stedet], men det er jo
mit liv [griner]. Og mig, der bestemte, så ja.

De var enormt skuffede, og det var et meget stort
problem i rigtig lang tid. Samtidig med at de
ligesom gjorde alt for at finde mig et nyt sted at
være, så var de skidesure på mig, men gjorde alt
for… Altså de sendte mig på festival lige efter og
gav mig en masse penge med og ville gerne, at
jeg skulle hygge mig, samtidig med at de var sure
på mig. Så jeg tror også, at de lidt selv ikke har
vidst, hvordan de skulle gøre.
- Sanja, 20 år, studerende på en gymnasial uddannelse, tamilsk
baggrund.

En lignende konflikt har gjort sig gældende for forholdet
mellem Rojan og hans forældre, da han skiftede
uddannelse flere gange og ikke valgte at læse til læge,
sådan som forældrene havde ønsket:
I: ”Hvordan havde dine forældre det med, at du hoppede
sådan lidt ind og ud af uddannelser?”

I: ”Hvorfor syntes de ikke, at det var så smart, tror du?”

I dag arbejder jeg jo inden for børn, og det er jo
hårdt, kan jeg godt se, fysisk. Og det var det, de
sagde: ’Det er fysisk hårdt’, og: ’hvorfor skal du
have sådan et job’, og: ’hvorfor vil du bruge tid på
at skifte bleer?’ og alt det. […] Så mine forældre
syntes jo at… psykologi, det lå jo… det havde lidt
mere status end pædagog. Og det syntes de jo
ikke var så fedt, for jeg havde en søster, der også
lige var hoppet fra ingeniøruddannelsen, så, ja.
- Abilisha, 40 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, tamilsk baggrund.

Som det fremgår af citatet fra Abilisha, kan det at
afbryde sin uddannelse eller skifte til en mindre
prestigefyldt uddannelse således også være potentielle
kilder til konflikt med forældrene.
Et andet eksempel herpå er Sanja, som har oplevet en
stor konflikt med sine forældre, fordi hun ikke har levet
op til kravene på sin uddannelse og derfor er blevet
smidt ud:

Det var de ikke særligt glade for. Men de var en
medvirkende årsag til det også, fordi jo mere du
presser et barn med alle dine forventninger… Jeg
kunne godt se, at jeg ikke ville blive læge for
eksempel, det interesserede mig ikke så meget. Så
kan du sige: ’Hvorfor så vælge det her
lærerstudie?’. Dengang, der tænkte jeg, det kunne
være meget fedt at undervise. Jeg havde haft
meget kontakt med de her gadepiloter. Jeg ved
ikke, hvad de hedder nu. Sådan noget SSP. Min
omgangskreds, det vil jeg heller ikke lægge skjul
på, der var mange, altså dengang jeg var yngre,
der kan man godt sige, at jeg havde en helt anden
mentalitet, end jeg har nu. Mange af dem, som jeg
opvoksede sammen med, mange af dem sidder i
fængsel eller har domme for et eller andet. Der er
også nogen, der er gået steppet videre og har fået
deres eget firma. Men jeg har også været ude for
nogle meget uheldige begivenheder dengang.
- Rojan, 36 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, tyrkisk baggrund.

52

Set med Rojans øjne har det store pres og de høje
forventninger til hans valg af uddannelse fra forældrenes
side været stærkt medvirkende til, at han op til flere
gange startede og afbrød forskellige uddannelser.
Konflikten omkring Rojans manglende engagement i
forhold til uddannelse og forældrenes forventninger til
ham medførte dog efterhånden, at forældrene begyndte
at nedjustere deres forventninger og kom med forslag til
mindre krævende uddannelser, som de håbede kunne
fange hans interesse.
Endelig er der også enkelte eksempler på interviewpersoner, som modsat har oplevet at deres forældre har
tvivlet på deres muligheder og evner i forhold til at
gennemføre en given uddannelse.
Et eksempel herpå er Sanjita, som har valgt at læse
medicin. Sanjita fortæller, at hendes forældre bestemt
ikke har haft indflydelse på hendes specifikke
uddannelsesvalg – selvom der er ”mange der tror det”. I
stedet har hendes forældre snarere givet udtryk for, at de
var usikre på, om hun nu var dygtig nok til at klare
uddannelsen. Sanjita fortæller:

Det har mine forældre ikke [haft indflydelse på],
men det er der mange, der tror, de har! Men det
har de egentlig ikke. Jeg kan huske, da jeg sagde
til dem første gang, at jeg gerne ville læse
medicin. Så var de bare sådan: ’Tror du
overhovedet, du kan finde ud af det?’. Jeg tror slet
ikke, altså de havde overhovedet ikke tænkt
tanken! Og det var også helt ud af det blå. Det var
virkelig en tilfældighed, at jeg endte der. Det har
virkelig ikke noget med mine forældre at gøre,
selvom jeg kan godt forstå, at man tror det, men
det har det ikke. Jeg har aldrig snakket om, jeg
skulle det. Selvfølgelig synes de, det er vigtigt, at
man har en uddannelse, men det er på ingen
måde sådan, at det skulle være læge eller ingeniør
eller noget andet. Ikke på den måde.
- Sanjita, 29 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
tamilsk baggrund.

I dette afsnit er det belyst, hvordan forældrenes
forventninger til interviewpersonernes uddannelsesvalg
for nogle har udviklet sig til en uoverensstemmelse eller
konflikt omkring deres specifikke valg af uddannelse. I
enkelte tilfælde har konflikterne været med til at påvirke
interviewpersonernes eget syn på og valg af uddannelse.
I de fleste tilfælde synes konflikterne dog i særlig grad at
have været med til at rykke ved forældrenes
forventninger og ønsker, hvorigennem der er blevet
skabt bedre muligheder for at indgå et kompromis
omkring uddannelsesvalget eller for at vælge en
uddannelse, som går på tværs af forældrenes oprindelige
ønsker eller forventninger.

4.3.4 MANGLENDE STØTTE ELLER
RÅDGIVNING FRA FORÆLDRE
Som beskrevet indledningsvis i dette kapitel har de fleste
interviewpersoner oplevet, at det var vigtigt for deres
forældre, at de fik en uddannelse. Ligeledes har de fleste
oplevet, at deres forældre har støttet dem i deres
uddannelsesvalg, uanset hvilken uddannelse de har valgt.
Der er dog enkelte, som giver udtryk for, at deres
forældre enten ikke har involveret sig i deres
uddannelsesvalg, ikke har ønsket at de tog en uddannelse
eller har haft meget svært ved at støtte dem tilstrækkeligt
i forhold til at tage en uddannelse.
Nedenfor gennemgås nogle eksempler herpå.
Emin har oplevet, at hans forældre både har haft svært
ved at forstå, at han gerne ville i gymnasiet i stedet for at
starte på en teknisk skole, og at han efter gymnasiet er
startet på en videregående uddannelse. På denne
baggrund har Emin savnet sine forældres støtte:

Det har også været meget svært, for det er ikke
rigtigt noget, de har støttet op om, og ikke rigtigt
noget, de kunne støtte op om, fordi de ikke har
haft den samme baggrund. Og de har ikke rigtigt
kunne forstå, hvorfor det var, som det var, og
hvorfor jeg ville vælge en så lang vej til at kunne
tjene penge.
- Emin, 24 år, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse, tyrkisk baggrund.
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Shamsa har ligeledes oplevet manglende forståelse eller
opbakning til hendes ønske om at tage en uddannelse
efter grundskolen.
Shamza fortæller:

Min mor gik slet ikke op i, at jeg fik en uddannelse.
Hun havde bare regnet med, at når jeg gik ud af 9.
klasse, så skulle jeg finde mig et rengøringsarbejde, og så blev jeg gift, og så kunne jeg få min
mand herop, og så var det bare dét. Men sådan
fungerede det jo ikke… Jeg tror, at hvis mine
forældre havde støttet mig dengang, kunne det
også godt have været sådan, at jeg fik en højere
uddannelse, ikke? Men når du ikke får dine
forældres støtte, og de er ligeglade, så tænker
man bare: ’Nu vil jeg noget, jeg gerne vil lave’. Og
så valgte jeg så at læse videre som klinikassistent.
- Shamsa, 39 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, pakistansk baggrund.

Også Sarah oplevede, at der ikke var nogen, hverken i
hendes familie eller netværk, som opfordrede hende til at
tage en uddannelse, da hun var ung. Samtidig oplevede
hun også, at det gav hende udfordringer, at hun valgte at
læse videre til psykolog, da der i store dele af hendes
eget og forældrenes dansk-pakistanske netværk var en
vis grad af tabuisering omkring arbejdet med psykiske
sygdomme. Sarah fortæller her om reaktionen på, at hun
valgte at læse og efterfølgende at arbejde som psykolog:

I andre tilfælde har den manglende støtte ikke handlet
om manglende forståelse. Shazia har fx oplevet, at
hendes forældre kun i begrænset omfang har støttet
hende uddannelsesmæssigt, selvom hendes mor har
forsøgt at hjælpe hende efter bedste evne. Ifølge Shazia
har den manglende støtte fra morens side dermed ikke
handlet om manglende forståelse, men om vanskelige
vilkår:

Jeg tror bare, min mor har tænkt, at så længe de
her børn kan blive store og sunde og raske og
kommer videre, så er hun så ligeglad med, hvad
de bliver. Jeg tror bare, hun har været meget
presset. Hun har følt, at det har været et stort pres
at få de her mange børn. Manden dør, hun kender
ikke landet, hun kender ikke sproget. Og så bliver
hun gift med en mand som ikke er så engageret i
familielivet, men som hun så alligevel stadigvæk
bliver nødt til at få nogle flere børn med, fordi han
jo også gerne vil have børn. Jeg tror bare, hun har
tænkt: ’Bare de bliver store og flytter hjemmefra
og kan deres. Så skal de jo nok [klare sig]’, ikke?
- Shazia, 36 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
pakistansk baggrund.

Et andet eksempel er Elya, som fortæller, at han er
vokset op i en religiøs familie, hvor hans forældre i
højere grad har været optaget af at videregive værdier
knyttet til islam, end de har været i stand til at rådgive
ham omkring valg af uddannelse:

Store dele af mit netværk var kraftigt udfordret, i
hvert fald fra indvandrermiljøet. For hvad er en
psykolog? Og hvorfor arbejder man med psykisk
[sygdom]? Hele det der tabu ind i det… Det var
meget sådan forældrene. Det netværket består af
er meget sådan forældrenes venner og
forældrenes slægtninge og så alle de børn, der er
afledt af det, kan man sige. Så det er jo mellem
200 og 400 mennesker.

På den måde prøvede de ligesom at give os islam
og undervisning, så man blev et bedre menneske,
og man ikke gjorde andre fortræd og sådan nogle
ting. Så det var de eneste rigtige ting, de gik op i.
Men ellers var der ikke rigtigt så meget andet at
gøre. De kunne ikke rigtigt vise os, hvad vi skulle
gøre. De kunne ikke rigtigt vise os den
uddannelse, vi skulle tage, eller at ’du skal prøve at
søge arbejde og komme lidt videre i livet.’

- Sarah, 38 år, har færdiggjort en lang videregående uddannelse,
pakistansk baggrund.

- Elya, 39 år, har færdiggjort grundskolen, tyrkisk baggrund.
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En del af de interviewpersoner, som har oplevet
manglende engagement eller støtte fra deres forældre,
har i stedet oplevet at blive inspireret og påvirket af
deres jævnaldrende i relation til deres uddannelsesvalg.
Fx fortæller Turgay:

Jeg tror bare... Jeg kan ikke engang huske det.
Det var populært at tage over til handelsskolen,
der havde man en masse venner der, ikke? Så tog
man bare den samme retning. Så det var faktisk
bare det. Jeg tror slet ikke, at jeg tænkte på noget,
der da jeg startede. Det var bare at tage den, som
alle de andre, og så bare videre derfra, ikke?

I: ”Var dine forældre så inde over det valg?”

Nej, det var de så ikke. Jeg fik snakket med mine
søskende. Men jeg tror ikke, at de kunne hjælpe
mig så meget der.
- Turgay, 36 år, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse, tyrkisk baggrund.

Selvom både Elya, Emin, Shamsa, Sarah, Shazia og
Turgay af forskellige årsager har oplevet manglende
støtte fra deres forældres side i forhold til at tage en
uddannelse, så er det værd at bemærke, at sådanne
fortællinger er forholdsvis sjældne i det samlede
interviewmateriale.
Ligeledes kan det bemærkes, at der kun er én af de yngre
interviewpersoner – Emin på 24 år – der fortæller om en
sådan form for manglende støtte eller opbakning i
undersøgelsen.
De øvrige, der nævner dette, tilhører alle den ældre del af
målgruppen og er over 35 år. For deres vedkommende
ligger oplevelsen med manglende støtte og opbakning til
at tage en uddannelse således omkring 15-20 år tilbage i
tiden.

Ligeledes kan det bemærkes, at eksemplerne alene ses
blandt de interviewede med tyrkisk og pakistansk
baggrund. I kraft af de få eksempler kan fordelingen på
både alder og etnicitet imidlertid være tilfældig.
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4.4 PERSPEKTIVERING TIL ANDRE
STUDIER
De mønstre og overvejelser omkring valg af uddannelse,
der tegner sig i denne undersøgelse, stemmer på mange
måder overens med de fund, der er gjort i en række
tidligere studier omkring uddannelsesvalg blandt
indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund
i Danmark.

Et tidligere studie viser, at ikke-vestlige indvandrere og
efterkommeres orientering til både arbejde og
uddannelse i 2008 først og fremmest var kendetegnet
ved, at der blev lagt meget stor vægt på arbejde og
uddannelse som kilde til social opstigning og til anseelse
og respekt – både i familien og samfundet.

Nedenfor gives udvalgte eksempler på sådanne fund med
særlig vægt på overordnede tendenser fra kvantitative
studier på området.

Omvendt var indvandrere og efterkommere på
daværende tidspunkt mindre tilbøjelige end andre
danskere til at prioritere hensynet til selvrealisering i
arbejdet. På denne baggrund blev de etniske minoriteters
orientering til arbejde og uddannelse karakteriseret som
”lidt mere traditionel og mindre post-materialistisk” end
blandt andre danskere.34

Det er allerede grundigt dokumenteret, at der generelt ses
en meget stærk arbejds- og uddannelsesorientering
blandt både mandlige og kvindelige indvandrere og
efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
Ligeledes viser studier, at den stærke uddannelses- og
arbejdsorientering generelt ligger på niveau med en
tilsvarende stærk arbejdsorientering i den danske
majoritetsbefolkning.31

En del forskere har peget på, at den stærke uddannelsesorientering blandt indvandrere og efterkommere kan
hænge sammen med et specifikt ”immigrant drive”, som
blandt andet er kendetegnet ved et stærkt ønske om
social opstigning i det nye land, normer omkring
værdien af hårdt arbejde, høje uddannelsesforventninger
fra forældre til børn samt en stærk vægt på uddannelse
som kilde til anseelse og respekt.35

At minoritetsetniske unge på flere punkter stadig er
bagud i forhold til majoritetsetniske unge, når det gælder
uddannelse,32 skyldes således snarere, at de oftere
forlader folkeskolen med lave karakterer,33 end det
skyldes mangel på uddannelsesorientering, ambitioner
eller forældreforventninger. Tværtimod indikerer
forskning, at minoritetsetniske forældre generelt har
højere uddannelsesmæssige forventninger til deres børn
end majoritetsetniske forældre.

På positivsiden kan denne form for motivation
formentlig bidrage til den forholdsvis høje grad af
uddannelsesmæssig mobilitet, der ses blandt indvandrere
og efterkommere, samt til det forhold, at etniske
minoriteter er overrepræsenterede på ”elitestudier”
såsom medicin, tandlæge, ingeniør og jura.36

Den stærke orientering mod uddannelse og arbejde
afspejler sig også tydeligt i datamaterialet i den
herværende undersøgelse.
Det samme gør høje uddannelsesmæssige forventninger
– herunder ikke mindst blandt de tamilske interviewpersoner.

Omvendt kan meget høje ambitioner og pres mod
specifikke eliteuddannelser også have negative
følgevirkninger.
I en dansk kontekst har Rytter fx beskrevet, hvordan
uddannelse i pakistanske familier i Danmark ofte er et
familieprojekt, hvor forældrene lægger vægt på, at de har
arbejdet hårdt for at kunne give deres børn mulighed for
at studere og dermed få en bedre fremtid, men at børnene
så til gengæld skal klare sig godt på studiet.

Andersen (2008a og 2008b). I relation til nyere tal for arbejdsorientering se også Følner et al. (2019).
Danmarks Statistik (2017). Det gælder fx i forhold til andelen af unge, som starter på en ungdomsuddannelse; andelen af unge, der har afsluttet en
kompetencegivende uddannelse som 30-årige samt i forhold til gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver.
33
Fallesen (2015) og Danmarks Statistik (2019).
34
Andersen (2008b).
35
Se fx Kindt (2017), Leirvik (2014) og Shah et al. (2010).
36
Andersen (2008b), Kindt (2017) og Støren (2009).
31
32
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Det kan lede til et pres, som kan være svært for de unge
at håndtere, hvis de fx har andre ønsker for deres liv eller
ikke har evnerne til at gennemføre et krævende
akademisk studie.37
Denne ”bagside” af den etniske kapital behandles også af
Leirvik, som beskriver, hvordan det drive mod bestemte
”elite-uddannelser”, der ses i nogle indvandrerfamilier i
Norge, kan lede til social kontrol og mistrivsel blandt de
unge.38
I den nærværende undersøgelses materiale er der også
enkelte interview, som afspejler motivationsfaktorer af
forholdsvis traditionel, anseelsesorienteret og
materialistisk karakter. Disse interview synes dermed at
afspejle, at der blandt nogle indvandrere og
efterkommere fortsat findes en uddannelses- og
arbejdsorientering, som er kendetegnet ved primært at
lægge vægt på uddannelse som kilde til social opstigning
samt til anseelse og respekt både i familien og
samfundet. Særligt synes anseelsesmotivationen at stå
frem blandt interviewpersoner med tamilsk og til dels
pakistansk baggrund.
Det generelle hovedindtryk er imidlertid et andet. De
fleste interviewpersoner synes således at have en
uddannelsesorientering, hvor ønsker om selvrealisering
og individuel interesse for den valgte uddannelse – frem
for social opstigning og anerkendelse fra andre sider –
fremhæves som de mest centrale former for motivation.
Samtidig forholder en del af interviewpersonerne sig
eksplicit til forholdet mellem på den ene side deres egne
ønsker om selvrealisering og på den anden side de tanker
om uddannelse som kilde til social opstigning og
anseelse, som de selv – eller andre i deres omgangskreds
– kan have oplevet fra forældrenes eller familiens side.
Som det er fremgået, oplever flere interviewpersoner
således, at der er sket en udvikling i retning af en større
grad af individuel frihed og en tilsvarende svækkelse af
den mere traditionelle og anseelsesorienterede tilgang til
valg af uddannelse.

37
38
39

40

Rytter (2014).
Leirvik (2014).
Følner et al. (2018).
Ibid.

De ovenstående tendenser kunne indikere, at
uddannelsesvalget for manges vedkommende er blevet et
mere selvstændigt valg, end det tidligere har været,
ligesom det kan tænkes, at forældrene i mindre grad end
tidligere forsøger at påvirke deres børn i retning af meget
specifikke uddannelser.
En undersøgelse fra 2018 viser dog, at oplevelser med en
høj grad af forældreindflydelse fortsat er mere udbredte
blandt minoritetsetniske unge end blandt andre unge i
Danmark. Blandt unge i alderen 18-29 år ses det fx, at
11 % af unge med ikke-vestlig baggrund oplever, at
deres familie kun ”i nogen grad” har givet dem lov til
selv at vælge deres uddannelse. Til sammenligning
gælder dette for 6 % blandt andre unge.39
Omvendt er det dog værd at hæfte sig ved, at der for
begge gruppers vedkommende er tale om et forholdsvist
lille mindretal. I begge grupper er der samtidig mindre
end 3 %, der kun i ”i mindre grad” eller ”slet ikke”
oplever, at deres familie har givet dem lov til selv at
vælge deres uddannelse.40
Dette billede tegner sig også meget klart blandt de yngre
interviewpersoner i den nærværende undersøgelse. Langt
de fleste har således både ønsket og oplevet en høj grad
af selvbestemmelse i relation til deres valg af
uddannelse, ligesom deres motivation til uddannelse som
oftest er forbundet med ønsker om selvrealisering og
interesse frem for prestige og anseelse.
Da denne undersøgelse er baseret på kvalitative data, kan
det ikke vides, om de ovenstående hovedindtryk
afspejler en generel udvikling i retning af en mindre
traditionel, mere selvrealiseringsbaseret og mere
autonom form for uddannelsesorientering blandt unge
med tyrkisk/kurdisk, libanesisk/palæstinensisk og til dels
også med pakistansk og tamilsk baggrund.
Trenden er imidlertid så tydelig og gennemgående i
interviewmaterialet, at det er oplagt at fremsætte dette
som en tese, der med fordel kan søges be- eller afkræftet
i et mere repræsentativt studie.
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5 PARTNERVALG
Dette kapitel belyser de faktorer, overvejelser og hensyn,
som interviewpersonerne oplever, har særlig betydning
for deres partnervalg.
På trods af de mange forskelligartede historier og
undtagelser fra det generelle billede, kan der på
baggrund af det samlede interviewmateriale optegnes en
række hovedtendenser, som synes at have være
meddefinerende for de fleste interviewpersoners valg af
fast partner eller deres forventninger hertil:

•

•

•

Kapitlet indledes med en overordnet gennemgang af de
væsentligste træk ved henholdsvis interviewpersonernes
egne ønsker til valg af partner og så de ønsker, som de
har oplevet fra deres forældres og families side.
Herefter gennemgås partnersøgningsstrategier samt
konkrete udfald og erfaringer med partnervalg. Det
samme gælder en gennemgang af interviewpersonernes
væsentligste erfaringer i relation til eventuelle
skilsmisser og nye partnervalg. Disse temaer udfoldes og
eksemplificeres gennem brug af citater og indtryk fra de
gennemførte interview. Samtidig ses der også nærmere
på de undtagelser, enkeltfortællinger og indtryk, som går
i andre retninger end de nævnte hovedtendenser.

For det første fremhæver de fleste, at både deres
egne og deres forældres samt families ønsker til
valg af partner har betydning. I de fleste tilfælde
oplever interviewpersonerne ikke store
uoverensstemmelser mellem deres egnes og deres
forældres eller families ønsker, ligesom de fleste
oplever, at valget i sidste ende har været eller vil
være deres eget. Der er dog også undtagelser fra
dette billede – særligt blandt de ældre
interviewpersoner (i alderen 29-43 år). Samtidig er
det forskelligt, i hvilken grad interviewpersonerne
har valgt at efterkomme specifikke ønsker fra deres
forældres side – eller ønsker at gøre dette.

Afslutningsvis præsenteres en række mere overordnede
perspektiver omkring interviewpersonernes fremadrettede ønsker til deres egne børns partnervalg, deres
oplevelser af en overordnet udvikling i retning af
mindsket medindflydelse fra forældres og families side,
samt mindsket betydning af tidlige, transnationale og
arrangerede ægteskaber.

For det andet har familiens ønsker ofte påvirket
de partnersøgningsstrategier, som
interviewpersonerne har valgt eller forventer at
anvende. I en del tilfælde har forældrenes og
familiens ønsker dermed også haft en direkte eller
indirekte betydning for de omstændigheder, som har
kendetegnet de gifte interviewpersoners møde med
deres partner.

5.1 EGNE ØNSKER TIL VALG AF PARTNER

For det tredje ses det, at interviewpersonerne med
fast partner har gjort sig forskellige erfaringer med
forholdet mellem deres forudgående ønsker til
særlige kendetegn ved deres partner og så de
kendetegn, som reelt kendetegner deres partner,
ligesom det er forskelligt, hvordan deres forældre
og familie har reageret på partnervalget.

Ligeledes beskrives oplevede udviklinger i retning af
mindre fokus på betydning af etnisk baggrund og et
voksende fokus på betydning af uddannelse i relation til
pardannelse. Endelig perspektiveres disse oplevede
udviklinger i relation til eksisterende viden på området.

Det er en tydelig tendens i interviewmaterialet, at langt
de fleste interviewpersoner først og fremmest ønsker en
partner, som de er tiltrukket af følelses- og personlighedsmæssigt. Forelskelse og kærlighed samt tiltrækning
relateret til partnerens personlighed og/eller udseende
fremhæves således som afgørende faktorer.
Samtidig er det et gennemgående ønske blandt
interviewpersonerne at have en partner, som de deler en
fælles forståelsesramme med. Mange interviewpersoner
fremhæver således, at de ønsker sig en partner, der har
de samme grundlæggende værdier og det samme syn på
livet, herunder en partner, der ønsker at indrette sit liv på
samme måde, både når det angår familieliv, børneopdragelse og karriere mv.
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Der er forskel på, hvilke faktorer interviewpersonerne
anser som værende de vigtigste i relation til at dele
forståelsesramme med en eventuel partner, og hvad de
dermed lægger vægt på i deres partnervalg udover
følelser og personlighed.
For nogle er det afgørende, at en partner har den samme
religion. Andre lægger vægt på, at partneren har den
samme eller en lignende kulturel baggrund og er født og
opvokset i Danmark, mens andre igen særligt fokuserer
på vigtigheden af, at partneren har samme uddannelsesmæssige eller intellektuelle niveau, ligesom der er
interviewpersoner, der lægger vægt på alle de nævnte
faktorer og eventuelt også yderligere faktorer. Fx er der
blandt de kvindelige interviewpersoner flere, der lægger
vægt på at have eller finde en partner, som ikke
begrænser deres frihed.
I de følgende afsnit uddybes dette med eksempler fra
interviewmaterialet.

5.1.1 ØNSKER TIL FØLELSER,
PERSONLIGHED OG ”KEMI”
En stor del af de interviewede, både gifte og
ugifte, fortæller, hvordan det først og fremmest er
personligheden, der har betydning for deres valg af
partner. De interviewede, der har en partner, beskriver
ofte, hvordan det var partnerens personlighed og en kemi
mellem dem, der gjorde, at de fik følelser for
vedkommende og havde lyst til at finde sammen. Nogle
fortæller om bestemte personlighedstræk ved deres
partner, som de fandt tiltrækkende, mens andre lægger
vægt på fælles værdier og forståelsesramme.
Adspurgt, hvad der havde betydning for hans valg af
ægtefælle, svarer Mustafa for eksempel:

Det er personlighed, hundrede procent. Vi
klikkede bare! Jeg følte, jeg kunne være mig selv
for første gang med nogen.
- Mustafa, 31 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med anden ikkevestlig baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.

Mange af de interviewpersoner, som har en partner,
beskriver samtidig, hvordan følelser og kærlighed har
haft størst betydning for deres valg af partner – herunder
større betydning end eventuelle baggrundskarakteristika
relateret til etnicitet og religiøs baggrund mv. Nogle
fortæller fx, at de blev meget forelskede, eller at der var
tale om ”kærlighed ved første blik”.
Nedenfor ses en række citater, som illustrerer dette:

Hendes smil, tror jeg. Det fangede mig, og ja…
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal… Der er noget, det
sagde bare ’klik’ altså. Det gjorde det! Og ja,
dengang så snakkede vi også, ikke? Og jeg ved,
det var bare fra hjertet af, det sagde bare ’klik’. Det
var lige hende.
- Javus, 37 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

I: Hvad var det så, der gjorde, at du tænkte, at det var
ham, du gerne ville giftes med?

Jamen, det var bare kærlighed ved første blik.
- Enaya, 32 år, palæstinensisk baggrund, gift med partner med
palæstinensisk baggrund, har færdiggjort grundskolen.

I: Var der andre faktorer [end forelskelse], der
påvirkede dit valg af din nuværende mand?

Nej, det var egentlig ikke andet, end at vi havde
det bare kanonsjovt sammen og rigtig fedt
sammen. Altså vi var bare dybt forelskede! Så der
var faktisk ikke andet overhovedet ved det.
- Sara, 31 år, tyrkisk baggrund, gift (i andet ægteskab) med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Særligt fremhæver en del interviewpersoner, hvordan et
godt personlighedsmæssigt match har været afgørende
for deres valg af partner. Her et eksempel, hvor Adem
begrunder sit valg af ægtefælle:
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5.1.2 ØNSKER OM SAMME RELIGION
Hun var også ligesom mig [griner]… Altså hun var
også sådan genert, tilbageholden, sagde ikke så
meget. Stille og rolig. Det var mest det, faktisk, der
tiltrak mig.
- Adem, 41 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, har færdiggjort grundskolen.

Ligeledes fremhæver flere interviewpersoner også
eksplicit deres partners udseende og den fysiske
tiltrækning som en væsentlig årsag til, at de blev
forelskede. Fx siger Farhan:

Det var bare det rigtige. Og det er det bare
stadigvæk. Jeg får julelys i øjnene. Det er det bare:
100% det rigtige! Altså det ydre og indre, det
spiller jo også sammen. Sådan er det, vi er
mennesker. Der skal være noget attraktion, det er
der også jo. Så den del er der også.

De fleste af de gifte og forlovede interviewpersoner
bekender sig til den samme religion som deres partner.
En stor del af de interviewpersoner, der endnu ikke har
en partner, forestiller sig også, at de i fremtiden vil finde
en partner med samme religiøse baggrund.
Desuden er det bemærkelsesværdigt, at mange
fremhæver fælles religion som en vigtigere faktor for
deres partnervalg end fælles etnisk baggrund. I nogle
tilfælde forklarer interviewpersonerne, at det har at gøre
med, at religionen danner et fælles værdisæt.
Blandt de muslimske interviewpersoner er der samtidig
flere der nævner, at det også har betydning, at det ifølge
deres religion er nødvendigt, at begge parter er
muslimer.
En af de interviewpersoner, der fremhæver betydningen
af religion i relation til at have et fælles værdisæt,
er Azra:

- Farhan, 33 år, pakistansk baggrund, gift med partner med
pakistansk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Mange af de interviewede lægger også vægt på, at de har
– eller gerne vil finde – en partner, som de ikke alene er
tiltrukket af rent personlighedsmæssigt, men også deler
fælles grundværdier med. Sayaana siger eksempelvis:

Jeg synes, det er vigtigt, at man har nogle af de
samme kerneværdier, altså grundværdier. At man
deler den samme loyalitet, at man kan stole på en
partner. Der er god kemi, kærlighed, det synes jeg
også er vigtigt. Altså at man er gode overfor
hinanden. Og også sådan nogle egenskaber som
empati, hjælpsomhed, ærlighed, det synes jeg er
vigtigt!
- Sayaana, 23 år, tamilsk baggrund, forlovet med partner med etnisk
dansk baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.

Det var bare vigtigt, at han var ordentlig og også
havde de samme værdier. Fordi når man selv er
praktiserende muslim eller religiøs og tænker, at
det er vigtigt, så har man det også bedst med at
blive gift med én, der har de samme værdier.
Ellers ville man ikke kunne holde hinanden ud,
fordi værdierne er så stærke og fylder så meget.
- Azra, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med en partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en lang videregående
uddannelse.

Samtidig fremhæver flere interviewpersoner, at graden af
religiøsitet ligeledes har stor indflydelse på deres
partnervalg – særligt hvis de ikke selv praktiserer deres
religion i særlig høj grad.
Specifikt nævner flere, at de ikke ønsker en partner, der
er mere religiøs end dem – især ikke hvis det betyder, at
partneren vil sætte begrænsninger for dem.
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Emin siger fx:

Også for Ahmed er ønsket om at have fælles værdier i
relation til børneopdragelse en væsentlig grund til, at han
ønsker at blive gift med en muslim:

Hvis det er én, der er så religiøs, at personen vil
begrænse mig i alt muligt forskelligt, så ville det
nok ikke gå. Hvis det er en, der siger sådan: ‘Du
må ikke gå derhen, fordi der er nogle personer’
eller: ’Du kan ikke spise det her, fordi der er det
her i’.

I: Hvorfor vil du helst giftes med en muslim?

- Emin, 24 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Ligeledes siger Sara:

Fordi så kommer der ikke nogen unødvendige
problemer med at opdrage børnene for eksempel.
Jeg vil gerne have, at de skal opdrages på en
muslimsk måde jo, for jeg tror, det er det, jeg har.
Og hvis hun er kristen for eksempel, så vil hun
gerne have en sådan, kristen måde. Så kommer
der jo kun problemer ud af det.
- Ahmed, 20 år, palæstinensisk baggrund, ugift, er i gang med en
gymnasial uddannelse.

Altså hvis han var en, som var meget streng i sin
religion, så tror jeg ikke, at jeg havde været
sammen med ham.
- Sara, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Samtidig fremhæver Ahmed – ligesom flere andre – at
han anser det som vigtigere at finde en partner med
samme religiøse baggrund, end at finde en partner med
samme etniske eller kulturelle baggrund:

En faktor, som ofte går igen i interviewmaterialet, er, at
en fælles religion kan være med til at give et fælles syn
på børneopdragelse. Ofte nævner interviewpersonerne, at
de ønsker at finde en person med samme religiøse
overbevisning, fordi det vil gøre det nemmere at blive
enige omkring børneopdragelse.

For mig, vil jeg helst giftes med en muslim. Men
hvad hun er: Om hun er afrikaner eller hun er
dansker eller grønlænder, det er sådan set lige
meget.

Isra fortæller fx:

- Ahmed, 20 år, palæstinensisk baggrund, ugift, er i gang med en
gymnasial uddannelse.

Det var vigtigt for mig, at han var muslim, fordi de
siger, at ens børn de følger mest farens religion.
Men også for, at… Så ved vi sådan, hvad vi skal
give videre til vores børn. Det betyder rigtig meget
for mig, at han var muslim.
- Isra, 37 år, libanesisk baggrund, gift med partner med libanesisk
baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.
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5.1.3 ØNSKER TIL ETNISK OG KULTUREL
BAGGRUND
De fleste gifte eller forlovede interviewpersoner danner
par med en person med samme etniske baggrund som
dem selv. Nogle beskriver, at det har været en ren
tilfældighed, mens andre aktivt har ledt efter en partner
med samme etniske baggrund.
For nogle har det drejet sig om et ønske om at føre
kulturelle værdier videre samt at kunne kommunikere
med og forstå hinandens familier. Samtidig er der
mange, der særligt fremhæver værdien af at have en
fælles kulturel forståelsesramme og at have gjort sig
lignende kulturelle erfaringer – fx med at have et
dobbeltkulturelt tilhørsforhold og at være født og
opvokset i Danmark med minoritetsetnisk baggrund.
Ønsket om en fælles etnisk og kulturel baggrund synes
således i mange tilfælde at hænge sammen med et ønske
om at have en fælles forståelsesramme.
Rami oplever fx, at en fælles etnisk og kulturel
baggrund, ligesom en fælles religion, kan være en fordel,
når man skal nå til enighed omkring indretning af et
fælles familieliv og de værdier, man ønsker at leve
efter:
I: Du siger, at du gerne ville have en, der havde
palæstinensisk baggrund? Skulle det være så specifikt,
eller skulle det bare være en muslim eller en med
arabisk baggrund?

Det har jeg egentlig ikke tænkt over. Jeg vil sige,
det er lidt mere helheden, der spiller ind, men
selvfølgelig en muslim. Jo, men også en, der
kender til vores kultur og værdier og højtider.
- Rami, 29 år, palæstinensisk baggrund, religiøst viet med partner
med palæstinensisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang
videregående uddannelse.

Eda fortæller også, at hun tænker, det vil være en fordel,
hvis man kender til hinandens kultur, men det er ikke
noget, hun vil lade være afgørende for hendes
partnervalg:

Det der med kultur, det er jeg sådan set ligeglad
med, fordi så håber jeg da bare, at hans forældre
kan snakke dansk. Så kan de i det mindste
kommunikere med mine forældre, som kan
flydende dansk. Så det er ikke noget, som jeg er
bange for, at finde en i fremtiden. Men jo, jeg
kunne da godt tænke mig at finde en tyrker, for så
kan man også forstå hinanden – ens kultur – og det
er meget nemmere.
- Eda, 19 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på kort
videregående uddannelse.

Heller ikke Emin vil afvise at finde en partner med en
anden etnisk baggrund end ham selv.
Ligesom Eda mener han dog også, at det vil være en
fordel at have en partner med samme etniske baggrund,
blandt andet fordi han forventer, at det vil være nemmere
at forstå hinandens prioriteringer:

Det er ikke noget, jeg specifikt går efter [en
partner med tyrkisk baggrund]. Selvfølgelig kan
det være nemmere, forstået på den måde, at hvis
man selv er efterkommer af tyrkisk oprindelse, så
ville de jo også forstå nogle ting, og så tror jeg,
man ville have det meget lettere med mange ting.
Nu har jeg også prøvet at date og sådan. Nogle
danske piger kan godt have sådan lidt svært ved at
forstå, hvorfor man har sådan en tæt relation til ens
forældre, selvom ens forældre ikke altid er så
forstående.
- Emin, 24 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Som i de to ovenstående citater bliver forholdet til
familien flere gange nævnt i forbindelse med ønsket om
at dele etnisk og kulturel baggrund. I flere tilfælde
nævner interviewpersoner således, at de ønsker en
partner, som kan samarbejde og kommunikere med deres
familie.
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Fx fortæller Sanjita:

En, der også kunne samarbejde nogenlunde med
min familie, betyder også noget for mig. Så derfor
var det måske også én af årsagerne til, at det lige
var en tamiler, faktisk. […] Det har vi faktisk også
snakket om siden. At hvis nu han havde været
dansk, og han havde skrevet til mig, ville jeg så
nogensinde have svaret ham? Og det tror jeg ikke,
at jeg ville. Så jeg tror faktisk, at det har noget at
skulle have sagt, at han var tamiler. Selvom jeg
måske dengang ikke ville indrømme det, så
indrømmer jeg det gerne nu.

Jeg vil jo rigtig gerne selv have, at han er tamiler.
Men altså det er ikke fordi, at jeg udelukker alle
andre etniciteter. Det er kun fordi, jeg elsker min
kultur og mine rødder så meget, at jeg rigtig gerne
vil – på et tidspunkt, når jeg skal have børn og
sådan noget – give min kultur videre til børnene.
- Samera, 24 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

Ligeledes mener Ayse, at det vil være nemmere at
videregive sin kulturelle baggrund i et ægteskab med en
partner, der har samme etniske baggrund. Hun siger:

- Sanjita, 29 år, tamilsk baggrund, gift med partner med tamilsk
baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.

På samme måde fortæller Arajan, at en partner med
samme etniske baggrund vil være en fordel, når det
handler om at etablere et godt forhold mellem familierne.
Særligt betyder det noget for Arajan, at hans kommende
ægtefælle kan samarbejde med og forstå hans mor:
I: Har du gjort dig nogen tanker om, hvem du gerne vil
giftes med?

Nok en med min baggrund og min kultur, så hun
kan samarbejde lidt bedre med min mor og forstå
hinanden lidt bedre.
- Arajan, 19 år, kurdisk baggrund, ugift, har færdiggjort grundskolen
og er pt. ledig.

Ligesom i det ovenstående afsnit om fælles religion
synes børneopdragelse også at spille en særlig rolle i
forhold til interviewpersonernes ønske om at finde en
partner med samme etniske baggrund. Samera har fx et
ønske om, at hendes fremtidige børn bliver opdraget på
en måde, så den tamilske kultur bliver givet videre, og
derfor ønsker hun også, at hendes kommende partner har
tamilsk baggrund:

Det er jo selvfølgelig personen, man bliver
forelsket i og bliver gift med, uanset om han har
den ene eller den anden etniske baggrund. Men
det er klart, det har en betydning i den form, at
man nok har mere tilfælles, fordi man begge to
trods alt, selvom man også har dansk baggrund og
også er opvokset med dansk kultur, så har man jo
også det tyrkiske med sig. Så selvfølgelig har man
flere fællespunkter dér. Så det betyder da noget!
Rent praktisk så betyder det også bare noget, at
det er nemmere med mange ting, og det er
nemmere i forhold til børn – når man engang får
dem – med navngivning, og hvad ved
jeg. […] Hvor det for et par, som er for eksempel
dansk og tyrkisk blandet, så kan det være alt fra
navngivning til – skal barnet så døbes eller ej? Alle
de her diskussioner, dem undgår man så lidt. Men
det er så vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi, at
man bevidst så undlader at blive gift med en, der
har dansk baggrund. Man skal bare være klar på,
at der er flere udfordringer, selvfølgelig, når man
har det der tværkulturelle ægteskab.
- Ayse, 33 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.
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For nogle har ønsket om en fælles etnisk baggrund i
højere grad at gøre med et ønske om at dele oplevelsen
af at tilhøre en etnisk minoritet i Danmark.
For Hassan er det fx vigtigt, at han finder en partner,
som ”forstår, hvad det vil sige at blive diskrimineret”:

Jeg kan mærke nu, da jeg er blevet ældre, der er
alligevel nogle ting, hvor jeg godt kan sige, at jeg
foretrækker en bestemt type født med en bestemt
baggrund. Og det er ikke noget, der har at gøre
med fordomme. Det er bare noget, der har at gøre
med, at der er noget forståelsesramme. Altså at
man forstår, hvad det vil sige at blive diskrimineret.
Og hvor man forstår, at der er nogle oplevelser, du
får, som ikke kan oversættes til dine oplevelser.
Altså man kan sige, de der hvide heteroseksuelle
piger, som jeg synes er smaddersøde og har det
rigtig sjovt med […] der er nogle ting som jeg
prøver at forklare dem, og så prøver de at sige:
‘Jamen, er det måske sådan her?’ Og så er det
sådan: ‘Nej, det er det ikke, for du kan ikke sådan
overføre det.’

Et eksempel på en interviewperson, som fremhæver
begge typer af årsager, er Samera. Hun fortæller, at et
ældre familiemedlem har anbefalet hende at finde en
mand fra Sri Lanka, hvilket hun ikke selv ønsker, men
ikke ser noget galt i, at andre gør. Det, der afholder
hende fra at finde en partner fra forældrenes hjemland, er
blandt andet, at familiesammenføringsprocessen er
blevet for besværlig i kraft at tilknytningskravet – ”nu
med alt den der lov og alt det der”.
Samera angiver dog også andre grunde til, at en
kommende partner helst skal være opvokset i Danmark:

Jeg kan heller ikke magte, at så skal han komme
hertil, han skal lægge sit liv fuldstændig om, han
skal lære dansk, han skal finde et arbejde. Det
magter jeg ikke. Så vil jeg hellere have, at det er
en, som er nogenlunde det samme sted i livet,
som jeg selv er. Så man bare kan følges ad derfra.
- Samera, 24 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

Da Samera bliver spurgt, hvad hun vægter højest hos en
partner, svarer hun uddybende:

- Hassan, 23 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

5.1.4 ØNSKER OM EN PARTNER, DER ER
OPVOKSET I DANMARK
Særligt blandt de yngre interviewpersoner er det et
gennemgående træk, at de lægger vægt på at finde en
partner, der er opvokset i Danmark. Især nævner de
betydningen af at kunne trække på en fælles forståelsesramme, herunder at kunne dele de erfaringer, som de har
gjort sig i forbindelse med deres opvækst, barndom og
ungdom i Danmark.
Desuden er der enkelte, der begrunder deres ønske med,
at familiesammenføringsprocessen er blevet for
besværlig, hvorfor en partner fra Danmark er at
foretrække.

At han er dansk-tamilsk. Og så læg mærke til, at
jeg siger dansk-tamilsk og ikke tamilsk-dansk. Du
ved, dansk først og så tamilsk. […] Der er nogle
situationer, hvor du måske er 60 % dansker og
40 % tamiler, ikke? Når jeg på et tidspunkt er gift,
så vil jeg fandeme have tid til at stadig kunne tage
ud med mine veninder og hygge mig! Og jeg er
ikke bare en eller anden husmor, der går rundt og
gør rent! Jeg har også min uddannelse, jeg har mit
job, og jeg har også 500 andre ting, jeg skal
passe. Det der med, at man har det der ’open
mindset’. Jeg gider ikke leve som en kvinde på Sri
Lanka, men som en kvinde i Danmark.
- Samera, 24 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.
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Også Saira er afklaret med, at hun ikke ønskede at blive
gift med en partner, der blev familiesammenført fra
oprindelseslandet. For hende har det ligeledes
handlet om, at hun ønskede sig en partner, der lever et
selvstændigt liv, og som hun ikke skal hjælpe med at
integrere sig i Danmark. Desuden lægger hun vægt på, at
der ville have været en sproglig barriere med en partner,
der ikke taler dansk, ligesom han vil have haft sværere
ved at få et godt arbejde.
Saira, der selv har valgt at gifte sig med en veluddannet
mand med pakistansk baggrund, der er født og opvokset
i Danmark, fortæller:

I min familie er der jo mange familiesammenførte.
Min far og mor. Det er fætter-kusine. De blev gift.
Det var meget arrangeret […]. Det spiller efter den
bog. Det gad jeg ikke! Og grunden til, at jeg ikke
ville det, det var faktisk fordi, at jeg ikke føler, at
jeg er egnet til at tage mig af et voksent
menneske. Og det bliver man [nødt til], når man
får nogen, der ikke kan tale sproget, der skal bo
her, der har et bagland, der måske er meget
tungt… Det var faktisk meget den selvindsigt, jeg
altid har haft, og jeg har jo set nogle situationer
gennem tiden. Altså da jeg var 18, der var det jo
meget normalt, at de fleste, der var 18 på det
tidspunkt, hvis man lige går de der 15 år tilbage, at
folk hentede nogen fra hjemlandet. En fætter eller
en kusine eller en eller anden, som forældrene har
valgt. Og jeg så jo den måde, folk levede på. Det
var bare ikke mig! Jeg så mig ikke selv i det. Jeg vil
gerne have en selvstændig person, der har sine
egne holdninger, og som kører sit eget show. Jeg
skal ikke være babysitter for nogen! Det kan jeg
ikke arbejde med. […] Så jeg var meget afklaret
med, at jeg skulle ikke giftes med nogen [der blev
familiesammenført] fra Pakistan, og jeg havde ikke
nogen fætter eller kusine, heldigvis, som kunne
være potentiel.
- Saira, 32 år, pakistansk baggrund, gift med partner med pakistansk
baggrund, har færdiggjort en gymnasial uddannelse.

Samtidig er det ikke kun kvinder, der beskriver, at de
foretrækker en partner, der er født eller opvokset i
Danmark.
Fx fortæller Anil, at det ville være en større omvæltning
for ham at blive gift med en person fra forældrenes
hjemland end med en etnisk dansker:
I: ”Har du overvejet at blive gift med en fra Sri Lanka?”

”Nej, det har jeg ikke […] Det ville være en større
omvæltning, end at jeg skulle giftes med en
herfra.”
- Anil, 29 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en lang
videregående uddannelse.

Interviewmaterialet indikerer dog, at der er en overvægt
af kvinder, der direkte giver udtryk for, at de ikke ønsker
at blive gift med en partner fra oprindelseslandet.
Samtidig er der også flere mænd end kvinder, der siger,
at de er åbne over for at finde en partner i udlandet og få
vedkommende familiesammenført til Danmark.
Dette perspektiv belyses yderligere i afsnittet om familie
og familienetværk som arenaer for møder med
potentielle ægtefæller.
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5.1.5 ØNSKER TIL PARTNERS
UDDANNELSESNIVEAU OG
AMBITIONER
Særligt blandt de yngre interviewpersoner er der en del,
som eksplicit fremhæver, at de lægger vægt på at finde
en partner med samme uddannelsesniveau. Ligeledes er
der blandt de ældre interviewpersoner flere, der fortæller,
at deres partner har samme uddannelsesmæssige niveau
som dem selv. I nogle tilfælde har dette hængt sammen
med et udtalt ønske herom, mens det i andre tilfælde
er ”kommet af sig selv”, fordi de primært omgås andre
med samme uddannelsesniveau og oplever, at de har
mere til fælles.
Det er særligt de yngre interviewpersoner, der er
studerende på videregående uddannelser, og de ældre
interviewpersoner, der har en lang videregående
uddannelse, som ytrer dette ønske.
For de fleste drejer det sig om, at de ønsker at finde en
partner, der har et vist intellektuelt niveau, som er
“dannet”, som kan tale med om emner vedrørende
politik og samfund, og som generelt er “på lige fod” med
dem selv.
Ønsket ytres dog også af enkelte interviewpersoner, der
ikke selv har eller forventer at få en lang videregående
uddannelse. For dem betyder det typisk noget, at deres
partner ser en værdi i en uddannelse og et efterfølgende
liv på arbejdsmarkedet.
Mange af interviewpersonerne forklarer, at de ikke
lægger vægt på, hvilken uddannelse en eventuel partner
har. I stedet lægger de vægt på, at en person, der har
gennemført en uddannelse, er en person, der må
forventes at have ambitioner og at være intelligent.
Jaliya på 34 år med tamilsk baggrund forklarer fx, at han
gik meget op i at finde en partner, der havde et mål i
livet, og at han er glad for at være blevet gift med “en
klog pige med ben i næsen”.
På tilsvarende vis ønsker også Genivan at finde en
partner, som er på ”intellektuelt samme plan”:

Jeg bliver også bare nødt til at have en, som er på
et intellektuelt samme plan, som jeg er. Jeg kan
ikke – om så hun er gudesmuk og virkelig sød – så
kan jeg ikke bare være sammen med en, som er
ligesom at tale til en dør. Altså, det kan jeg ikke!
- Genivan, 22 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Sara fortæller, at hun bevidst har søgt en partner,
der er ”på lige fod” med hende, da det ikke var tilfældet
i hendes første ægteskab:

Det er vigtigt, at man har nogenlunde samme
niveau. Hvis jeg havde været sammen med en, der
ikke havde en uddannelse, så havde det jo helt
klart haft en betydning. For jo mere du uddanner
dig, jo mere udvikler du dig selv og din
personlighed. Ikke fordi det skal være en, der er
højt uddannet, men i hvert fald på lige fod, ikke?
- Sara, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Også Saira har ønsket sig en partner, som hun kunne
kommunikere med, og som kunne udfordre hende. For
hende har det derfor været meget vigtigt at blive gift med
en veluddannet partner:

Det var meget vigtigt for mig at skulle giftes med
en, der havde uddannelse. Det var en prioritet. Det
er ikke det økonomiske [...] Det er ’the basics’ – det
skal bare være på plads. De der værdier. Vi skal
kunne kommunikere, vi skal have noget at snakke
om. Det skal ikke bare være, at så sidder vi og ser
en kedelig serie, og så er det det. Så var den aften
forbi. Vi skal kunne give hinanden noget, og vi skal
også give hinanden nogle udfordringer, for ellers
bliver det kedeligt.
- Saira, 32 år, pakistansk baggrund, gift med partner med pakistansk
baggrund, har færdiggjort en gymnasial uddannelse.

69

Enkelte interviewpersoner lægger vægt på, at deres
kommende partner specifikt har en høj uddannelse.
Bhavik ønsker fx en partner, der har en universitetsgrad:

Jeg tror bare, at både manden og kvinden skal
ligge bare på et ligeligt niveau med en
universitetsgrad i hvert fald.
- Bhavik, 21 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Også Emin giver udtryk for, at hans kommende partner
gerne må være i gang med en videregående uddannelse:

Noget af det, der jo også kan fylde noget, det er jo
sådan noget med uddannelse hos det modsatte
køn. Ikke at jeg absolut siger, at personen skal
være jurist eller læge eller sådan noget typisk,
men det må gerne være én, der også har en
videregående uddannelse, ligesom jeg selv også
er i gang med nu. Så det betyder meget for mig,
sådan at være på uddannelsesmæssigt lige fod,
altså forstå hinanden og forstå sådan lidt mere
abstrakte tanker.
- Emin, 24 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Hassan fortæller, at det for ham kan være en grund til at
fravælge en eventuel partner, hvis hun ikke har
ambitioner omkring sin karriere:

Alle de piger, jeg har været interesseret i, de har
alle sammen selv været højtuddannede. Jeg tror
faktisk, at jeg bliver tiltrukket af piger, der selv har
ambitioner. […]

Der var en pige på studiet, der var meget
interesseret i mig, men jeg kunne ikke, da hun så
sagde til mig: ‘Jamen, jeg er ikke et
karrieremenneske, jeg vil bare gerne være
sammen med børnene’. Og så var der en anden
pige, som jeg var interesseret i – hun var ikke
interesseret i mig. Hun vil gerne være forsker, hun
vil gerne skrive ph.d. og sådan nogle ting, hvor jeg
kunne mærke: ’Jeg vil gerne derhen’. Så jeg har
sådan i mit hoved, tror jeg, at det bliver meget
ligestillet. Og det bliver sådan, at vi skiftes til at gå
på deltid. Eventuelt går vi begge to på deltid.
- Hassan, 23 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på
mellemlang videregående uddannelse.

For Hassan hænger en partners karriereambitioner altså
også sammen med den måde, han ønsker, at deres
fremtidige familieliv skal hænge sammen. Han giver
udtryk for, at han ønsker, at pasningen af hans
kommende børn skal fordeles ligeligt mellem ham og
hans partner, og at de begge skal have plads til at udleve
deres karriereambitioner.

5.1.6 ØNSKER OM AT FINDE EN PARTNER,
DER IKKE BEGRÆNSER ÉNS FRIHED
En del af de interviewede kvinder fremhæver, at de
ønsker en partner, som ikke bestemmer over dem, og
som ikke i unødig grad begrænser deres selvstændighed
og frihed. Særligt blandt de yngre (og fraskilte) kvinder i
undersøgelsen er der en del, der eksplicit fremhæver
dette som en faktor med væsentlig betydning for deres
partnervalg.
For disse kvinder er det fx vigtigt, at deres partner støtter
dem i deres ønsker og valg, ikke presser dem til ting,
som de ikke har lyst til, og ikke blander sig i fx tøjvalg,
fritidsaktiviteter eller uddannelsesvalg.
Sara fremhæver, at den vigtigste grund til, at hun blev
tiltrukket af sin nuværende partner, var, at
han ”respekterer alt”, ikke presser hende til noget og
blot går op i, at de har det godt sammen.

70

Samtidig mener hun, at dette altid bør gøre sig gældende
i et ”almindeligt” forhold:
I: ”Hvad var det så ved din nuværende mand, som
gjorde at du blev tiltrukket af ham?”

Jeg tror, det er det, at jeg var fri. Altså han
pressede mig ikke til noget. Han havde ikke nogen
forventning. Altså, vi er på lige fod. Og han
respekterer alt. Går bare meget op i, at vi har det
godt sammen. Altså som et almindeligt forhold
bare bør være.

Så jeg søger en person, der lader mig være det
selvstændige og frie menneske, jeg er, og
samtidigt bare er rigtig, rigtig kærlig og kan forstå,
at jeg har haft den baggrund, jeg har.
Og også at jeg har haft det lidt svært gennem mit
liv med forældre, der ikke kunne enes. Så en
meget tålmodig person, tror jeg, er det, jeg søger.
- Aida, 24 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Også for Eda er det vigtigt, at hendes kommende partner
ikke bestemmer over hende, sådan som hun tidligere har
oplevet, at en mand forsøgte i forbindelse med en flirt:

- Sara, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Enkelte af de interviewede kvinder fortæller, at ønsket
om en tilstrækkelig grad af frihed og selvstændighed er
opstået efter erfaringer med mænd, der har forsøgt at
bestemme over dem eller over andre kvinder, som de
kender.
I disse tilfælde har det været mænd med samme etniske
eller religiøse baggrund, og det har ført til, at nogle af
kvinderne er blevet skeptiske overfor tanken om at finde
en partner med samme etniske eller religiøse baggrund.
Aida fortæller fx:

Jeg har rigtigt svært ved at stole på muslimske
mænd, fordi de er meget dobbeltmoralske og
hykleriske. Altså en pige skal være jomfru og ren
og aldrig drukket alkohol og aldrig datet nærmest,
før de møder hende. Men de må gerne have gjort
alle de her ting. Og så er det bare sådan meget
mandedikteret. Og jeg er bare meget, meget
selvstændig. Jeg kan ikke have nogen, der
fortæller mig, hvad jeg må og ikke må.

Jeg skrev med en tyrker først, faktisk. Og han var
meget bestemmende. Hvis man som jeg kommer
fra en familie, hvor ikke en gang ens forældre
bestemmer ens tøj, eller hvornår man skal være
hjemme, så er der ikke en eller anden dreng ude
fra gaden – hvis man skal sige det sådan – som skal
komme og bestemme over mig!
- Eda, 19 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en kort
videregående uddannelse.
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5.2 FORÆLDRES OG FAMILIERS ØNSKER
TIL VALG AF PARTNER

Desuden indikerer interviewmaterialet, at enkelte
interviewpersoner med tamilsk og pakistansk baggrund
oplever – eller har oplevet – et stærkt ønske fra deres
forældres og/eller families side om, at deres partner:

Samlet set fremhæver interviewpersonerne især, at deres
forældre har lagt vægt på de følgende tre forhold i
relation til deres partnervalg:

•

•

At de bliver gift

•

At de finder en ægtefælle, som gør dem glade

Dette forældre-/familieønske er dog
omvendt ikke observeret i de gennemførte interview med
personer med palæstinensisk/libanesisk eller
tyrkisk/kurdisk baggrund.

•

At deres kommende ægtefælle har samme
religion som dem selv

På tværs af etnisk baggrund er der for en del af de
interviewedes vedkommende også en række andre
ønsker til deres valg af partner, som har været
kendetegnende for deres forældre eller familie.
Oplevelser med disse øvrige former for ønsker er dog
ikke på samme måde gennemgående og fælles for de
fleste af interviewpersonerne i undersøgelsen.
Der er således tale om mere eller mindre stærke
”understrømme” i materialet – som primært gør sig
gældende for et mindretal af interviewpersonerne – og
som ikke nødvendigvis er til stede på én gang for den
enkelte interviewpersons vedkommende.
Det gælder mere specifikt ønsker fra forældre eller
familie om, at en (kommende) partner:
•

Har en god uddannelse / et godt job

•

Har samme etniske eller kulturelle baggrund

•

Kommer fra en ”god familie”

•

Er jomfru eller har ikke haft sex uden for
ægteskab/uden at være forlovet

Tilhører samme kaste som dem selv

Endelig er der blandt de ældre interviewpersoner et
mindretal, som har oplevet, at deres forældre og familie
specifikt har ønsket, at de fandt deres partner i
oprindelseslandet og fik vedkommende til Danmark
gennem familiesammenføring.
Ligeledes har en del i denne målgruppe oplevet, at deres
forældre har arrangeret fætter-kusine-ægteskaber på
deres vegne.
Som supplement til de ovenfor nævnte ønsker kan det
også nævnes, at flere interviewpersoner har oplevet, at
deres forældres og familiemedlemmers ”ønskeliste” er
blevet kortere og mindre eksplicit i de tilfælde, hvor
interviewpersonerne stadig ikke har fundet en partner,
når de er kommet et godt stykke op i 20’erne.
I sådanne tilfælde er forældrenes eller familiens ønsker
som oftest endt med at koncentrere sig om de tre
førstnævnte ønsker (at blive gift; at finde en partner man
er glad sammen med, samt at finde en partner med
samme religiøse baggrund). Supplerende ønsker om, at
partneren fx også gerne må have samme etniske
baggrund eller helst skal komme fra ”en god familie” er
omvendt efterhånden trådt mere i baggrunden.
Desuden er det en generel tendens, at interviewpersonerne i den ældre del af målgruppen i højere grad
end de yngre interviewpersoner fremhæver betydningen
af deres forældres og families ønsker til deres valg af
partner. Samtidig har de ældre interviewpersoner i
betydeligt højere grad oplevet, at deres forældres eller
families ønsker til deres partnervalg i en del tilfælde
er blevet opfattet som mere eller mindre udtalte krav.
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Det er også en tydelig tendens, at en del interviewpersoner – særligt i den ældre del af målgruppen –
oplever, at forældres og familiers ønsker til valg af
partner ikke længere har lige så stor betydning i deres
minoritetsetniske miljø, som de tidligere har haft.
Forældreønskerne kan stadig være til stede, men det er
mere sjældent, at de bliver fremsat som ufleksible krav,
ligesom de unge interviewpersoner i højere grad end de
ældre fremhæver, at de først og fremmest vil følge deres
egne ønsker til valg af partner i tilfælde af, at der opstår
uoverensstemmelse eller konflikt mellem deres egne og
forældrenes ønsker.
I det følgende uddybes oplevelser med ønsker fra
forældre og familie i relation til valg af partner.

5.2.1 FORÆLDREØNSKER OM INDGÅELSE
AF ÆGTESKAB
De fleste interviewpersoner har oplevet det som et
gennemgående og centralt ønske fra deres forældres side,
at de på et tidspunkt i deres liv indgår ægteskab og for
manges vedkommende gerne i en relativt ung alder.
I en stor af del interviewene fremgår det som et udtalt
krav eller en tydelig forventning, mens det i andre
interview eksisterer som en underliggende, men ikke
udtalt, forventning. Særligt interviewpersoner fra
Libanon og Tyrkiet fortæller, at deres forældre har ytret
en sådan forventning tydeligt.
I nogle familier har der ikke været udtrykt en direkte
forventning om ægteskab fra forældrene, men det har i
stedet været en stærk og underforstået norm – “det gør
man bare”. Najma siger:

Jeg tror ikke, det har været en forventning. Jeg
tror bare, det er noget, man gør. Jeg har ikke
tænkt så meget over det […]. Jeg tror ikke, der har
været en forventning. Jeg tror bare det er noget, vi
alle vil, hvis man kan sige det sådan.

Samtidig er det tydeligt, at forældrenes forventning om,
at der indgås ægteskab, også hænger sammen med en
mere generel forventning, der rækker ud i forældrenes og
familiens netværk og minoritetsetniske omgangskreds.
Ayse fortæller fx:

Vores forældre har jo altid forventet, at selvfølgelig
blev vi gift en dag. Den lå der automatisk. Det gør
det i langt de fleste tyrkiske familier. Det gør det
da. Både for drengene og pigerne. Vi har nogle i
vores omgangskreds og familie, som ikke er blevet
gift, og de kan godt få nogle kommentarer med på
vejen af folk for lige at variere diskussionen lidt
også. Især hvis man så er blevet over 30. Det ved
jeg, det gør danskere også. Men det gør man også
blandt tyrkere. […] Det er sådan lidt, mødre kan
godt få en kommentar fra andre mødre: ’Nå, din
datter er ikke blevet gift? Nå, hvorfor er din søn
ikke blevet gift? Er der noget galt med ham, siden
han ikke er blevet gift?’.
- Ayse, 33 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.

Enkelte interviewpersoner gør det samtidig klart, at deres
forældre tager det for givet, at de bliver gift med en
partner af det modsatte køn. Forældrenes forventning
om, at der skal indgås ægteskab, kan således også
indeholde en implicit forventning om, at ægteskabet er
heteroseksuelt.41
Mange interviewpersoner giver desuden udtryk for, at
deres forældres ønsker til en kommende ægtefælle er
blevet mindre udtalte i takt med, at de er blevet ældre,
fordi forældrenes primære ønske er, at de bliver gift i det
hele taget.
Baashir fortæller, at hans forældre synes, at han blev gift
i en meget sen alder, hvorfor deres ønsker til en
kommende partners religiøse og etniske baggrund ikke
længere var centrale – blot han sørgede for at blive gift:

- Najma, 20 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.
41

En undersøgelse fra 2015 viser i øvrigt, at denne form for forældreforventning udgør en betydelig udfordring for LGBT-personer med ikke-vestlig baggrund i
Danmark. Se Følner et al. (2015).
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forældre, som forventer eller har stærke ønsker om, at de
bliver gift.
[De syntes, det var] meget sent. Jeg kan godt se,
hvad de mener nu, men man er jo ikke klar, før
man er klar. Men jeg tror, de havde en forestilling
om, at det måske var gået noget hurtigere. Min
mor var også: ‘Jamen har du en dansk pige? Har
du en dansk kæreste? Jamen det er fint nok, bare
du kommer videre i teksten!’

Dog indikerer datamaterialet, at forældrenes
forventning om indgåelse af ægteskab i mange tilfælde
hænger sammen med, at det kan føre til sladder og
negativ omtale i forældrenes minoritetsetniske miljø og
omgangskreds, hvis deres børn ikke er blevet gift, inden
de når en vis alder.

- Baashir, 39 år, pakistansk baggrund, gift med partner med anden
ikke-vestlig baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Dette gælder særligt, hvis der går rygter om en
søn eller især en datter, der har kærester eller sex uden at
være gift eller forlovet.

Desuden fortæller en del af de ældre mandlige
interviewpersoner om et ungdomsliv med ture i byen og
med kortvarige, men uforpligtende, seksuelle relationer.
Dette forhold kan også have medvirket til at styrke og
aktualisere deres forældres forventning om, at de skulle
blive gift.
Et eksempel herpå ses i interviewet med Mehmet:

I starten havde jeg mange kærester. Undskyld jeg
siger det. Hver weekend, scorede jeg piger. Jeg
har haft kærester. […] Min far, han – jeg var 20 år –
så sagde han: ’Kom Mehmet, jeg skal snakke med
dig. Men Mehmet jeg kender dig, jeg ved hvad du
laver. Du går rundt med pigerne. Men nu, du skal
finde dig selv en tyrkisk pige eller kurdisk pige.
Det er vores kultur’. Og jeg ville hellere vise
respekt, fordi min far han havde aldrig slået mig
eller råbt eller… Men han sagde: ’Der er én ting at
sige til dig, du skal gøre… Siden lille jeg
behandler dig, og der er bare én ting du skal gøre.
Hvis du ikke gør det, jeg bliver ked af det. Og så:
Du skal giftes’.
- Mehmet, 42 år, kurdisk baggrund, gift med partner med kurdisk
baggrund, har færdiggjort grundskolen.

Undersøgelsen omfatter ikke interview med forældrene
til interviewpersonerne, og det kan derfor være svært at
vide med sikkerhed, hvad der ligger til grund for det
forhold, at langt de fleste interviewpersoner fortæller om

5.2.2 FORÆLDREØNSKER OM EN PARTNER,
”DER ER GOD FOR DIG”
En stor del af interviewpersonerne fortæller, at deres
forældres mest overordnede – og i mange tilfælde også
vigtigste – ønske til deres partnervalg er, at de finder én,
der gør dem glade, som er god for dem, og som de selv
har lyst til at gifte sig med.
Desuden oplever en del af interviewpersonerne, at deres
forældre først og fremmest ønsker, at deres børn lader
sig styre af deres egne ønsker til valg af partner.
Dette gør sig blandt andet gældende for Ahmed, der
siger:

Mine forældre har altid været sådan, at du bare
bliver gift med den, du har lyst til at blive gift med.
Hvis hun er god for mig, så er det godt for mine
forældre: ’Så længe hun er god for dig’.
- Ahmed, 20 år, palæstinensisk baggrund, ugift, er i gang med en
gymnasial uddannelse.

Ligeledes fortæller Ullduz, at hendes familie ønsker, at
hun skal følge sit hjerte i forbindelse med valg af
partner:
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Jeg er bare så heldig at komme fra en familie, der
ikke har haft fordomme. De har været stærke på
deres måde, så de har sagt: ‘Fuck hvad de andre
siger. Følg dit hjerte, følg dit sind. Og følg det, der
er rigtigt for dig. […] Du er den, du er. Og det er
dine valg, der bringer dig videre’.
- Ullduz. 34 år, kurdisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.

Selvom der er en del interviewpersoner, der oplever, at
deres forældre blot ønsker, at de finder en partner, der
gør dem glade, så er der også en stor del, der giver
udtryk for, at deres forældre også har andre – og mere
specifikke – ønsker eller krav til forskellige baggrundskarakteristika ved deres kommende partner.

5.2.3 FORÆLDREØNSKER OM EN PARTNER
MED SAMME RELIGION
I de tilfælde, hvor interviewpersonerne oplever, at deres
forældre har specifikke ønsker eller krav til deres
partnervalg, så er det først og fremmest ønsket om en
partner med samme religion, der træder tydeligt frem i
materialet.
Den fælles religion bliver i denne sammenhæng ofte
omtalt som en markør, der er vigtig for forældrene, fordi
den kan være med til at sikre, at parret har et fælles
værdisæt. Det er samtidig tydeligt, at forældreønsket om
at finde en partner med samme religion for mange
interviewpersoners vedkommende opfattes som det
vigtigste ønske – og i en del tilfælde også som et
ufravigeligt krav.
Oplevelser med et stærkt forældreønske om at finde en
partner med samme religion optræder både i interview,
hvor interviewpersonerne også oplever andre stærke
forældreønsker eller krav, samt i interview, hvor
interviewpersonerne ellers ikke oplever dette. Der er
således tale om et ønske, der træder meget tydeligt frem i
datamaterialet – og som synes at gå på tværs af
interviewpersonernes alder, etniske baggrund,
geografiske placering i Danmark osv.

Der synes dog at være en vis tendens til, at det særligt er
de interviewede kvinder, der fremhæver forældreønsket
om fælles religion som et decideret krav.
Blandt de mandlige interviewpersoner fremhæves det
snarere som et stærkt eller centralt ønske. Der er således
indikationer på en mulig gradsforskel relateret til køn.
Desuden er der en tendens til, at interviewpersonerne
med tamilsk baggrund i mindre grad end de øvrige har
oplevet et stærkt forældreønske om, at de skulle vælge
en partner med samme religion. Dette betyder dog ikke
nødvendigvis, at ønsket ikke er til stede. En del af de
tamilske interviewpersoner har således oplevet, at
tilhørsforhold til en bestemt kaste i stedet er et stærkt
forældreønske – og et sådant fælles tilhørsforhold
medfører også en fælles religion.
Flere interviewpersoner giver udtryk for, at deres
forældre ikke har andre deciderede krav til deres
kommende ægtefælle, end at vedkommende skal have
den samme religion som dem. Et typisk eksempel ses i
interviewet med Najma:

Det eneste krav, de har, det er, at han skal være
muslim. Min far siger: ‘Bare han er muslim, og han
er en god dreng, der passer på dig, så har jeg ikke
noget imod det.’ Det er egentlig bare det, de har
sagt hele tiden.
- Najma, 20 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Også Aida fortæller, at det eneste krav, hendes forældre
har til hendes og hendes søskendes kommende
ægtefæller er, at de er muslimer:

Jeg tror umiddelbart, at vores forældre aldrig ville
have noget imod, hvor personen kom fra, så
længe personen var muslim. Jeg tror ikke mine
forældre går så meget op i om personen er
palæstinensisk. Det ville være mærkeligt.
- Aida, 24 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.
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Endelig er der enkelte interviewpersoner med muslimsk
baggrund, der fortæller, at deres forældre også ville
kunne acceptere en ægtefælle med en anden religiøs
baggrund – så længe vedkommende vælger at konvertere
til islam i tilfælde af ægteskab.
Et eksempel herpå ses i interviewet med Bahira. Hun
fortæller, at hendes forældre stiller det som et klart krav,
at hendes kommende mand er muslim. Adspurgt hvad
hun tror, at hendes forældre ville sige, hvis hun ønskede
at gifte sig med en ikke-muslim, svarer Bahira:

Min far er også ret religiøs, så han ville nok have
sagt, at han skal konvertere til islam. Så det er
meget vigtigt, at han er muslim.
- Bahira, 21 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Halima fortæller fx:

Dengang vi skulle giftes, siger de [Halimas
forældre] til os: ‘Det skal ikke være tyrkere. Det skal
ikke være arabere’. Min far kan ikke lide arabere:
’Ingen arabere, ingen sådan og sådan. De skal
være kurdere!’.
- Halima, 42 år, kurdisk baggrund, gift med partner med kurdisk
baggrund, har færdiggjort grundskolen.

Desuden er det tydeligt, at mens der er forholdsvis stor
afklaring omkring forældrenes ønsker og krav til samme
religion, så er der en del ugifte interviewpersoner, som er
mere i tvivl om, hvordan deres forældre ville reagere på
en eventuel partner med en anden etnisk baggrund.
Et eksempel herpå er Emin. Han oplever, at ønsket om
samme etnicitet står stærkt hos hans mor, hvorfor han er
usikker på, om hun ville kunne acceptere en partner, der
ikke har samme etnicitet som han selv:

5.2.4 FORÆLDREØNSKER OM EN PARTNER
MED SAMME ETNISKE BAGGRUND
En del interviewpersoner fortæller, at det betyder noget
for deres forældre, at de vælger en partner, der har
samme etniske baggrund som dem selv.
Særligt blandt de ældre interviewpersoner med tyrkisk
og palæstinensisk/libanesisk baggrund er der mange, der
fortæller, at dette var vigtigt for deres forældre, men der
er også eksempler herpå i den yngre del af informantgruppen og generelt på tværs af etnisk baggrund.
Det er desuden gennemgående, at forældrenes ønsker
ikke har at gøre med partnerens oprindelsesland, men i
højere grad med partnerens etniske tilhørsforhold.
Fx er der flere eksempler på forældre med kurdisk
baggrund fra Tyrkiet, der har specifikke ønsker om, at
deres børns partner er kurder og ikke tyrker.

Jeg frygter lidt at min mor ikke accepterer det,
fordi hun kan være meget stædig. Især i forhold til
det med, at det skal være en tyrkisk etnisk pige.
Det går hun rigtig meget op i.
- Emin, 24 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Datamaterialet giver kun få indikationer på de mulige
årsager til, at en del af interviewpersonerne oplever et
stærkt ønske fra deres forældres side om en ægtefælle
med samme etniske baggrund.
En af de typisk fremhævede årsager er, at det så vil være
nemmere for de to ægtefællers familier at kunne
kommunikere med og forstå hinanden – både sprogligt
og kulturelt. Der optræder dog også indikationer på
andre mulige årsager hertil.
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Abilsha oplevede fx, at hendes forældre ikke ønskede, at
hun giftede sig med en etnisk dansker, dels fordi de
mente, at der så ville være højere risiko for skilsmisse,
og dels fordi de så ikke ville have kendskab til
partnerens familie:

Mine forældre syntes jo ikke, jeg skulle giftes med
en dansker. Hver anden blev jo skilt. […] Og det
var de sikre på, at vi også gjorde. Og så, hvad så?
For så er det ikke bare lige at gå ud og finde en
mand, når man først har været gift og alle de der
ting. Og de kendte jo ikke hans forældre.
- Abilsha, 40 år, tamilsk baggrund, gift med partner med vestlig
baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Bhavik siger fx:

Jeg har blandt andet set en tamilsk pige, hvor jeg
så fandt ud af, at kasten var et problem, og så min
far var ikke helt så åben for det. […] Det påvirker
os lidt andre steder, især min mors families, hvad
skal man sige, omdømme, ry, agtigt. Også blandt
andet fordi det har en påvirkning nede i Sri Lanka
og sådan nogle ting. For nu, hvor vi er i de højeste
– det er jo det her ’gårdmandsejer-bonde’ noget:
Hvis jeg som gårdmandsejer blev gift med en
bonde, så påvirker det også situationen nede i Sri
Lanka. Dem der ligger lavt synes jo selvfølgelig,
det er åndssvagt, og de synes, det er forældet. Og
det synes jeg selvfølgelig også selv, det er. Men
jeg kan til dels godt have den forståelse, mine
forældre har.
- Bhavik, 21 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

5.2.5 FORÆLDREØNSKER OM EN PARTNER
FRA SAMME KASTE
Blandt interviewpersonerne med tamilsk – og i mindre
grad også pakistansk – baggrund er der enkelte, der har
oplevet et klart forældreønske om, at de gifter sig med en
partner fra samme kaste som dem selv.
Samtidig giver datamaterialet indtryk af, at et sådant
ønske særligt kan være til stede i familier, som oplever at
tilhøre en højere kaste.
Nogle interviewpersoner fortæller således, at forældrenes
krav om kaste i høj grad hænger sammen med deres ry
og omdømme i det lokale miljø samt i oprindelseslandet.
I den forbindelse fremhæves det som særligt vigtigt, at
en familie, der er en del af en højere kaste, bevarer denne
status ved at undgå, at der indgås ægteskab med en
partner fra en lavere kaste.

Som det fremgår af citatet, blev Bhavik først
opmærksom på forældreønsket om at finde en partner fra
samme kaste, da han begyndte at se en pige, der ikke
kunne opfylde dette krav.
Også Sanjita fortæller, at hendes forældre ikke på
forhånd direkte italesatte et krav om kaste. Hun er
omvendt ikke i tvivl om, at det har haft betydning for
hendes forældres vurdering af hendes nuværende
ægtefælle. Hun fremhæver desuden etnicitet som den
faktor, der har haft størst betydning i hendes familie:

Jeg tror 100%, det er etnicitet mest – og kaste
betød også noget, selvom de måske ikke sagde
det så højt. Det tror jeg, det gjorde. Det gør det!
- Sanjita, 29 år, tamilsk baggrund, gift med partner med tamilsk
baggrund, har færdiggjort en lang videregående uddannelse.
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5.2.6 FORÆLDREØNSKER TIL PARTNERS
FAMILIE
Blandt de ældre interviewpersoner er der en forholdsvis
stor andel, som enten er eller har været gift med en
partner fra deres egen familie (fætter eller kusine), eller
med en partner fra en familie, som i forvejen var tætte
venner eller bekendte med deres egen familie.
Dette indikerer, at det for en del af disse
interviewpersoners forældre har været vigtigt, at de i
forvejen havde kendskab til partnerens familie. Foruden
et godt grundlag for gensidig sproglig og kulturel
forståelse mellem familierne – og muligheden for at få
bragt en ægtefælle til Danmark – så nævnes det også, at
der kan have været økonomiske faktorer med i
overvejelserne omkring disse ægteskaber.
For eksempel fortæller Rojan, at hans forældre nok helst
havde set, at han var blevet gift med en kusine, da
medgiften i så fald kunne ”blive i familien”:

Det kunne godt være, at de [hellere] havde set mig
gifte mig med en kusine i stedet. Og det er sådan
primært kulturelle ting omkring arv. Så giver
familien, når man gifter sig med en muslim. Men
hvis man gifter sig med et familiemedlem, så hvis
man har en arv, så bliver den i familien. Og min
familie har en arv, og der er stadig en hel masse
ting, der kører med alle mulige investeringer.

Det er forskelligt i hvilket omfang interviewpersonerne
uddyber, hvad der menes med en god familie,
men det fremhæves fx som positivt, når en familie er
kendt for at have ambitioner og lægge vægt
på uddannelse, når de unge i familien er kendt for at
passe deres ting og ikke begå kriminalitet, samt når
familien har matchende værdier, fx i relation til deres
syn på religion og sex før ægteskab mv.
På tværs af de to aldersgrupper er der flere eksempler på
interviewpersoner, der fortæller, at deres forældre
løbende er kommet med forslag til potentielle partnere
fra ”gode familier”. Dette indikerer, at det for en del af
forældrene stadig har forholdsvis stor betydning, hvilken
familie deres børn vælger at gifte sig ind i.

5.2.7 FORÆLDREØNSKER TIL PARTNERS
UDDANNELSESNIVEAU
Der er en del eksempler på interviewpersoner, som
fortæller, at deres forældre har eller har haft særlige
forventninger til deres partners uddannelsesniveau.
Disse eksempler ses først og fremmest blandt
interviewpersonerne med tamilsk baggrund.
Som beskrevet i kapitlet om uddannelsesvalg oplever en
stor del af de tamilske interviewpersoner også, at deres
forældre i høj grad har fokus på vigtigheden af at tage en
høj – og gerne prestigefuld – uddannelse.
Adspurgt om det er vigtigt for hans forældre, hvilken
uddannelse eller arbejde en potentiel kommende
ægtefælle har, svarer Anil:

- Rojan, 36 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, studerende på en mellemlang videregående uddannelse.

Blandt de yngre interviewpersoner er der kun få, som
oplever, at deres forældre direkte ønsker eller forventer,
at de gifter sig med en partner fra en familie, som
forældrene kender i forvejen. Samtidig er der ingen
eksempler på forventninger om fætter-kusine-bryllupper
blandt de yngre interviewpersoner.
I stedet oplever en del af de yngre interviewpersoner, at
deres forældre har et bredere ønske om, at de finder en
partner fra ”en god familie”.

Ja, det er det. Og det er igen den statusting. Det
lyder måske næsten underligt, men når man
evaluerer nye par, så er det sådan noget med: ’De
har en bil. De har lige købt hus’. De er sådan lidt
ligeglade med, hvad det er for nogle personer.
Det er meget mere på det materielle, og det er
igen med den rådne tilgang, der ligger: Jalousi og
status vægtes højere end personen.
- Anil, 29 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en lang
videregående uddannelse.
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Også Maria, der er 23 år og har tamilsk baggrund,
fortæller, at hun aldrig ville “tage den videre” med en
potentiel partner, der ikke havde en uddannelse, da
vedkommende så sandsynligvis ikke ville blive
accepteret af hendes forældre.
Desuden fremgår det af enkelte interview, at også en høj
stilling i en kendt virksomhed – ligesom en høj
uddannelse – kan være med til at øge éns værdi som
potentiel ægtefælle i familiens minoritetsetniske miljø.
Bhavik, der ligeledes har tamilsk baggrund, oplever det
sådan, at en god uddannelse efterhånden er blevet en
form for minimumskrav i de tamilske familier, han
kender.
Derfor ser han det sådan, at man samtidig bør gå efter en
høj stilling i en kendt virksomhed, hvis man ønsker at
skille sig ud som en særligt attraktiv potentiel ægtefælle:

Jeg tror næsten, alle tager en eller anden form for
kandidat faktisk […]. Så jeg tror ikke, det er sådan
helt vildt [hvor meget det øger éns status som
potentiel ægtefælle]. Jeg tror selvfølgelig, en
potentiel stilling i en potentiel virksomhed, nok
kunne gøre et eller andet. Altså hvis jeg fik et eller
andet ude i Lego eller IKEA. Sådan en høj stilling
dér, i sådan en stor virksomhed. Det kunne nok
godt booste min værdi i forældrenes øjne. Helt
klart!

5.2.8 FORÆLDREØNSKER OM
OVERHOLDELSE AF TRADITIONEL
SEKSUALMORAL
En del af interviewpersonerne fortæller, at de er vokset
op med forventninger fra deres forældre om, at de lever
op til en traditionel seksualmoral, som lægger vægt på, at
sex alene hører hjemme i ægteskabet, og at særligt
kvinder bør være jomfruer, når de bliver gift.
Udbredelsen af traditionelle seksualmoralske opfattelser
og den udøvelse af negativ social kontrol, som i nogle
tilfælde kan være forbundet hermed, er forholdsvis
grundigt afdækket i en række eksisterende studier.42
Blot er det tydeligt, at betydningen af traditionel
seksualmoral og oplevelser med negativ social kontrol
også træder frem i en del af denne
undersøgelses interview.
Ligeledes står det klart, at forældres forventninger om at
efterleve en traditionel seksualmoral kan lægge
betydelige begrænsninger på særligt unge kvinders
muligheder for at have kærester eller seksuelle
relationer, inden de bliver gift. Det kan derfor have stor
betydning for de rammer og vilkår, som påvirker deres
valg af partner eller ægtefælle.
Nedenfor gives nogle udvalgte eksempler på
betydningen af forældres ønsker om efterlevelse af
traditionel seksualmoral.
Zaid fortæller, at hans forældre altid har sagt til hans
søstre, at de ikke bør “lave noget” med en mand, før de
bliver gift:

- Bhavik, 21 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Vores forældre har altid sagt til dem, at: ’Når du
bliver ældre, hvis du bliver 18 år, og du synes, at
ham der fyren er sød og der er kemi, så bliv gift.
Men ikke lav noget før I er gift. Det er vores kultur’.
- Zaid, 36 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

42

Se fx Følner et al. (2018, 2019).
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Også Esnad fortæller, at hendes forældre har udtrykt et
klart ønske om, at hun ikke havde sex før ægteskab.
Hendes forældre begrundede dette med en frygt for, at
der ikke ville være mænd, som ville være interesserede i
at gifte sig med hende, hvis hun ikke var jomfru:

Det er forbudt. Det er ikke tilladt at have kærester
og: ‘Hold dig lidt tilbage for det der kysseri og
sex’, og sådan: ’Lad være med at tænke på det.
Leg, hyg jer, du ved, vær sammen med venner på
en ordentlig måde og ikke rod jer ud i de der
voksenting.’ Fordi det er ikke i orden i vores kultur.
Vi må for eksempel ikke have sex før ægteskab.
Hvis du ikke er jomfru som kvinde, så har du ikke
held med dig. Så er der ikke nogen, der vil have
dig, fordi ja: ’Hvad har hun lavet før mig?’
- Esnad, 36 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

På samme måde fortæller Najma, at hendes forældre har
opfordret hende til at ‘mærke sine egne grænser’ i
relation til mænd. Samtidig er det tydeligt for hende,
hvor hendes forældre mener, at disse grænser bør gå, og
at hun bør gifte sig, inden hun ‘gør alt, man gør som
kærester’:

Du må gerne mødes og skrive med en dreng for at
lære personen at kende, hvis du har intentioner
om at blive gift. Men ikke som kærester, hvis man
kan sige det sådan. Så hvis du har intentioner om
at blive gift, så er der ikke noget galt i det. Men så
skal du også holde dig inden for, hvor dine egne
grænser er. Det er det, mine forældre altid lærte
mig: ’Du ved, hvor dine egne grænser er. Så ikke
overskride dem og kysse, kramme og alt, som man
gør som kærester. Så hvis dine intentioner er at
blive gift, så gør det halal og bliv islamisk gift’. Og
så kan man tage alt derfra.
- Najma, 20 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Det fremgår flere gange i interviewmaterialet, at der
gælder andre regler og normer for unge kvinder end for
unge mænd.
I de ovenstående eksempler er dette tæt knyttet til et
ønske om, at piger forbliver jomfruer indtil ægteskabet,
men der er også eksempler på begrænsninger af mere
bred karakter for unge kvinder.
Fx fortæller Esnad, at hun hverken måtte gå i butikker,
på café eller have en mobiltelefon, før hun blev gift:

Jeg måtte ikke tage ind til byen og shoppe med
min veninde eller tage på cafe eller sådan noget
for eksempel, eller besøge folk hele tiden. Jeg
skulle bare have venner på besøg, det måtte jeg
godt. Men det var sådan, det var meget stramt.
Jeg måtte ikke have mobiltelefon for eksempel.

I: ”Og hvordan med dine brødre? Var det det samme for
dem?”

”Nej, de måtte noget mere. Piger dengang, man
skulle beskytte dem, så de ikke blev slemme. Fordi
ellers så var det bare… Det, de sagde, var, at så
var der ikke nogen, der ville gifte sig med dig, hvis
du blev en slem pige.”
- Esnad, 36 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.
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5.2.9 FORÆLDREØNSKER OM
UDDANNELSE FØR ÆGTESKAB

Fx fortæller Tariq:

I flere interview fortæller interviewpersonerne, at det er
eller har været vigtigt for deres forældre, at de afslutter
en uddannelse, før de indgår ægteskab.

Min mor har sagt, at hun synes, at vi skal blive
uddannet, før vi bliver gift. Sådan så vi ikke blev alt
for sent uddannet. Så det har hun ligesom sagt, at
hun synes, at vi først skulle blive færdiguddannet
og så ligesom blive gift efter det […] Fordi det
fylder så meget i ens liv lige pludselig. Så det har
hun meget gået op i, hvis man kan sige det sådan.
Hun siger selvfølgelig, at det er vores valg, men
jeg tror mest, det er fordi hendes yngste søster,
min moster, hun fik et barn, mens hun var i gang
med sin uddannelse, så hun bruger ligesom altid
hende som eksempel: At hun blev meget sent
færdig.

Dette synspunkt optræder særligt i interview med yngre
interviewpersoner, herunder ikke mindst blandt yngre
interviewpersoner med pakistansk baggrund.
Et eksempel er Bahira, som fortæller, at det for hendes
forældre var meget vigtigt, at hun blev færdig med sin
uddannelse, inden hun blev gift – et ønske, som hun dog
ikke efterlevede:

I: ”Sådan som dine forældre ønsker, at det skulle være
for dig, ville det så være vigtigt, at du først var færdig
med din uddannelse, før du blev gift?”

Det er meget, meget vigtigt for dem! De blev
faktisk også lidt skuffede til at starte med, at jeg
allerede nu havde fundet en. […] De sagde ikke
rigtig noget til det. De vidste godt: ’Ok, hun er i
den alder, hvor hun skal finde én’. Men min far
sagde også: ‘Kan du love mig, at du ikke ses med
ham, og ikke er kærester med ham, indtil du er
færdig med din uddannelse?’
- Bahira, 21 år, pakistansk baggrund, forlovet med partner med
pakistansk baggrund, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse.

Flere af de yngre interviewpersoner fortæller, at deres
forældres ønske om, at de tager en uddannelse, inden de
bliver gift, hænger sammen med forældrenes forventning
om, at det vil være svært at tage en uddannelse samtidig
med de forpligtelser, der følger med et ægteskab.

- Tariq, 22 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.
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5.3 AFVEJNING AF ØNSKER OG
PARTNERSØGNINGSSTRATEGIER

Ligesom Tariq er der således også flere andre
interviewpersoner i undersøgelsen, som fortæller, at de
ikke på samme måde som deres forældre går op i deres
kommende partners baggrund i relation til fx etnicitet,
ligesom de har forsøgt at holde deres muligheder åbne.

I det følgende gives en række eksempler på de typer af
overvejelser, som interviewpersonerne har gjort sig
omkring forholdet mellem deres egne ønsker til valg af
partner og de ønsker hertil, som deres forældre eller
familie har udtrykt.

Der er også flere, som i lighed med Tariq har forsøgt at
forberede deres forældre eller familie på den mulighed,
at de ikke finder en partner med samme baggrund.

Tariq på 22 år med pakistansk baggrund fortæller, at han
har forsøgt at forberede sin mor på, at det ikke er sikkert,
at han bliver gift med en pakistansk pige, selvom det er
et ønske fra morens side.
Omvendt finder han det alligevel mest sandsynligt:

Min mor vil jo gerne have, at jeg bliver gift med en
pakistansk pige. Jeg har så joket lidt med hende
og sagt, at det er jo ikke sikkert, at det bliver det.
Men jeg har også sagt, at chancen for at det bliver
en pakistansk pige eller en, der har pakistansk
baggrund, den er alligevel større, fordi jeg kender
ligesom flere pakistanere, end jeg kender andre –
også i forhold til det kulturelle. Men jeg har også
sagt, hvis det nu er en fra et andet land, så er det
ikke fordi, at jeg vil ekskludere den person
udelukkende på grund af det. […] Så det her med,
at det skal være én med pakistansk oprindelse
eller sådan, det går jeg ikke så meget op i. Fordi
nu er jeg efterhånden et par generationer inde, så
de fleste, som er ligesom mig, går jo ikke helt lige
så meget op i det her gamle kultur og sprog, som
de ældre generationer har gjort.
- Tariq, 22 år, pakistansk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Citatet fra Tariq er et godt eksempel på, hvordan en
forhandling og afvejning mellem forældreønsker og egne
ønsker kan se ud.

En mulig fortolkning heraf kan være, at de herigennem
dels har ønsket at øge forældrenes forståelse for deres
egne prioriteter i relation til et kommende partnervalg og
dels har ønsket at forebygge eventuelle fremadrettede
konflikter eller uenigheder i tilfælde af et anderledes
partnervalg, end det som forældrene eller familien
umiddelbart havde forestillet sig.
Andre interviewpersoner har fundet en kæreste, som ikke
umiddelbart lever op til de ønsker, der er blevet udtrykt
af forældrenes eller familiens side. På baggrund heraf
forventer flere af disse interviewpersoner, at det måske
kan blive svært – eller vil kræve en større forhandling
eller konflikt – at opnå forældrenes eller familiens fulde
accept af deres kæreste som en kommende ægtefælle. I
forlængelse heraf har flere overvejet, om det i lyset af de
potentielle besværligheder vil være hensigtsmæssigt at
præsentere en sådan kæreste over for familien eller ej.
Flere af de interviewpersoner, der har fundet en kæreste,
som ikke lever op til alle familiens ønsker, har samtidig
overvejet, om der er andre baggrundskarakteristika ved
deres kæreste, som på den ene eller den anden måde kan
”kompensere” for det forhold, at kæresten fx ikke har
den religion, etnicitet eller uddannelsesmæssige
baggrund, som forældrene og familien først og fremmest
håber på.
Et godt eksempel herpå ses i interviewet med Maria,
som er 23 år og har tamilsk baggrund. Maria har fundet
en forholdsvis veluddannet kæreste, som hun også
oplever har omtrent de samme grundlæggende værdier
som hende selv og hendes familie. Kæresten lever dog
ikke op til forældrenes og familiens ønske om,
at Maria specifikt finder en partner med samme etniske
baggrund som hende selv.
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Netop dette har tidligere afholdt Maria fra at ”tage den
videre” med ”fyre”, da hun har oplevet, at hun ”aldrig
nogensinde” ville kunne vise dem frem for hendes
familie. Hun har dog valgt at præsentere forældrene for
sin nuværende kæreste – selvom han ikke har tamilsk
baggrund – fordi han er forholdsvis veluddannet, og
fordi hun oplever, at han er et godt match med hendes
familie rent værdimæssigt.
Selvom Maria dermed har valgt delvist at gå imod et
centralt forældreønske, så oplever hun alligevel, at
hendes forældres ønske i høj grad har været med til –
mere indirekte – at påvirke hendes valg af partner:

Altså jeg tror ikke, at [jeg og min nuværende
kæreste] havde taget den videre, hvis jeg havde
fundet ud af, at han ikke havde nogenlunde de
samme værdier som mig, og også havde en
uddannelse. For så ville det jo nok tage lidt
længere tid eller måske slet ikke blive accepteret,
også bare generelt udover mine forældre. Så det,
synes jeg, har vægtet. Det har nok påvirket mig ret
meget! Det er jo også det, at jeg har jo ofte set
fyre, men ikke taget det videre, for jeg ved jo godt,
at vi kunne aldrig blive kærester, fordi jeg ville
aldrig nogensinde kunne vise dem frem for min
familie! [...] Så det har nok påvirket mig, fordi der
har jeg alligevel filtreret nogen fra.
- Maria, 23 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Mens både Tariq, Maria og en række andre interviewpersoner forholder sig aktivt til deres forældres ønsker,
og i forskellig grad også oplever at være påvirket heraf,
så er der andre, som oplever, at de kun i mindre grad
lader sig påvirke af deres forældres og families ønsker
og som bevidst har valgt at navigere i en anden retning.
Et eksempel herpå er Rami, som gentagne gange har
afvist et pres fra familien om at blive gift med en af de
mulige ægteskabskandidater, som hans mor har
præsenteret for ham.

Rami fortæller her, hvordan han har valgt at
takke ”blankt nej” til sådanne forslag:

Man kan sige, at beslutningen stod tilbage til mig,
jo. Så har jeg afvist med et blankt nej. Så det blev
et blankt nej. Så var der ikke mere at komme efter.
Jeg vil mere kalde det pres på fra familien mere
end forhandling. Jeg synes egentlig aldrig, at jeg
skulle forhandle med mine forældre, men det var
mere en slags dialog, hvor min mor pressede på,
sådan agtigt.
- Rami, 29 år, palæstinensisk baggrund, religiøst viet med partner
med palæstinensisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang
videregående uddannelse.

Andre interviewpersoner udtrykker ligesom Rami et
ønske om at navigere i en anden retning end deres
forældres og families ønsker, men er mere i tvivl om,
hvorvidt de skal følge deres egne eller familiens ønsker,
når det gælder det endelige valg af ægtefælle.
Et eksempel på en interviewperson, som aktivt
overvejer, om hun skal præsentere sin kæreste for
familien, er Aida.
Aidas nuværende kæreste lever hverken op til familiens
ønsker om en partner med samme etniske eller religiøse
baggrund.
Hun er derfor i tvivl, om hun skal prioritere at følge sine
egne følelser og vælge at gifte sig med en kæreste som
ham – med den risiko for manglende accept, som det
indebærer – eller om hun skal prioritere
familiefællesskabet og vælge en kæreste, som i højere
grad lever op til familiens ønsker.
Adspurgt om hun oplever, at det er en barriere for
hendes fremtid med den nuværende kæreste, at han ikke
lever op til familiens ønsker, svarer Aida:
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På den ene side, ja. På den anden side har jeg
også tænkt rigtig meget over det, at det for mig er
meget, meget symbolsk. Så hvis jeg skulle
diskutere det med min familie, så tror jeg bare, at
jeg ville sige, at nu bliver jeg gift med den person,
jeg elsker – hvis det nu er med den kæreste, som
jeg har nu – og jeg bliver gift på rådhuset. I kan
vælge at acceptere det, og I kan vælge at lade
være – og så er det farvel og tak! Og det er et
kæmpe skridt at tage, og jeg ved ikke, om jeg ville
kunne gøre det. Men jeg har tænkt over, at jeg
godt kunne finde på det, fordi jeg synes det er
vildt, at man vælger at skære nogen ud af ens liv,
bare fordi de ikke lever op til de krav, man selv har.
Igen det der med at være et individ, ikke? Det er
bare svært i muslimske familier. Det er meget
fællesskabsorienteret. Du kan ikke bare være den,
der lige tager en beslutning på egen hånd.
- Aida, 24 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på
mellemlang videregående uddannelse.

Flere andre interviewpersoner oplever som Aida en
lignende modsætning mellem deres egne individuelle
ønsker og så de ønsker til deres valg af partner, som de
møder fra deres forældre og familie.
Det er dog de færreste, der ligesom Aida føler sig usikre
på, om deres familie vil kunne acceptere et partnervalg,
som går imod deres ønsker.
De fleste af dem, der oplever et modsætningsforhold
mellem deres egne og familiens ønsker, giver således
udtryk for, at de forventer, at deres forældre og familie
vil ende med at acceptere deres valg af partner – uanset
etnisk baggrund.
Der er dog flere som er usikre på, om deres forældre
også ville kunne acceptere en partner, der ikke har
samme religiøse baggrund.
Endelig er det tydeligt, at de fleste interviewpersoner
betragter det som et givet forhold, at de skal – eller
skulle – giftes.

Alle de ugifte interviewpersoner forventer således at leve
op til deres forældres og families forventninger om, at de
bliver gift – og for de fleste synes der ikke at være et
modsætningsforhold mellem deres egne og forældrenes
ønsker på dette område.
Som illustreret i det ovenstående citat fra Aida kan der
dog være forskellige forventninger og ønsker
til, hvordan et sådant bryllup skal foregå,
samt hvornår det skal finde sted.
Mange af de ugifte interviewpersoner har gjort sig tanker
om, hvornår de skal giftes, ligesom der er enkelte, der
forbereder sig på, at de muligvis skal tackle et
udefrakommende pres henimod at blive gift tidligere,
end de selv ønsker. Samtidig forventes dette pres at blive
større, jo ældre de bliver.
Et godt eksempel herpå ses i interviewet med Genivan.
Selvom Genivan oplever, at hans forældre er meget imod
arrangerede ægteskaber og ønsker, at deres børn selv
skal finde deres partner, så oplever han samtidig, at
familien er udsat for et voksende pres fra familiens
tamilske omgangskreds i relation til hans storebror på 30
år, som endnu ikke er gift.
Ifølge Genivan er det således ”meget normalt i den
tamilske kultur, at man får arrangeret et ægteskab”, når
man har nået storebrorens alder – herunder ikke mindst,
når man som storebroren også er veluddannet og ”har
penge”.
Genivan fortæller:

Nu min bror, han er selv i den alder. Og det er
meget normalt i den tamilske kultur, at man får
arrangeret et ægteskab. Men vi har altid været
meget imod det i vores familie. Vi har sådan lidt,
sådan der: ’Ej, vi finder selv én, og det skal vi nok
gøre, og bla, bla, bla’. Men mine forældre… altså
man kan se, at min brors venner de begynder at
blive gift på stribe, og selv nogle af dem, som er
lidt yngre end ham, er begyndt at blive gift. Og
han er ikke selv blevet gift endnu.
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Og han er jo en veluddannet fyr og har penge og,
altså, det er jo ikke noget der! Så det er jo sådan
lidt. Det er også sådan lidt: ’Hvordan? Har du ikke
fundet dig én endnu?’. Og det er jo bare ikke alle,
der finder én bare lige fra den ene dag til den
anden, og man skal selvfølgelig vente, til man
finder den rette for én. For hvis man bare rusher
ud i det, så ender det selvfølgelig bare med, at
man bliver gift, og så kunne det lige så vel
resultere i en skilsmisse få år efter. [...] Lige nu
frygter jeg lidt, at jeg ender i samme scenarie, som
ham. Selvfølgelig, jeg forhaster mig overhovedet
ikke, for jeg er jo otte år yngre end han er, så jeg
har lang tid endnu, hvis man kan sige det sådan.
- Genivan, 22 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Som det fremgår, er Genivans egne overvejelser omkring
ægteskab – og tidspunktet herfor – således også påvirket
af den situation, som han oplever, at hans ugifte
storebror står i.
Samtidig illustrerer citatet, at normer omkring ”normale”
former og tidspunkter for indgåelse af ægteskab i
interviewpersonernes omgangskreds kan være med til at
påvirke deres egne strategier og overvejelser herom –
herunder også i familier, hvor forældrene ellers ikke som
udgangspunkt deler omgangskredsens normer.
Endelig er der i interviewmaterialet flere eksempler på
interviewpersoner, som ikke skelner klart mellem deres
egne og familiens ønsker – herunder interviewpersoner,
som giver udtryk for, at de har de samme ønsker som
deres forældre og derfor ikke oplever et modsætningsforhold.

5.3.1 PARTNERSØGNINGSSTRATEGIER
Interviewpersonernes overvejelser omkring forholdet
mellem deres egne og forældrenes ønsker til partnervalg
hænger tæt sammen med deres valg af partnersøgningsstrategier – herunder om de har valgt en specifik strategi
herfor, eller om de i højere grad ”tager det, som det
kommer”.
Især blandt de interviewpersoner, som oplever at
familien har klare forventninger til deres partnervalg,
synes der at være en tendens til at udvikle og planlægge
specifikke strategier.
Partnersøgningsstrategierne kan i disse tilfælde ses som
en form for individuel respons på forældrenes og
familiens ønsker. Mens enkelte interviewpersoner
bevidst søger i en anden retning end den retning, som
deres forældre og familie primært ønsker, så er der flere,
der forsøger at agere på en måde, som vil øge deres
sandsynlighed for at finde en partner, der både kan leve
op til deres egne og familiens ønsker.
Et eksempel er Bhavik, der ved, at hans forældre går
meget op i, hvilken kaste hans kommende partner er en
del af. Dette ønske vil Bhavik gerne imødekomme, og
han forsøger derfor at finde en partner, der har den
rigtige kaste, selvom det ikke er noget, han selv går op i:

Jeg går ikke op i det altså. Men for mig har det
altid bare været: Mine forældres glæde er min
glæde.
- Bhavik, 21 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Et andet eksempel på en interviewperson, som har
forsøgt at vælge en strategi, der forener egne og
familiens ønsker, er Bahira.
Ligesom Bhavik skelner Bahira ikke klart
mellem sine egne og familiens ønsker, ligesom hun
oplever, at det ville være for svært at begynde at få
rigtige følelser for en kæreste, som hendes familie ikke
bakker op om. Hun fortæller:
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Der var mange piger, der sagde til mig: ’Du kan
ikke selv vælge, hvem du forelsker dig i.’ Det er
rigtigt nok, det kan jeg ikke, men jeg kan vælge,
hvem jeg begynder at snakke med, hvor følelserne
så begynder. Så allerede fra dag 1, så vælger jeg
selv at snakke med en fra samme nationalitet som
mig og så af samme rang, fordi rang [kaste], det
var også rigtig vigtigt. […] Jeg har prøvet at falde
for en afghaner på et tidspunkt, og så har jeg
snakket med en fra Italien på et tidspunkt, men jeg
kunne ikke selv se fremtiden. Hvor meget jeg end
prøvede at føle noget for dem og tænke: ’Nej, ved
du hvad, jeg skal nok kæmpe for ham her, eller
sådan der stikke af med ham’. Jeg kunne ikke! Jeg
tænkte: ’Der er ikke nogen følelser, der er ikke
noget liv, hvis jeg ikke har min familie med mig’.
[…] Jeg er bare vant til, at der er så mange
konflikter i mit liv, at min familie, de vil altid gå
imod mig. Når jeg siger familie, er det mine onkler
og tanter og deres børn. De vil altid gå imod mig.
Og fordi vi er så stor en familie - alle har noget at
skulle sige. Så tænkte jeg bare: ’Ved du hvad, jeg
vil ikke have, at min far flover sig foran dem’, at han
skal sige: ’Min datter stak af med en dreng’. Eller
at: ’Min datter valgte en dansk dreng’. Jeg ville
bare ikke have, at han skulle gå igennem det. Så
jeg var faktisk rigtig klam i gymnasiet. Jeg var
meget sådan: ’Ved du hvad, du er ikke fra Pakistan
- jeg skal ikke have noget med dig at gøre’. Det var
rigtig tit, jeg lavede den der. Så hver gang, der var
en dreng, han ville snakke til mig, allerede dag 1
jeg tænkte: ’Jeg skal ikke have følelser for en, jeg
ikke kan få’.
- Bahira, 21 år, pakistansk baggrund, forlovet med partner med
pakistansk baggrund, studerende på en mellemlang videregående
uddannelse.

Modsat Bahira er Hassan et godt eksempel på en af de
interviewpersoner, der ikke har lagt en specifik eller
afgrænset partnersøgningsstrategi. Hassan er således
mere åben over for, at det ”nærmest bare sker”, ligesom
han ser det som sandsynligt, at han møder en kommende
kæreste på sit studie eller arbejde.

Han oplever dog samtidig, at hans mor tit foreslår ham
potentielle ægteskabskandidater, som er særligt udvalgt
blandt de unge kvinder, der deltager i de
samme ”arabiske bryllupper”, som han selv og hans
familie deltager i.
Her et uddrag fra interviewet med Hassan:
I: ”Hvis du nu skal have en kæreste, hvor ville du så
lede?”

Det dukker bare op. Man kan sige, jeg har aldrig
haft problemer med at sige, at nu skal jeg lede
aktivt efter en kæreste. Så går jeg bare ud eller
sådan noget. Typisk sker det nærmest bare på
studiet eller arbejdet. Så møder man nogle dér.
Men altså min mor hun har en tendens til at
foreslå. Fordi jeg er jo sådan til bryllupper, sådan
arabiske bryllupper, så er det jo sådan, at det er
ligesom dér, man gør noget ud af sig selv, og så
sørger alle tanterne, som vi kalder dem, for at
holde øje med nogle søde piger til deres sønner
og sådan. Min mor hun foreslår tit nogle, hvor jeg
er sådan lidt. Jeg tror måske en enkelt gang, har
jeg sådan seriøst overvejet det, hvor jeg bare har
sagt sådan: ’Ej, nej, du altså…’, sådan. Men jeg kan
godt mærke, at min mor hun vil gerne være en del
af processen. Hun snakker meget om, at hun vil
gerne finde en pige, som hun føler behandler mig
ordentligt, og som hun føler for eksempel ikke
tyranniserer eller sådan dér, er alt for
kontrollerende. Og hun vil selvfølgelig også helst
have en – eller ikke selvfølgelig – men altså helst
have en muslimsk pige.
- Hassan, 23 år, palæstinensisk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Selvom Hassan ikke har lagt en specifik eller afgrænset
partnersøgningsstrategi, kan det forhold, at han så vidt
muligt forsøger at holde sine muligheder åbne, også
betragtes som en form for strategi i sig selv.
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Hassan forventer således, at det er mest sandsynligt, at
han møder sin kommende partner i en studie- eller
arbejdsrelateret sammenhæng. Han er omvendt ikke
lukket over for tanken om på et tidspunkt at afsøge
mulighederne med én af de kandidater, som hans mor
løbende foreslår, selvom han indtil videre har sagt nej.
Han har således heller ikke taget en konflikt med sin mor
eller bedt hende om at lade være med at foreslå
kandidater.

Her et uddrag fra interviewet med Arathyga:

Særligt blandt de ugifte mænd er der flere, der –
ligesom Hassan – giver udtryk for, at de holder deres
muligheder åbne og ikke som sådan har lagt en egentlig
strategi for deres valg af kommende partner.

Nej, faktisk ikke. Kun at han behandlede mig godt
og var sjov. Altså det var faktisk virkelig kun det!
Også fordi jeg havde datet rigtig meget på det
tidspunkt, og jeg mødte bare virkelig fyre, som var
sådan mega-nederen. Og jeg synes også, at det
blev til sådan en ting, hvor man altså bare aflyste
hele tiden, eller så så man en anden også, og der
kunne jeg godt mærke, at: ’Fuck!’. Og der var også
et tidspunkt, hvor jeg var sådan lidt, at: ”Mor,
måske skulle du bare altså sætte mig op med en
eller anden, jeg kan tage på date med, som måske
er mere [rigtig]?’.

Omvendt synes der blandt de ugifte kvinder at være
flere, der – ligesom Bahira – giver udtryk for, at de
aktivt har forholdt sig til, hvordan de kan påvirke deres
sandsynlighed for at ”falde for” eller blive forelsket i en
kommende partner, som både lever op til deres egne og
til familiens ønsker.
Undersøgelsens interviewmateriale er naturligvis alt for
begrænset til at det kan afgøres, om det ovenstående
indtryk afspejler en mere generel kønnet tendens, eller
om det er udtryk for tilfældigheder. Desuden skal det
nævnes, at det kun er få af de interviewede kvinder, der
har oplevet den samme grad af pres og den samme grad
af specifikke krav til deres partners etniske og sociale
baggrund, som netop Bahira har oplevet.
Endelig er der også en del interviewpersoner, som aktivt
har taget et valg om ikke at lade sig påvirke af deres
forældres ønsker til deres valg af partner, og som derfor
har forfulgt en strategi, der kunne øge deres frihed til og
muligheder for selv at vælge partner.
Et godt eksempel herpå er Arathyga, som er flyttet til
København fra sin hjemby i Jylland, blandt andet for ”at
komme væk fra familiens kontrol”, herunder fra hendes
mors forsøg på at finde egnede ægteskabskandidater til
hende.
Samtidig har Arathyga dog på et tidspunkt overvejet, om
hun skulle ændre sin strategi – og i stedet lade sin mor
hjælpe hende med at finde en egnet kandidat.

I: ”Det er jo lidt forskelligt, hvordan folk har det. Om de
har sådan en forventning om at drømmepartneren er
sådan og sådan, eller ikke. Var det noget, du havde
tænkt over?”

- Arathyga, 25 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

I de følgende afsnit gives en række konkrete eksempler
på, hvordan interviewpersonerne har anvendt forskellige
former for partnersøgningsstrategier i praksis, og hvor de
har mødt deres nuværende – eller forventer at møde
deres kommende – kæreste eller partner/ægtefælle.
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5.3.2 STUDIER, ARBEJDSPLADSER OG
VENNEKREDS SOM ARENAER FOR
MØDER MED KÆRESTER OG
PARTNERE
En betydelig del af interviewpersonerne har mødt – eller
forventer at møde – deres partner i studie- eller
arbejdsrelaterede sammenhænge. For nogle har der været
tale om et bevidst ønske om at møde deres partner i en
sådan sammenhæng, mens andre fremhæver at det
”bare” er sket – eller kan ske – mere tilfældigt.
Gayle er et eksempel på én af de interviewpersoner, der
specifikt ser studiet som et godt sted at møde en
kommende partner eller ægtefælle.
Adspurgt, hvor han forventer at møde en kommende
partner eller ægtefælle, svarer Gayle:

Gymnasiet er et meget godt sted, kan man
allerede starte med at sige. Fremtidige steder, det
kunne selvfølgelig være universitetet eller
politiskolen. Ja. Det er egentlig de steder, hvor
man mest møder folk til hverdag, og hvor man kan
få lov til at se dem sådan flere gange, så man kan
få opbygget et bedre forhold til dem, end hvis
man for eksempel møder dem en gang i byen og
lærer dem derfra. Det er ikke lige noget for mig."

Så den måde, som jeg interagerer mest med det
andet køn, det er igennem skole eller arbejde.
Altså steder, man har tilfælles, altså hvor man
kommer og møder hinanden og lærer hinanden at
kende, uden at det er tvunget. Jeg har nogle
kammerater, som deler den samme holdning med
mig. Hvor vi er sådan lidt, vi synes simpelthen, det
er alt for opsat at gå på date. Det kan vi simpelthen
ikke. Det er alt for voksent til os. Det er for
mærkeligt. Altså hvis du vil score en pige, så enten
gør du det i byen, eller også så er det en du
møder, lad os sige, til sådan noget skole, arbejde
eller sådan.
- Genivan, 22 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Foruden studier og arbejdspladser er der også en del af
interviewpersonerne, som nævner, at de har fundet –
eller forventer at finde – deres kommende partner eller
ægtefælle gennem deres eget netværk og vennekreds.
Khan fortæller for eksempel, at han forventer at komme i
kontakt med sin kommende ægtefælle gennem studie,
arbejde, venner eller venners venner. Han har ikke tænkt
sig at følge andres ønsker til hans valg af partner, og han
føler sig derfor også forholdsvis sikker på, at han ikke vil
finde sin kommende ægtefælle gennem familiens
netværk, da han ikke bryder sig om denne tilgang:

- Gayle, 18 år, palæstinensisk baggrund, ugift, er i gang med en
gymnasial uddannelse.

Også Genivan fremhæver, at det særligt er i relation til
studie og arbejde, at han selv og hans kammerater finder
og leder efter kærester.
Ligesom Gayle ser han det som en fordel, at man i disse
arenaer får mulighed for at møde hinanden flere gange
og at lære hinanden godt at kende ”uden at det er
tvunget”, hvorimod han synes at det er ”alt for opsat at
gå på date”. Genivan ser dog også det ”at gå i byen”
som en oplagt vej til at ”score en pige”:

Jeg bryder mig ikke om det med, at folk finder det
igennem familienetværk. Det synes jeg virker lidt
for arrangeret.
- Khan, 21 år, kurdisk baggrund, ugift, har færdiggjort gymnasiet, er i
gang med gymnasial supplering.

Ligesom det er tilfældet for Khan, er det kendetegnende,
at også flere andre interviewpersoner har anlagt en
forholdsvis åben strategi for, hvordan og hvor de vil
møde deres kommende partner, idet de dog samtidig har
besluttet sig for, at det ikke skal ske gennem deres
familie eller familienetværk.
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5.3.3 ONLINE-PLATFORME SOM ARENAER
FOR MØDER MED KÆRESTER OG
PARTNERE

Andre interviewpersoner har – modsat Emin – i højere
grad benyttet sig af online-platforme med henblik på at
finde potentielle partnere, som har en baggrund, der
ligner deres egen.

En del af de interviewede søger eller er kommet i
kontakt med en partner gennem brug af forskellige
online-platforme.

Et eksempel herpå er Rashid, der fandt sin ekskone på en
datinghjemmeside specifikt målrettet muslimer:

For nogle synes online-platformene at fungere som en
kanal, der gør det muligt for dem at søge en kæreste eller
partner uden for deres nærmiljø, mens det for andre
synes at være en måde, hvorpå de kan søge målrettet
efter en partner, som har de ”rigtige” baggrundskarakteristika i relation til fx religiøs eller etnisk
baggrund.

Jeg mødte hende over nettet. Hun kom fra
Marokko af. Jeg havde været single i mange år,
hvor der så var nogen, der anbefalede mig at
prøve at bruge nettet, på en hjemmeside for
muslimer.

Emin er en af de interviewpersoner, der fortæller, at han
anvender forskellige online-platforme til at søge efter en
potentiel kommende partner.

- Rashid, 43 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
kort videregående uddannelse.

For Emin giver brugen af Tinder og til dels også
af Instagram ham mulighed for at date kvinder, som han
selv kan vælge, og som ikke er kvinder, der bliver
foreslået ham af hans mor og hendes ”meget
konservative” veninder:

Også flere af de yngre interviewpersoner oplever, at de
bliver ”fulgt” eller kontaktet online af interesserede med
samme etniske baggrund som dem selv.

Det er Tinder – eller hvis mine venner har fortalt
om nogen på Instagram – altså follow én på
Instagram og så vil personen måske followe
tilbage, og så kan man tage den derfra. Det er
også en form for dating. Men ellers er det Tinder.
Min mor kan godt være sådan nogle gange, at jeg
har mødt den her: ’Min venindes datter eller min
veninde kender en eller anden, som du måske skal
mødes med’. Så er jeg bare sådan: ’Jeg gider ikke
at mødes med hende!’. Også fordi hendes
veninder er meget konservative, så jeg kan kun
forestille mig, at den person også må være sådan
lidt konservativ også. Så på den måde, så er jeg
sådan lidt: ’Ingen anbefalinger fra min mor!’.

Der er tamilske piger, der følger mig på Instagram.
Og jeg kan se, at de også bor i [den samme by],
og sådan nogle ting. Piger, som jeg aldrig har set.
Jeg føler ellers, jeg ser mange flere tamilske fyre,
men det er nok også fordi, de er meget mere ude
og meget mere synlige. Jeg tror bare, at piger de
laver noget andet måske? Det føles i hvert fald
som om, vi er mange flere drenge, tror jeg.

- Emin, 24 år, tyrkisk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Bhavik fortæller fx:

- Bhavik, 21 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en
mellemlang videregående uddannelse.

Endelig er det interessant, at det at gå ”i byen” eller det
”at gå ud” kun nævnes af nogle ganske få – og mandlige
– interviewpersoner som et oplagt sted at møde sin
kommende partner eller ægtefælle. Årsagen hertil kendes
ikke, men det er muligt, at citatet fra Bhavik giver et bud
på en mulig delforklaring.
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Der er således flere interviewpersoner, der nævner, at det
særligt er unge mænd med minoritetsetnisk baggrund,
som går i byen for at ”score”, mens dette ikke i samme
grad er tilfældet blandt unge minoritetsetniske kvinder.
Det kan også derfor tænkes, at online-platforme udgør en
central arena for kontakt med potentielt egnede partnere
med samme etniske baggrund – herunder måske især for
de unge minoritetsetniske kvinder, der ikke går så meget
i byen.
Det er dog ikke et gennemgående træk i undersøgelsen,
at de interviewede kvinder fremhæver deres brug af
online datingtjenester eller platforme.

5.3.4 ARRANGEREDE ÆGTESKABER OG
NORMER FOR INDDRAGELSE AF
FORÆLDRE OG FAMILIE
Kun få af de yngre interviewpersoner forventer at finde
deres partner gennem deres forældre, familie eller
familienetværk.
Billedet ser anderledes ud blandt de ældre
interviewpersoner i undersøgelsen, hvor der er en del,
som mødte deres nuværende eller tidligere ægtefælle
gennem familiemedlemmer og under mere arrangerede
former. Her ses eksempelvis en del tilfælde af fætterkusine-ægteskaber, hvor det første møde fandt sted i
oprindelseslandet, og hvor ægtefællen efterfølgende blev
familiesammenført til Danmark.
Fælles for langt de fleste interviewpersoner er imidlertid,
at de enten forventer at inddrage eller har inddraget både
deres egen og deres partners familie, når de har fundet
en fast partner, som de ønsker at gifte sig med.
Flere af de interviewede fortæller således, at de i en
periode har været meget diskrete omkring eller har
hemmeligholdt deres kæreste over for deres forældre,
familie og netværk. En hyppigt angivet årsag hertil er, at
det kan ses som en potentielt ægteskabsforpligtende
handling at præsentere en kæreste over for sine forældre.

Ligeledes er der udbredte forventninger om, at selve
afholdelsen af ægteskabet kommer til at foregå på en
forholdsvis traditionel og familieinddragende måde.
På den ene side tegner der sig således et billede af, at
selve partnervalgsprocessen for de fleste af de yngre
interviewpersoner er forholdsvis individuel. På den
anden side tegner der sig også et billede af, at
selve ægteskabsceremonien forventes at være
forholdsvis traditionel og at indebære en høj grad af
indflydelse fra forældre, familie og familienetværk.
Samtidig kan dette også være med til at påvirke det
indledende partnervalg. Flere interviewpersoner har
således haft overvejelser om ikke bare, hvornår de skulle
præsentere deres kæreste for familien, men også om de
skulle præsentere deres kæreste over for familien.
En del har således overvejet, om de hellere skulle vente
til de fik en kæreste, som i højere grad ville være
passende for et ægteskab, herunder for den traditionelle
og familieinddragende ægteskabsproces, der forventes at
følge med.
Der er dog også undtagelser fra det ovenstående
billede. Nogle få interviewpersoner har fx hverken
oplevet forventninger om en traditionel proces i relation
til deres valg af partner eller i relation til indgåelse af
ægteskab, når de har præsenteret en kæreste for
familien.
Nedenfor gennemgås en række eksempler med
interviewpersoner, som har oplevet, at deres forældre og
familie har spillet en forholdsvis stor rolle i relation til at
arrangere deres ægteskab eller i relation til at arrangere
møder med potentielle ægtefæller.
Isra, der i dag er 36 år, var som 18-årig på ferie med sin
familie i oprindelseslandet Libanon.
Under et besøg hos hendes onkel mødte hun for første
gang sin kommende ægtefælle – en fætter – som hun
fortæller, at hun straks blev forelsket i:
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[Vi havde] meget fælles bekendte, fordi min far og
hans far, de er brødre, så han er faktisk min fætter.
Og da vi skulle til Libanon, der skulle vi faktisk
hjem til min onkel. Der var jeg 18. Og da han [Isras
fætter] så kom ind ad døren, så ved jeg ikke, hvad
der skete med mig, der blev jeg bare sådan helt
forelsket. Jeg ved ikke, hvad der skete. Ja, det var
bare. Og så det år, der blev vi sådan, ja vi blev ikke
forlovede det år, så rejste vi jo hjem igen, og vi
udvekslede mails, for dengang var der ikke noget,
der hed Snapchat eller noget Messenger.
- Isra, 37 år, libanesisk baggrund, gift med partner med libanesisk
baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Lignende historier fortælles af Anisa og Malak:

Jeg har været gift i 10 år – med min fætter. Men vi
blev faktisk forelsket. Og det er fordi, at når man
plejede at tage derned [til Pakistan], så plejede
man at se hinanden, og så var man lige pludselig
så store, og så, hvad hedder det, så havde man
nogle følelser for hinanden. Så det tog tid. Så vi
snakkede sammen faktisk i nogle år – long
distance relationship, can’t recommend it – men
nogle år tog det os. Og så blev vi gift.

Både Anisa og Malak oplevede desuden udfordringer
med at få deres ægtefæller familiesammenført til
Danmark på grund af 24-års-reglen.
Mens der for Isra, Anisa og Malik var tale om
arrangerede ægteskaber, der involverede forelskelse og
”kærlighed ved første blik”, så oplevede Shamsa på 39
år, at hun i høj grad blev presset af til at blive gift med
sin fætter og få ham familiesammenført til Danmark:

Jeg fik ham jo herop, ikke? Men det var sådan en
aftale min far havde lavet med sin bror, om at jeg
skulle giftes med ham [Shamsas fætter]. Og på det
tidspunkt, der tror jeg bare. Jeg ved ikke lige, hvad
for nogle mærkelige forventninger mine forældre
havde til, at man bare sagde ’ja’? Jeg sagde også
til min mor, at: ’Jeg har ikke lyst.’ Jeg må have
været 19 dengang, 18 eller 19, ikke? Og jeg tror
bare ikke, hun tog det seriøst. Så tog jeg derned,
og så blev jeg gift med ham.
- Shamsa, 39 år, pakistansk baggrund, gift i andet ægteskab med
partner med pakistansk baggrund, har færdiggjort en mellemlang
videregående uddannelse.

Også blandt de interviewede mænd i den ældre del af
målgruppen er der eksempler på interviewpersoner, som
er blevet gift med partnere fra oprindelseslandet enten
gennem arrangerede ægteskaber eller i forbindelse med
mere tilfældige møder under ferier i oprindelseslandet.
Et eksempel på det sidstnævnte er Mehmet:

- Anisa, 32 år, pakistansk baggrund, gift med partner med pakistansk
baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Det var i hvert fald 20 år siden. Det var der ved
sommeren, og så var vi jo i Libanon, og han har en
onkel i Danmark, som kender min far. Så blev vi
inviteret derover, og så så vi hinanden, og så kan
du sige, det var bare lige, altså sådan ved første
blik. Kærlighed ved første blik. Og så blev vi gift.

Jeg tog til Tyrkiet i vores hjemby. Jeg var til
bryllup, jeg så hende, og så snakkede jeg med
hende i en time. Og så, jeg sagde til min far – der
er noget kultur – de går til hendes forældre. Og så,
altså fra mandens side, ikke fra kvindens side.
Mandens side besøger kvindens forældre, og de
siger ja. Og så blev vi gift i Tyrkiet. Jeg skulle
arbejde, og hun skulle komme her til Danmark,
hvor jeg arbejdede.

- Malak, 39 år, libanesisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
gymnasial uddannelse.

- Mehmet, 42 år, kurdisk baggrund, gift med partner med kurdisk
baggrund, har færdiggjort grundskolen.
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Desuden er der også blandt mændene eksempler på
interviewpersoner, som har afvist et eller flere ønsker fra
deres forældre om, at de skulle gifte sig med en
ægtefælle fra hjemlandet, herunder med en ægtefælle fra
deres egen familie. Et eksempel herpå er Rojan:
I: ”Havde dine forældre en holdning til, hvem du skulle
giftes med?”

De havde en holdning! Først og fremmest tror jeg,
at de gerne ville have en kusine. For det der skete
var, at jeg var hos min kusine [i Tyrkiet], som jeg
aldrig havde mødt, og jeg vidste ikke helt, hvorfor
jeg var der… Så tænkte jeg, og så kom hun med
kaffe. Det er alle de her traditionelle ting, som
lægger op til, at man mødes. Jeg sagde, da jeg
kom ud fra lejligheden: ’Prøv at høre her! Det her,
det gider jeg ikke!’ Det var for meget. Jeg blev sur
og rasende. Vi havde et skænderi. Så de opgav
det lidt, faktisk.
I: ”Så prøvede I sådan med andre?”
Nej, men de havde faktisk en finger med i, at jeg
blev gift med min kone […] Og sagen er den, at
når du bliver gift i vores miljø, så bliver du ikke kun
gift med kvinden. Du bliver også gift med hele
familien, så hvis familierne ikke kan enes, så ender
det med, at man bliver isoleret fra hinanden. Det
er pisseirriterende, at det er sådan der. Jeg forstår
det ikke! Og så blev vi så gift. Der var mere end
500 mennesker til brylluppet i Tyrkiet. Og jeg er jo
vokset op med danske værdier generelt. Men det
her med, at man stod op som en eller anden
statue og tog imod gæster […] Og der er den her
kindkystradition, også når det er ældre, så står du
og kysser og kindkysser. Jeg synes faktisk, at det
var for meget. Der var også alle mulige problemer
til brylluppet, fordi nogle i familien gik, fordi de var
sure… Og så havde vi så en helt masse skænderier
bagefter. Jeg foretrækker generelt, at man har et
dansk bryllup, hvor man har en 25-40 mennesker.
Så har du alle dem, du holder af.

Hvorfor fanden skal jeg invitere A og B, som jeg
ikke har nogen relation til overhovedet?
– Rojan, 36 år, tyrkisk baggrund, gift med partner med tyrkisk
baggrund, studerende på en mellemlang videregående uddannelse.

Som det fremgår af citatet med Rojan, forsøgte hans
forældre – ligesom Isras, Malaks og Shamsas – at
arrangere et fætter-kusine-ægteskab i oprindelseslandet.
I modsætning til Isra, Malak og Shamsa var Rojan dog
lidt ældre (23-24 år), da dette skete, ligesom han kraftigt
modsatte sig forældrenes forsøg på at arrangere et sådant
ægteskab. Endelig står det tydeligt frem, at Rojan følte
sig fremmedgjort og ikke var tilfreds med den måde,
hvorpå deres bryllup foregik og de familiekonflikter,
som fulgte med. Citatet fra Rojan viser på denne måde
også noget om det pres eller de forventninger, der kan
ligge på forældre fra andre dele af familien.
Udover transnationale arrangerede ægteskaber er der
også enkelte informanter, som har fundet deres ægtefælle
gennem et arrangeret ægteskab med en herboende
indvandrer eller efterkommer med samme etniske
baggrund som dem selv.
Esnad fortæller her, hvordan det gik til, dengang hun
blev gift med sin eksmand:

Jeg synes, det var mærkeligt. Det var jo så min
første [den første potentielle ægtefælle, som
Esnad blev introduceret for]. Og så gik der noget
tid, så blev vi ringet op. Så sagde de så til os: ’Vi
kom egentlig for at bede om din datters hånd’. Det
sagde man dengang, altså fri. Og så var det okay.
Vi kom alle sammen, altså hans familie over til min
familie og snakkede seriøst, ikke? Og det sagde
mine forældre ok til, efter jeg havde sagt, at det
var i orden, og så var det det. Og så fik de så svar
på, om jeg ville forloves eller ikke forloves, og det
sagde jeg ja til. Jeg sagde: ’Det var fint’. Mine
brødre havde så gået rundt og spurgt efter ham,
og der var ikke noget. Det var en fin fyr og: ’Vi
prøver det’.
- Esnad, 36 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.
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Esnad er senere blevet skilt fra sin daværende mand, og
hun har fortrudt, at hun ”holdt ham ud i mere end 15
år”. Desuden har hun efter bruddet oplevet den
udfordring, at hendes mand ikke vil give hende en
religiøs skilsmisse, da han ikke ønsker, at hun finder en
ny partner – til trods for at han selv har fundet en ny.

Blandt de yngre interviewpersoner er der kun ganske få
eksempler på arrangerede ægteskaber eller forventninger
herom.
Et af disse eksempler er Kutti. Hun fortæller her,
hvordan hendes forlovelse kom i stand gennem hendes
egne og mandens forældre:

I lighed med Esnad indgik også Shazia et arrangeret
ægteskab i Danmark, da hun var omkring 20 år gammel.
Shazia er dog – modsat Esnad – fortsat gift med sin
mand. Hun fortæller her, hvordan hun oplevede
forlovelsen og brylluppet, samt at hendes eget syn på
kærlighed og forelskelse i relation til ægteskabet
adskiller sig fra hendes mands:

I: ”Hvordan skete det? Jeres forældre kendte hinanden
og tænkte, at I skulle mødes, eller hvordan?”

Vi blev forlovet, da vi var 16. Vi blev præsenteret
for hinanden gennem vores familier, og hvad
vurderer man hinanden på, når man er 16 år? Jeg
synes bare han så godt ud, og så blev vi forlovet
[…] Han er fra Pakistan. Og så gik der tre år, og så
giftede vi os. Og jeg tror ikke, jeg havde reflekteret
meget mere end, at nu skal jeg giftes, og så skal vi
holde bryllup. Så skal vi bo sammen, og så må vi
finde ud af, hvad vi gør. Så må vi forventningsafstemme bagefter, agtigt. Jeg har været sådan
meget ’spring ud i det’-agtigt, og så må vi se
hvordan det går, fordi jeg kunne alligevel ikke…
Jeg ville ikke have fået noget ud af at have
spekuleret i mine forventninger, når vi alligevel
ikke har boet sammen. Det er bare hjernevrider for
mig selv. Det er jo først, når vi er gift, at vi kan
forventningsafstemme, når det er et arrangeret
ægteskab. Jeg siger altid, at det har været et
arrangeret ægteskab, men han synes jo, at det har
været et kærlighedsægteskab. Han siger jo: ’Jeg
blev forelsket i dig’. Jeg har det sådan: ’Det gjorde
jeg sådan set ikke. Det er mere efter, i ægteskabet,
at jeg blev forelsket i dig og blev forelsket i den
person, som du så er.’ Men det ved jeg ikke, om
mænd og kvinder er forskellige?

– Kutti, 23 år, tamilsk baggrund, forlovet med partner med tamilsk
baggrund, har færdiggjort en kort videregående uddannelse

- Shazia, 36 år, pakistansk baggrund, gift med partner med
pakistansk baggrund, har færdiggjort en lang videregående
uddannelse.

Ja, eller de kendte ikke hinanden helt, men der var
nogen, der havde sagt: ’Det kunne da godt være
et godt match’. Og så kom mine forældre i snak
med hans forældre, og så mødte vi så hinanden
og fandt ud af, at det kunne vi måske godt finde
ud af.

Endelig er der også blandt de yngre informanter enkelte
mænd, som giver udtryk for, at de håber, at deres
forældre eller familie hjælper med at ”finde en” til dem.
Det gælder fx Daniyal:

Mine forældre finder nok en eller anden til mig […]
Jeg tror også, at de er bedre til at finde én, der
passer til mig.
- Daniyal, 21 år, pakistansk baggrund, ugift, har færdiggjort
grundskolen.

Som det fremgår, finder Daniyal det tryggest at overlade
beslutningen til forældrene. I interviewet fortæller han fx
også, at det er vigtigt, at hans kommende partner er
muslim og kommer fra ”en god familie”. Adspurgt
hvorfor, svarer han: ”Det ved jeg ikke”. I stedet
forventer han, at det er hans forældre, der skal vurdere
det, for ”jeg har ikke forstand på sådan nogle ting”.
Endelig er der enkelte ugifte mænd, som giver udtryk for
glæde over, at de både har mulighed for selv at finde en
kommende partner og også kan forvente at få hjælp
hertil fra deres forældre – og især fra deres mødre.
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Et godt eksempel er Ali. For Ali er det på den ene side
meget vigtigt, at han selv finder frem til, hvem han gerne
vil have, og at der ikke er nogen form for tvang
involveret. Han fremhæver dog omvendt, at han ikke har
noget imod, at hans mor kommer med forslag:

Altså min mor hun er fantastisk. Min mor har jo
bare vist mig et billede af en pige: ’Synes du
hende her er flot?’. ’Nej’. Okay videre. Altså sådan.
Det har ikke været noget tvang eller sådan noget.
Det har været…

I: ”Sådan en slags Tinder?”
Det er det. Min mor er jo wing-man. Min mor hun
ved, at jeg ikke gider det. Jeg finder selv, hvem jeg
gerne vil have. Ellers så vil jeg hellere være alene.
Altså mine forældre blev tvangsgiftet, og sådan.
Jeg vil gerne ’break the cycle’. Altså på en eller
anden måde. Jeg gider ikke tvangsgiftes. Så jeg
har ikke noget imod, at min mor hun viser mig en
dejlig dame. Det kan man ikke komme udenom.
Altså det er dejlige piger, men det er jo lige
meget. Og min mor er mega-dejlig, og hun
kommer aldrig til sådan at tvangsgifte mig.
- Ali, 24 år, pakistansk baggrund, ugift, har færdiggjort en lang
videregående uddannelse.
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5.4 UDFALD AF PARTNERVALG SAMT
ERFARINGER MED SKILSMISSER

5.4.1 PROFILER PÅ ÆGTEFÆLLER,
FORLOVEDE OG KÆRESTER
Blandt de i alt 76 interviewpersoner er 44 enten gift (39)
eller forlovede (5). Desuden fremgår det af interviewene,
at 7 er i et fast kæresteforhold, mens de resterende 25 er
singler (herunder også fraskilte singler).
Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at et klart flertal på
28 af de 39 gifte interviewpersoner er gift med en partner
med samme etniske baggrund. Af de resterende 11 er 6
blevet gift med en partner fra et andet ikke-vestligt
oprindelsesland, mens 5 fortæller, at deres ægtefælle er
etnisk dansk.

Blandt de gifte er der samtidig flere eksempler på
interviewpersoner – herunder særligt mænd – der
fortæller, at de forud for deres ægteskab havde en eller
flere kærester med etnisk dansk baggrund, men at de
endte med at gifte sig med en person med samme etniske
baggrund som dem selv. Det er derfor heller ikke en
selvfølge, at de personer, der aktuelt har faste kærester
med etnisk dansk baggrund, også må forventes at blive
gift med en etnisk dansk partner.
Det er dog samtidig tydeligt, at flere af dem – i lyset af
deres kæresteforhold – har ændret syn på, hvem de
forventer at blive gift med. Udfaldet af det endelige valg
af ægtefælle er således stadig et forholdsvis åbent
spørgsmål for flere af disse interviewpersoner.

5.4.2 ERFARINGER MED PARTNERVALG

Blandt de 5 forlovede interviewpersoner er der 3 ud af 5
som enten er blevet forlovet med en person med samme
etniske baggrund eller med en person med en anden
ikke-vestlig baggrund.

Undersøgelsen har primært haft fokus på at belyse
faktorer og overvejelser med oplevet betydning for selve
partnervalget, mens der kun i mindre grad har været
fokus på at belyse erfaringer med allerede trufne
partnervalg.

Fordelingen ser noget anderledes ud, når der ses på de 7
personer, som oplyser, at de har en fast kæreste, som de
ikke er forlovet eller gift med. Her er der 6 ud af 7, som
fortæller, at de har en etnisk dansk kæreste, mens der
blot er en enkelt, som oplyser at være i et kæresteforhold
med en person med samme etniske baggrund.

Det sidstnævnte tema har særligt været aktuelt at spørge
ind til i de interview, hvor interviewpersonernes
indledende partnervalg (fx deres første valg af ægtefælle)
efterfølgende har påvirket dem til at anvende nye
partnersøgningsstrategier og til at foretage nye
partnervalg.

Det kan være svært at vide, om denne fordeling er helt
tilfældig eller ej. Ikke desto mindre er det værd at
bemærke forskellen på den etniske baggrund blandt
henholdsvis interviewpersonernes ægtefæller/forlovede
og kærester.

Af denne årsag belyser datamaterialet også primært
de mindre gode erfaringer med allerede trufne
partnervalg – herunder erfaringer relateret til skilsmisser
og eventuelle derpå følgende nye partnervalg. Disse
erfaringer behandles for sig i det efterfølgende afsnit.

Det kan samtidig bemærkes, at 5 af de 6
interviewpersoner, der fortæller, at de har en etnisk
dansk kæreste, har tamilsk baggrund. Desuden ses det, at
3 ud af 6 har valgt at hemmeligholde deres etnisk danske
kæreste over for enten hele eller dele af deres familie.
Det skyldes ikke mindst, at deres familier ønsker, at de
vælger en partner med samme religiøse tilhørsforhold
eller etniske baggrund, som dem selv.

Interviewene giver dog på visse områder et overordnet
indtryk af interviewpersonernes erfaringer med
partnervalg mere generelt – herunder også gode
erfaringer – som derfor kort kan skitseres.
For det første er det et hovedindtryk, at de gifte
interviewpersoner altovervejende er tilfredse med og
glade for samlivet med deres ægtefælle.
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Et andet hovedindtryk er, at der for mange har været en
betydelig forskel mellem det partnervalg, som de havde
forventet at træffe, og så det partnervalg, som de rent
faktisk har valgt at træffe. Dette indtryk gælder særligt
de interviewpersoner, som har fundet en fast partner eller
ægtefælle, der ikke har den samme etniske baggrund
som dem selv.
Nedenfor gives en række eksempler.
Haniya er gift med en etnisk dansk mand, selvom både
hendes familie og hun selv havde forventet, at hun ville
blive gift med en mand med pakistansk baggrund:

I: ”Havde du nogensinde overvejet, at du skulle giftes
med én, der var tamiler også?”

Ja, det tror jeg. Det var jo ligesom det, man havde
forestillet sig, da man voksede op jo. Og så, så tror
jeg bare… Så møder man jo bare én [etnisk dansk
kvinde], og så ændrer man lidt på det. Så det tror
jeg næsten de fleste, de tænker, når man er vokset
op som tamiler [at man bliver gift med en tamiler].
Det er jo det, man nok kommer til på et eller andet
tidspunkt. Men så ser man jo rigtig mange, der
alligevel ikke ender ud med det.
– Amit, 30 år, tamilsk baggrund, ugift, har færdiggjort en lang
videregående uddannelse.

Det har været bevidst på den måde, at jeg har
været indforstået med, at det var en pakistaner,
jeg skulle giftes med, fordi det var det, der lå i
kortene. Det var naturligt. Det skulle være en, der
var født og opvokset her, som ligesom havde den
samme tankegang eller tilgang til tingene. Så det
der med, at det var en etnisk dansk fyr, som der
ligesom slog benene væk under mig – det havde
jeg ikke regnet med! Men han var også meget
insisterende. Jeg prøvede virkelig i løbet af de der
tre år at skubbe ham væk. 'Det bliver sgu ikke til
noget, og det skal ikke være dig og mig' og bla bla
bla. 'Jeg har bare leget med dig'. Hvad fanden
man ellers kan finde på at sige. Men han var sgu
ikke rigtig til at ryste af.
- Haniya, 41 år, pakistansk baggrund, gift med partner med etnisk
dansk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

På tilsvarende vis havde også Amit forventet, at han ville
blive gift med en kvinde med samme etniske baggrund
som ham selv.
Han er dog nu i et fast parforhold med en etnisk dansk
kvinde, hvorfor han ikke længere forventer dette:

I lighed med Amit har også Maria fundet en fast kæreste
med etnisk dansk baggrund. Og også for Marias
vedkommende har dette været et uventet udfald, som har
medført en ændring i hendes forventninger til, hvem hun
skal giftes med:

I: ”Kan du fortælle lidt om din kæreste? Hvad er han for
én?”

Vi mødte hinanden på sådan en tur, hvor vi var
afsted en masse piger fra gymnasiet. Så var vi
gode venner i lang tid. Jeg havde egentlig tænkt,
at jeg gerne ville have en tamilsk partner, men det
var nok fordi, jeg altid har været det sorte får i
vores familie, der har fået lov til at drikke og sådan
noget. Så det har jeg egentlig tænkt, at jeg ville
gøre for at please dem. Og det ville jo heller ikke
gøre mig noget, hvis jeg fandt en god tamil, så var
det egentlig fint nok. Men så fandt jeg så ham.
– Maria, 23 år, tamilsk baggrund, ugift, studerende på en mellemlang
videregående uddannelse.

Også flere af de interviewpersoner, der er blevet gift med
en partner fra et andet ikke-vestligt oprindelsesland,
giver udtryk for, at dette valg ikke var planlagt eller
forventet.
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Her et eksempel fra interviewet med Tara:

Han er syrer. Altså jeg er palæstinenser, og han er
syrer. Det har også været noget, som jeg har tænkt
i hvert fald. At jeg skal kun giftes med en
palæstinenser. Og han skal helst komme fra
samme by, som jeg kommer fra i Palæstina. Men
det… Man ved aldrig, hvad der sker!
- Tara, 34 år, palæstinensisk baggrund, gift med partner med anden
ikke-vestlig baggrund, har færdiggjort en lang videregående
uddannelse.

Som citaterne fra Amit, Maria og Tara illustrerer, er der
flere interviewpersoner, som beskriver, hvordan
uventede forelskelser og følelser har gjort, at de er endt
med at vælge en ægtefælle eller fast kæreste, som ikke
umiddelbart har haft den etniske eller religiøse baggrund,
som de på forhånd havde forestillet sig.
I disse tilfælde er det også tydeligt, at forelskelse,
kærlighed eller følelser har ført til en tilpasning eller
ændring af de ønsker, som de på forhånd har haft til
deres valg af fremtidig partner.

5.4.3 ERFARINGER MED SKILSMISSE OG
ØNSKER TIL NYE PARTNERE
I den samlede gruppe af interviewpersoner er der i alt 13,
som har været igennem en skilsmisse. Fire af disse har
efterfølgende giftet sig igen, mens en enkelt er forlovet
med en ny partner, og de resterende er single. En enkelt
har været gennem to skilsmisser.
I dette afsnit ses der på interviewpersonernes erfaringer
med skilsmisse, herunder hvordan skilsmissen har
påvirket deres efterfølgende præferencer.
For det første ses det, at en del af de fraskilte
interviewpersoner har det tilfælles, at deres familie var
forholdsvis tæt involveret i processen omkring valget af
deres første ægtefælle, ligesom en del har oplevet, at
valget delvist blev truffet for at tilfredsstille familiens
ønsker eller krav.

Samtidig er det tydeligt, at de nævnte interviewpersoner
har oplevet netop dette forhold som en medvirkende
faktor til den efterfølgende skilsmisse. Flere fortæller
således, at de blev gift med en partner, som ikke passede
til dem, hvorfor deres ægteskab lige fra starten var
problematisk og aldrig blev velfungerende.
Som konsekvens heraf fremhæver flere af de fraskilte, at
de ville ønske, at de i højere grad havde valgt at gifte sig
med en ægtefælle på baggrund af deres egne ønsker
hertil og på baggrund af faktorer relateret til partnerens
personlighed frem for ydre kendetegn som fx etnisk
baggrund. Ligeledes ønsker de typisk, at deres egne børn
skal have en større grad af individuel frihed i relation til
at vælge deres kommende partner, herunder også
hvornår de ønsker at blive gift.
Et godt eksempel på en interviewperson, der fremhæver
flere af de ovenstående forhold, er Charuka.
Her følger et længere – og sammensat – uddrag fra
interviewet med hende:
I: ”Du blev arrangeret gift. Hvordan fungerede det?”

Det var bare igennem mine forældres netværk. Og
så fandt de noget, og så fik jeg så et billede. Og
jeg fik så lov til at tale med vedkommende, et antal
måneder. Og jeg havde bare brug for et nyt spring
i mit liv. Sådan, jeg tænkte bare. Jeg var ikke
tiltrukket af ham, eller forelsket eller et eller andet.
Jeg tænkte bare: ’Der var noget andet’. Ja. Og så
var der også den familie, som kom med ham, de
levede meget interessant. Så jeg tænkte: ’Det kan
være at mit liv bliver bedre’. Ha, ha!
I: ”Har I været enige omkring, hvordan jeres børn skulle
opdrages? Har der været nogle ting, hvor I har været
forskellige?”
Ja, fordi han mente jo, at han skulle arbejde flere
timer end jeg skulle. Og at det var primært mig,
der skulle tage sig af børnene. Så det havde vi
mange konflikter omkring.
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I: ”Så han forestillede sig, at du skulle arbejde deltid?”
Nej, nej. Jeg skulle arbejde fuldtid… og tage mig
af ungerne, ja. Ha ha! Så det var lidt hårdt. Jeg tror
det ligger sådan meget naturligt for tamilere, at
når man er kvinde, så skal man både klare sig og
arbejde. Og på tidspunkter, hvor jeg skulle læse
videre, det fik jeg så ikke lov til, fordi så var der
ikke nogen til at tage sig af børnene […] Jeg
protesterede vel lidt over det med børnene og
sådan noget. Men så måtte jeg bare acceptere, at
så må jeg vente et par år til de bliver lidt ældre.
[…] Jeg havde faktisk ikke overskud til at slås i
forhold til mine rettigheder. Det var mig, der stod
for opdragelsen. Helt! Så jeg synes det var svært!
Hvad skal jeg sige? Altså, man kan sige, at han var
ikke meget pædagogisk over for børnene. De
skulle ikke have nogle meninger om mange ting.

I: ”Er der så nogle af de samme ting, som du ville kigge
efter, hvis du skulle ud og finde en ny partner?”
Nej, overhovedet ikke! Man lærer af sine
erfaringer, ha ha! Nej, det skal det slet ikke være!
[…] Jeg tænker, at vedkommende skal være stabil,
og have empati og være ærlig. Det er sådan nok
mere på det personlige plan, end på det ydre
plan, som det var før.
I: ”Vil du gerne have, at dine børn bliver gift?”
Det vil jeg gerne, men det skal være ud fra deres
egen lyst! Ja, lige præcis, at de selv finder én.
I: ”Så det er ikke nødvendigvis en tamiler, eller?”
Nej, slet ikke tale om! Fordi at, jeg synes at jeg har
prøvet det… Så det skal de ikke. Det skal være på
grund af, at de føler sig sådan lykkelige.
– Charuka, 39 år, tamilsk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

Ligesom Charuka er der også flere af de øvrige fraskilte
kvinder i undersøgelsen, som har oplevet, at de ikke har
haft den frihed og medbestemmelse over deres eget liv,
som de kunne have ønsket sig i ægteskabet med deres
ekspartner.
For eksempel fortæller Asiya, at hun blev gift med sin
fætter og flyttede ned til ham i oprindelseslandet,
hvorefter hun dog hurtigt indså, at det ikke var det, hun
ville, selvom hun i mellemtiden var blevet gravid:

Jeg har været gift en gang før, med min fætter.
Der valgte jeg faktisk at flytte til Palæstina og blev
gift. Nogle måneder efter så var det ikke det, jeg
ville, så jeg vendte tilbage til Danmark – som
gravid kvinde, der lige er blevet skilt. Det var
rigtigt hårdt! Altså bare det der med skilsmissen i
sig selv, og jeg var ung. Jeg fyldte faktisk 19 det år.
Men det gik ret hurtigt op for mig, at det var ikke
det liv, jeg ønskede mig. Og jeg blev ikke taget
godt imod i Palæstina, fordi jeg var for dansk.
Hvordan? Det ved jeg ikke. Men der er det sådan
noget med, at man må faktisk ikke sige sin mening.
Og det kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med,
fordi jeg er blevet opdraget med at være meget
selvstændig og sige min mening lige ud og være
ærlig omkring tingene, og det går bare ikke
dernede.
- Asiya, 39 år, palæstinensisk baggrund, gift i andet ægteskab med
partner med libanesisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang
videregående uddannelse.

Samtidig er der også flere af de øvrige fraskilte, der
ligesom Charuka fremhæver, at de, på grund af deres
egne dårlige erfaringer fra deres første ægteskab, ønsker
at give deres børn mulighed for mere frit og individuelt
at vælge hvornår og med hvem, de ønsker at blive gift.
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Azra fortæller fx:

Der var jeg 23, da jeg blev gift første gang. Det er
mit 2. ægteskab nu. Så der rykkede jeg også på
grænserne. Der skete jo så meget i mellemtiden,
ikke? I forskellige generationer. Der tænker jeg
også, at jeg ikke har travlt med at få min datter til
at blive gift. Jeg tænker bare, at hun skal have det
så sjovt hjemme, at hun skal tænke: ’Jeg har ikke
brug for en mand. Jeg har det sjovt med min
familie’. Og hun skal få de gode værdier med sig,
så hun kan skelne mellem en god mand og en
dårlig mand, selvom man kan blive blind af
kærlighed, og man kan komme til at elske en bad
guy, fordi de virker mere tiltrækkende. Så
efterfølgende så skal hun så kunne se, at den
standard, der er sat i hendes liv, den er meget
højere. Eller hvis det nu er en dårlig type, hun
finder sammen med, så skal hun være stærk nok til
at kunne sige nej og komme ud af det igen. Det er
faktisk det, jeg prøver at lære hende.
- Azra, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en lang videregående
uddannelse.

Blandt de fraskilte mænd er der også enkelte, der i lighed
med Charuka og Asiya nævner, at deres hidtidige
ægteskab var udfordrende på grund af forskellige
kønsrolleopfattelser og forskellige forventninger til
henholdsvis manden og kvinden i relation til fx
børneopdragelse og arbejdsliv.
Desuden er der også flere af de fraskilte mænd, som
fremhæver, at der var store kulturelle forskelle mellem
dem og deres ekspartner, selvom de begge havde samme
etniske og religiøse baggrund.
Særligt synes dette at have været en udfordring i de
transnationale ægteskaber, hvor den ene part er født og
opvokset i Danmark, mens den anden er blevet
familiesammenført til Danmark. I disse tilfælde er der
flere, som giver udtryk for, at de blev overraskede over,
hvor stor den kulturelle forskel var mellem dem selv og
deres ekspartner.

Et eksempel herpå ses i interviewet med Rashid, som fik
sin tidligere ægtefælle til Danmark gennem
familiesammenføring fra et nordafrikansk land.
Rashid havde således forventet, at der ville være en høj
grad af gensidig forståelse og enighed mellem dem, fordi
de begge har muslimsk og arabisk baggrund. I stedet
oplevede han, at der var store kulturelle forskelle,
herunder forskellige former for forventninger til
kønsroller og til arbejdsfordelingen omkring
børneopdragelse og arbejdsliv.
Rashid fortæller:

Jeg troede, at jeg ved at finde en muslimsk pige.
At hun ville forstå, hvad jeg havde, og den
tankegang jeg havde. Men åbenbart var jeg blevet
for dansk i det – både i tankegang og væremåde –
og hun var for arabisk. Hun var for muslimsk til
mig, vil jeg sige, ja. Det gik godt faktisk de første
år, og så var det bare [opkast-lyd].
- Rashid, 43 år, palæstinensisk baggrund, fraskilt, har færdiggjort en
kort videregående uddannelse.

For Rashid var den primære udfordring mere specifikt
relateret til, at han oplevede at blive presset i relation til
det økonomiske og at blive placeret i en form for
forsørgerrolle, som han hverken ønskede eller kunne
leve op til.
Ifølge Rashid havde hans ekskone således meget høje –
og urealistiske – forventninger til ham, når det gjaldt
hans mulighed for at tjene mange penge og
imødekomme hendes materielle ønsker.
Også blandt de fraskilte mænd er der således eksempler
på interviewpersoner, som har følt sig presset af
kønsrolleforventninger, og som har oplevet, at det var
svært at imødekomme deres tidligere ægtefælles ønsker
til fordelingen mellem arbejds- og familieliv uden at gå
på kompromis med deres egne ønsker hertil.
Ligeledes er der også blandt de mandlige
interviewpersoner eksempler på dårlige erfaringer fra
arrangerede ægteskaber.
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Et eksempel herpå ses i interviewet med Mikaeel, der
tidligere har været gift i et arrangeret ægteskab. Han
fortæller her, hvordan han efter skilsmissen ændrede sine
partnervalgspræferencer:

Jeg blev sådan: ’Jeg skal slet ikke være gift med
en pakistaner’. Slet ikke! Bare sådan: ’Dem skal jeg
ikke have noget med at gøre’. Bare på grund af en
pige, ikke? Så hadede jeg bare det forhold. Det
skal jeg ikke! Så hende her [Mikaeels nye
ægtefælle] hun var bare perfekt. Hun var lige
præcis, hvad jeg søgte. Udseendemæssigt og
personlighedsmæssigt. Alt var bare perfekt!
- Mikaeel, 31 år, pakistansk baggrund, gift i andet ægteskab med
partner med anden ikke-vestlig baggrund, har færdiggjort en
mellemlang videregående uddannelse.

Endelig er der også enkelte af de fraskilte, som angiver,
at forskellige grader af uddannelsesniveau har haft stor
betydning for de forskellige kønsrolleopfattelser og
uenigheder omkring selvbestemmelse, som de har
oplevet i ægteskabet med deres ekspartner.
Sara fortæller for eksempel:

"Han [eksmanden] havde ikke nogen uddannelse.
Jeg tror også, det var en stor faktor i, at vi ikke
kunne sammen. Vi tænkte slet ikke ens! Vi var slet
ikke på samme niveau, kan man så sige, ikke? Han
havde også en tankegang med, at det var spild af
min tid, at jeg studerede faktisk, mens jeg var gift
med ham. Og han syntes, det var spild af tid, altså
når jeg fik børn, for så skulle jeg alligevel være
hjemmegående. Der var vist noget vi havde
misforstået hinanden på, ikke? Så vi havde to vidt
forskellige tankegange. Altså jeg ville slet ikke
kunne med sådan én. Og det kunne jeg heller
ikke."
- Sara, 31 år, tyrkisk baggrund, gift i andet ægteskab med partner
med tyrkisk baggrund, har færdiggjort en mellemlang videregående
uddannelse.

Samlet set kan det i relation til skilsmisse fremhæves, at
særligt faktorer relateret til forskellige kønsrolleopfattelser – herunder i relation til børneopdragelse og
arbejdsliv – synes at have været medvirkende til
skilsmisserne.
Desuden ses det, at det særligt er i ægteskaber mellem
personer med samme etniske eller religiøse baggrund –
herunder ikke mindst i transnationale ægteskaber – at
forskellige kønsrolleopfattelser har medvirket til
problemer og skilsmisse.
Det gælder ikke mindst traditionelle holdninger om, at
kvindens rolle primært bør være at varetage opgaver
relateret til hjemmet og børneopdragelsen.
Desuden er det interessant, at en så stor del af de
fraskilte fremhæver sådanne forskelligheder i ægteskaber
mellem personer med samme etniske og religiøse
baggrund. Dette indikerer, at en høj grad
af intern værdimæssig, uddannelsesmæssig og kulturel
diversitet kan være medvirkende til at øge risikoen for
skilsmisse.
Endelig står det klart, at de ovennævnte erfaringer med
skilsmisse har haft stor betydning for de fraskiltes
fremadrettede ønsker til et eventuelt nyt partnervalg og
til deres børns kommende partnervalg og ægteskaber.
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5.5 OPLEVEDE FORANDRINGER OVER
TID
En betydelig del af interviewpersonerne har den
opfattelse, at der inden for de seneste 15-20 år er sket
forholdsvis store forandringer, når det gælder de
faktorer, der særligt påvirker partnervalg blandt personer
med deres etniske baggrund i Danmark. I dette afsnit
opsummeres de vigtigste oplevede forandringer over tid.
Der må her tages forbehold for, at undersøgelsen er
baseret på et afgrænset og kvalitativt datamateriale. Det
er derfor usikkert, om de oplevede forandringer
tilfældigvis gør sig gældende blandt en stor del af
interviewpersonerne i denne undersøgelse.
Ligeledes skal det nævnes, at der er tale om subjektive
opfattelser, der som oftest hænger sammen med
oplevede forandringer i interviewpersonernes egne
familier og nære omgangskreds, hvorfor de ikke
nødvendigvis kan generaliseres. Ikke desto mindre er det
interessant, at en så stor del af interviewpersonerne har
forholdsvis ensartede opfattelser af hvilke forandringer,
der har fundet sted.
Det gælder særligt oplevede forandringer i relation til:
•

synet på transnationale og arrangerede
ægteskaber

•

vigtigheden af at blive gift med en person med
samme etniske baggrund

•

synet på egnet giftealder og vigtigheden af at
færdiggøre en uddannelse inden ægteskab.

Disse tre punkter udfoldes nærmere i det følgende.

5.5.1 FORANDRINGER I SYNET PÅ
TRANSNATIONALE OG
ARRANGEREDE ÆGTESKABER
Generelt er det et hovedindtryk, at der er betydelig
forskel mellem de erfaringer, som en stor del af de ældre
interviewpersoner har gjort sig i relation til deres valg af
ægtefælle, og så de ønsker til valg af ægtefælle, som
kendetegner en stor del af de yngre interviewpersoner.

Mens en betydelig andel af de ældre interviewpersoner
har oplevet, at deres forældre ønskede, at de blev gift
med en ægtefælle fra oprindelseslandet, som herefter
kunne familiesammenføres til Danmark, så er
der ingen af de yngre interviewpersoner i undersøgelsen,
som specifikt fremhæver, at deres forældre eller familie
har givet udtryk for et sådant ønske.
I forlængelse heraf ses det også, at der er en del
eksempler på indgåelse af transnationale ægteskaber
blandt de ældre interviewpersoner, mens ingen af de
yngre interviewpersoner er blevet gift i et transnationalt
ægteskab – eller forventer at blive det. Som nævnt
ønsker langt de fleste af de yngre interviewpersoner i
stedet at blive gift med en partner, der er opvokset i
Danmark.
Alene på denne baggrund indikerer interviewmaterialet,
at der er sket en betydelig ændring over de seneste to
årtier i relation til opfattelsen af transnationale
ægteskaber blandt indvandrere og efterkommere fra de
oprindelseslande, som interviewpersonerne
repræsenterer.
Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at flere også selv
nævner, at de oplever, at der er sket en betydelig ændring
på dette område. Interviewmaterialet synes generelt at
indikere, at skilsmisser og dårlige erfaringer med
transnationale og tidligt arrangerede ægteskaber i de
enkelte familier kan have haft en ”afskrækkende” effekt
på andre dele af familien og på familiens
minoritetsetniske omgangskreds i bredere forstand.
Det er således bemærkelsesværdigt, at en stor del af de
yngre interviewpersoner bevidst ønsker
at undgå sådanne former for ægteskaber – og ofte
begrunder dette med deres kendskab til ældre
familiemedlemmers dårlige erfaringer hermed.
Desuden er der enkelte, som specifikt fremhæver
betydningen af lovgivningsmæssige ændringer på
området (herunder fx 24-års-reglen og det skærpede
tilknytningskrav).
Desuden indikerer materialet, at en øget grad af kulturel
og værdimæssig integration i Danmark også mere
generelt har væsentlig betydning.
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Særligt blandt de yngre kvindelige interviewpersoner er
der flere, som begrunder deres modvilje mod at indgå et
transnationalt ægteskab med en frygt for at ende i et
ægteskab med traditionelle kønsrolleforventninger,
forskellige kulturelle erfaringer og værdier samt
manglende medbestemmelse og ligestilling.

Der er dog stadig nogle af de yngre og ugifte
interviewpersoner, som oplever et pres til at blive gift
med en person med samme etniske baggrund som dem
selv. Dette gælder ikke mindst enkelte af de yngre
interviewpersoner med tamilsk og til dels også
pakistansk baggrund.

Ligeledes giver interviewmaterialet indikationer på, at
der også mere bredt set kan være sket betydelige
forandringer i synet på arrangerede ægteskaber som
sådan, om end den oplevede tendens hertil er mindre
gennemgående eller entydig i datamaterialet.

Ligeledes er der flere af disse som nævner, at deres
forældre stadig går op i både kaste og etnisk baggrund,
når det gælder valg af ægtefælle. De fleste yngre
interviewpersoner oplever imidlertid, at forældrenes
ønske om en partner med samme etniske baggrund først
og fremmest er et håb snarere end et stærkt ønske eller
et decideret krav.

Der er i hvert fald flere interviewpersoner, som har den
opfattelse, at der generelt – i deres familie og
minoritetsetniske miljø – er sket en forandring i
retning af større opmærksomhed omkring de
udfordringer, der kan opstå i arrangerede ægteskaber.
Desuden oplever de, at der generelt er kommet større
fokus på vigtigheden af, at det først og fremmest er
børnenes egne ønsker til valg af ægtefælle, der skal
tilgodeses.

5.5.2 FORANDRINGER I SYNET PÅ EN
PARTNER MED SAMME ETNISKE
BAGGRUND
Mens flere af de ældre interviewpersoner fortæller, at det
var meget vigtigt for deres forældre, at de fandt en
ægtefælle med samme etniske baggrund, så er det kun et
mindretal af de yngre og ugifte interviewpersoner, som
fremhæver, at dette er meget vigtigt for deres forældre.
Interviewmaterialet viser dermed, at der – i hvert fald i
visse minoritetsetniske miljøer – kan være sket en
forandring i synet på vigtigheden af at blive gift med en
partner med samme etniske baggrund inden for de
seneste 15-20 år.
Igen kan en mulig delforklaring være, at dårlige
erfaringer med traditionelle former for endogami og
skilsmisser i relation hertil kan have haft en vis
afsmittende effekt på større dele af de minoritetsetniske
miljøer.
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Ifølge tal leveret af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Omvendt er der ikke indikationer på nogen
stor udvikling eller forskel mellem de to
informantgrupper, når det handler om forældrenes
forventninger eller ønsker til en partner med samme
religiøse baggrund. De fleste ugifte
interviewpersoner oplever således også dette som et
centralt ønske eller krav, ligesom flere af dem
også selv lægger vægt på et ønske om at finde en partner
med samme religiøse baggrund. Dette gælder ikke
mindst de muslimske interviewpersoner.

5.5.3 FORANDRINGER I SYNET PÅ
GIFTEALDER OG PARTNERS
UDDANNELSESNIVEAU
Langt de fleste af de yngre interviewpersoner (i alderen
19-24 år) er ugifte, ligesom flertallet i denne gruppe er
single. Omvendt fortæller en stor del af de ældre
interviewpersoner i undersøgelsen, at de blev gift, da de
var omkring 19-20-års alderen.
Blandt alle 18-32-årige ikke-vestlige efterkommere og
indvandrere (0-14 år ved ankomst til Danmark) steg den
gennemsnitlige alder ved indgåelse af ægteskab fra 21
år i 1992 til 26 år i 2017, og samtidig faldt andelen som
bliver gift.43 Her synes interviewpersonerne dermed at
være forholdsvis repræsentative for den generelle
udvikling i de minoritetsetniske grupper, som de
repræsenterer.
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Ligeledes er det oplagt, at denne udvikling kan have
mange årsager – herunder blandt andet indførelsen
af tilknytningskravet, 24-års-reglen og de øvrige
stramninger på familiesammenførings-området i 2000 og
2002.44
Undersøgelsens interviewmateriale indikerer blot, at
der også kan være sket en udvikling i synet på tidlige
ægteskaber i de etniske minoritetsgrupper, som
interviewpersonerne repræsenterer.
Det er fx bemærkelsesværdigt, at kun få af de yngre
interviewpersoner oplever, at deres forældre eller familie
har presset stærkt på for at få dem gift i en tidlig alder,
mens der omvendt er en betydelig del af de ældre
interviewpersoner, som fortæller, at de oplevede dette,
da de selv var i slutningen af deres teenageår eller i
starten af 20’erne.
Dette mønster kan også hænge sammen med et
voksende ønske om at afslutte en uddannelse, inden man
bliver gift – herunder helst med en partner, der ligeledes
har afsluttet en uddannelse. Mens dette ønske synes
at være centralt for en stor del af de yngre
interviewpersoner og deres forældre, så er der omvendt
færre af de ældre interviewpersoner, som fortæller, at det
var et centralt ønske hos dem selv eller hos deres
forældre, dengang de indgik deres (første) ægteskab.
Endelig kan det også i relation til disse mønstre tænkes,
at skilsmisser og dårlige erfaringer relateret til tidlige
ægteskaber kan have bidraget til at ændre synet på
sådanne ægteskaber.
Særligt blandt de ældre kvindelige interviewpersoner er
der flere, der har oplevet, at deres ægtefælle ikke ville
give dem mulighed for at færdiggøre eller tage en
uddannelse, efter de var blevet gift og havde fået børn.
Også denne mere specifikke erfaring kan muligvis være
en medvirkende forklaring på det forhold, at der særligt
blandt de yngre (og fraskilte) kvinder i undersøgelsen er
en del som specifikt fremhæver, at de søger en
partner, der ikke vil bestemme over dem, og som ikke vil
begrænse deres frihed fx i relation til at færdiggøre en
uddannelse.
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5.5.4 FORANDRINGER I BETYDNINGEN AF
ØNSKER FRA FORÆLDRE OG FAMILIE
Alt i alt synes undersøgelsens interviewmateriale på flere
måder at indikere, at der inden for de seneste to årtier
kan være sket en mere generel bevægelse i retning af
større individuel medbestemmelse og tilsvarende
svækket forældremedbestemmelse, når det handler om
partnervalg blandt indvandrere og efterkommere med
henholdsvis pakistansk, tyrkisk/kurdisk, tamilsk og
palæstinensisk/libanesisk baggrund.
Ønsker fra forældre, familie og omgangskreds synes i
højere grad at have været afgørende og primært
rammesættende for en stor del af de ældre
interviewpersoner, mens det omvendt er
interviewpersonernes egne ønsker og præferencer, der
forventes at være de primært rammesættende for valget
af partner blandt de yngre interviewpersoner.
Med andre ord er der indikationer på, at der kan være
sket en mere overordnet forskydning af forhandlings- og
magtpositioner, hvor individuelle ønsker til partnervalg
er blevet styrket, mens mere traditionelle og kollektivt
baserede ønsker fra henholdsvis forældre,
familiemedlemmer og minoritetsetnisk omgangskreds
omvendt synes at være blevet svækket.
En klar indikation på dette er, at de yngre
interviewpersoner som oftest beskriver deres forældres
ønsker til valg af partner som udtryk for håb, mens en
del af de ældre interviewpersoner beskriver, hvordan
deres forældres ønsker til valg af partner snarere havde
karakter af krav.
Det må dog samtidig fremhæves som et forbehold, at
langt de fleste yngre interviewpersoner er både single og
ugifte. De udtrykker derfor deres
fremadrettede forventninger til, hvordan deres valg af
partner kommer til at foregå, herunder at deres egne
ønsker vil være de primære og afgørende for deres
partnervalg. Desuden forventer de fleste, at deres
forældre og familie også vil acceptere et eventuelt valg,
som måtte gå på tværs af deres ønsker. Da der er tale
om forventninger er det dog ikke sikkert, at det også rent
faktisk vil vise sig at blive tilfældet.

Om betydningen af disse stramninger i relation til ægteskabsmønsteret, se Schultz-Nielsen & Tranæs (2009).
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5.6 PERSPEKTIVERING TIL ANDRE
STUDIER
I Danmark er der gennem de seneste to årtier gennemført
en del undersøgelser, som belyser emner vedrørende
pardannelsesmønstre, ægteskaber og skilsmisser blandt
indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
baggrund.45
Der findes desuden en del undersøgelser, som mere
specifikt har set nærmere på fx arrangerede ægteskaber
og tvangsægteskaber, kæresteforhold og negativ social
kontrol samt kønsrolleopfattelser og holdninger til
ligestilling blandt etniske minoriteter.46
Den herværende undersøgelses konklusioner omkring
partnervalg ligger i store træk på linje med de tendenser,
der også er fundet i andre danske undersøgelser, der på
forskellig vis har belyst faktorer med oplevet betydning
for partnervalg blandt ikke-vestlige indvandrere og
efterkommere.
Særligt har Schmidt & Jakobsen (2004) ligeledes set
nærmere på faktorer med oplevet betydning for
partnervalg, ligesom Asserhøj et al. (2011) blandt
andet belyser etniske minoritetsunges forventninger til
ægteskab. Selvom mange af de faktorer, der blev fundet i
disse to undersøgelser, går igen i nærværende
undersøgelse, er der også forskelle som indikerer, at der
på en række områder er sket en udvikling i de
præferencer og faktorer, som etniske minoriteter lægger
til grund for deres partnervalg.
Desuden er det interessant, at der tilsyneladende findes
mere eksisterende viden om etniske minoriteters
præferencer i relation til valg af partner, end der findes
viden herom i relation til den danske befolkning mere
generelt. Med forbehold for, at der ikke er gennemført et
systematisk litteraturstudie i forbindelse med denne
undersøgelse, så er det ikke lykkedes at identificere et
samlet eller systematisk studie af de præferencer og
ønsker til valg af partner, som mænd og kvinder i

Danmark mere generelt giver udtryk for. Andre forskere
er også tidligere nået frem til denne konstatering.47
Den eksisterende viden er således især baseret på
registerbaserede studier af, hvordan mænd og kvinder i
Danmark rent faktisk har valgt at gifte sig, herunder i
relation deres partners uddannelsesmæssige og etniske
baggrund mv.
Endelig er der særligt i USA gennemført en række
studier, som har set nærmere på, hvad der påvirker
individers valg på ægteskabsmarkedet, herunder
tendensen til at gifte sig med en partner, der ligner én
selv, herunder i forhold til uddannelse og etnicitet.
Nedenfor perspektiveres en række af nøgleresultaterne i
den herværende undersøgelse til udvalgte tidligere
studier, der ligeledes har belyst præferencer for
partnervalg specifikt blandt etniske minoriteter i
Danmark samt en række studier – herunder særligt
amerikanske – der har belyst individers valg på
ægteskabsmarkedet, herunder årsager til endogami.

5.6.1 ANDRE STUDIER, DER BELYSER
UDDANNELSE SOM FAKTOR FOR
PARTNERVALG
For det første er det interessant, at en stor del af de yngre
interviewpersoner i denne undersøgelse lægger stor vægt
på, at de ønsker en partner, som er på deres eget niveau
rent uddannelsesmæssigt og intellektuelt.
En lignende tendens kunne også ses i en undersøgelse fra
2011, hvor et flertal på omkring 2/3 af de adspurgte 1520-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund svarede, at
de lagde vægt på, at deres kommende partner havde ”en
god uddannelse”. Det gjaldt til sammenligning knap
halvdelen af de adspurgte 15-20-årige mænd med ikkevestlig baggrund.48
Omvendt svarede størstedelen af de adspurgte unge i en
tidligere undersøgelse fra 2004, at de ikke opfattede det

Se fx Liversage & Petersen (2020), Liversage & Rytter (2014), Schultz-Nielsen & Bonke (2013 og 2016), Schultz-Nielsen & Tranæs (2009), Schmidt & Jakobsen (2004).
Se fx Følner et. al (2014, 2018 og 2019), Asserhøj et al. (2011), Seidenfaden et al. (2010), Jensen & Liversage (2007) samt Rytter (2003).
47
Se fx Bonke (2016): “Der findes så vidt vides ingen systematiske undersøgelser af, hvilke præferencer forskellige personer har for valg af partner, eller om disse
præferencer efterfølgende bliver opfyldt.” (s. 36)
48
Asserhøj et al. (2011).
45
46
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som væsentligt, at begge personer i et parforhold havde
samme uddannelsesniveau. Til gengæld mente de fleste,
at det var væsentligt, at begge personer i et parforhold
har et job.49
Dette kunne muligvis indikere, at der er sket en
bevægelse i retning af et øget fokus på betydningen af en
kommende partners uddannelsesniveau – i hvert fald i
visse minoritetsetniske miljøer. I så fald kan dette
muligvis også hænge sammen med de øvrige oplevede
udviklinger, som er skitseret i det foregående afsnit.
Ligesom nærværende undersøgelse har andre studier
også noteret en særlig udbredt tendens til at fokusere på
vigtigheden af både egen og partners uddannelse blandt
unge med tamilsk baggrund. Fx fandt en undersøgelse i
2010, at forældre til unge med tamilsk baggrund i
Danmark i høj grad lægger vægt på uddannelse som en
vigtig parameter for valg af partner. Ligeledes indikerede
også denne undersøgelse, at de unge kunne bruge ønsket
om partnerens høje uddannelse i en ”forhandling” med
forældrene, hvis deres udvalgte partner ikke levede op til
andre af forældrenes krav eller ønsker – eksempelvis
ønsket om at partneren skulle tilhøre den rigtige kaste.50
En undersøgelse fra 2016 viser, at mænd og kvinder i
Danmark generelt er tilbøjelige til at vælge en partner,
der ligner dem selv – særligt i forhold til uddannelsesniveau og indtjening.51 Når særligt de yngre interviewpersoner i den herværende undersøgelse lægger vægt på
et ønske om det samme, kan det dermed skyldes, at de
løbende bevæger sig mere og mere i retning af de
partnervalgsmønstre, der i forvejen er udbredte i
Danmark.
Også internationale studier peger på en generel tendens
til uddannelsesmæssig endogami – altså at man er
tilbøjelig til at gifte sig med en partner, der tilhører éns
egen gruppe rent uddannelsesmæssigt.
Dette forhold kan blandt andet forklares med teorier fra
den økonomiske forskningslitteratur, hvor det at finde

sin ægtefælle betragtes som et valg på et
ægteskabsmarked.
Mere specifikt har Becker udviklet en teoretisk model til
at forklare, hvordan par opstår og afvikles. Ifølge Becker
kan individer ved at danne par komplementere hinanden
i husholdningsproduktionen og derigennem samlet set
opnå flere goder – herunder både forbrugsgoder og andre
goder som fx fællesskab og børn – end de ville kunne i
andre konstellationer eller som enlige.52
På denne baggrund bliver det afgørende at finde en
partner, som efterspørger de samme typer af goder. Dette
kan være med til at forklare, hvorfor faktorer som
uddannelsesniveau, religion og etnicitet ofte er ens
mellem ægtefæller.53
I en amerikansk sammenhæng finder Furtado dog også
en negativ korrelation mellem etnisk og uddannelsesmæssig endogami, forstået på den måde, at de længst
uddannede indvandrere og efterkommere i USA er mest
tilbøjelige til at gifte sig med personer uden for deres
egen etniske gruppe.54
Celikaksoy et al. har i 2006 set nærmere på ægteskabsmønstre blandt indvandrere med pakistansk og tyrkisk
baggrund i Danmark, herunder især i relation
til uddannelsesgrad.55 Dette studie indikerer, at den
generelle tendens til at søge en ægtefælle med en høj
uddannelsesgrad også ses blandt indvandrere
og også indgår i de afvejninger, der foretages når
ægtefællen ”importeres” fra oprindelseslandet.
Blandt pakistanske indvandrere ses der mere specifikt en
tilbøjelighed til at ønske ”kompensation” i form af en
højere uddannet ægtefælle, hvis der indgås ægteskab
med en ægtefælle fra hjemlandet56, mens tyrkiske
indvandrere er mere tilbøjelige til at acceptere en lavere
uddannet partner fra oprindelseslandet.
En mulig forklaring kan ifølge studiet være, at nogle
herboende indvandrermænd er villige til at gå på

Schmidt & Jakobsen (2004).
Qvotrup Fibiger (2010).
51
Bonke (2016).
52
Becker (1973).
53
Becker (1973), Lam (1988).
54
Furtado (2012).
55
Celikaksoy et al. (2006).
56
Andre studier har dokumenteret en lignende sammenhæng blandt immigranter i lande som Tyskland og Nederlandene. Se Gitmez & Wilpert (1987), van
Amersfoort (1995) og Böcker (1994).
49
50
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kompromis med deres ønske om at få en partner med
tilsvarende uddannelsesgrad, hvis de i stedet kan få en
partner med ”uspolerede normer”. Med andre ord kan
nogle mænd foretrække en partner fra oprindelseslandet,
hvis de oplever, at de kvinder, der er født eller opvokset i
værtslandet, ”opfører sig for moderne eller for frit”.57
En anden mulig forklaring på de tyrkiske
indvandreres tendens til at acceptere en lavere uddannet
partner fra oprindelseslandet kan ifølge Celikaksoy et
al. være, at ægtefællemigranten ofte er relateret til den
herboende ægtefælles familie. Der kan derfor ligge en
værdi i, at ægteskabet tilfredsstiller ønsker fra
familiemedlemmer i hjemlandet, hvilket kan være med
til at ”kompensere” for ægtefællens lavere grad af
uddannelse.58
I den herværende undersøgelse er der blandt de ældre
interviewpersoner flere eksempler på historier, som
kunne hænge sammen med denne mulige forklaring.
Samtidig indikerer skilsmissehistorierne dog også, at den
ovennævnte form for ”kompensation” kan være
uhensigtsmæssig i relation til sådanne ægteskabers
overlevelsesmuligheder på sigt.

5.6.2 ANDRE STUDIER, DER BELYSER
SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR
KVINDER
I analysen af faktorer med betydning for partnervalg
peges der på nogle særlige udfordringer og overvejelser
omkring traditionel seksualmoral, negativ social kontrol
og skilsmisse. Disse udfordringer går på tværs af alder
og etnisk baggrund, men synes at være særligt til stede
blandt undersøgelsens kvindelige målgruppe.
Eksisterende studier baseret på repræsentative data har
kortlagt den nærmere udbredelse af traditionelle
seksualmoralske holdninger og negativ social kontrol,
herunder særligt blandt unge med ikke-vestlig
baggrund.59 Desuden har Liversage og Petersen
gennemført en stor undersøgelse af skilsmissemønstre
Celikaksoy et al. (2006). Se også Lievens (1999).
Celikaksoy et al. (2006).
59
Følner et al. (2018, 2019).
60
Liversage & Petersen (2020).
61
Følner et al. (2019).
57
58

blandt etniske minoriteter – herunder med særlig fokus
på muslimske kvinder.60
De mønstre, oplevelser og udsagn omkring negativ
social kontrol, traditionel seksualmoral og skilsmisse,
der fremgår i den nærværende undersøgelse, passer med
det overordnede billede, som tegner sig i de eksisterende
og repræsentative undersøgelser på området.
En del af interviewpersonerne – herunder særligt kvinder
– oplever fx, at deres forældre, familie og omgangskreds
har en klar forventning om, at de skal leve efter en
traditionel seksualmoral.
Interviewmaterialet giver samtidig flere eksempler på de
begrænsninger og i nogle tilfælde også forskellige
former for negativ social kontrol, som kan være
forbundet hermed. Det gælder fx oplevelser med krav
om, at man ikke må have kærester eller sex før ægteskab,
at kvinder ikke bør lære mænd at kende, som de ikke har
i sinde at gifte sig med, samt at kvinder bør holde sig så
meget hjemme som muligt.
I materialet er der også eksempler på, at mænd har mødt
forventninger om ikke at have sex før ægteskabet, men
det står samtidig klart, at det i højere grad gør sig
gældende for kvinder.
En sådan traditionel seksualmoral er også blevet belyst i
andre studier. Fx viser et repræsentativt studie fra 2019,
at knap hver tredje voksne med ikke-vestlig baggrund i
Danmark er enten helt eller overvejende enig i, at
kvinder og mænd bør vente med at have sex, til de er
gift. Desuden viser undersøgelsen, at et mindretal på
15 % af de ikke-vestlige mænd og 12 % af de ikkevestlige kvinder konsekvent afgiver svar, der afspejler
traditionelle seksualmoralske holdninger.61
Samtidig kunne noget tyde på, at særligt forældre til
ugifte børn er tilbøjelige til at lægge vægt på denne
holdning over for deres børn.
I den førnævnte undersøgelse fra 2011 svarede næsten 9
ud af 10 af de adspurgte unge minoritetsetniske kvinder
(88 %), at det var vigtigt for deres forældre, at de
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ventede med at have sex til ægteskabet. Til
sammenligning svarede omkring 2 ud af 3 af de unge
minoritetsetniske mænd det samme.62
Desuden står det klart, at denne holdning – fortsat – er
væsentligt mere udbredt blandt personer med ikkevestlig minoritetsbaggrund end i den danske befolkning
som sådan.63
En ny undersøgelse om etniske minoritetskvinder og
skilsmisse i Danmark viser, at mange muslimske kvinder
har uproblematisk adgang til skilsmisse både religiøst og
juridisk, mens andre oplever store problemer i forhold til
dette.64 Dette mønster synes også at tegne sig blandt de
få fraskilte kvinder, der indgår i den nærværende
undersøgelses datamateriale.
Mens der er fraskilte kvinder, som ikke har oplevet
problemer med adgang til skilsmisse, så er der også
eksempler på det modsatte. En enkelt kvinde oplever fx
at hendes eksmand ikke ønsker at give hende en religiøs
skilsmisse, selvom parret er blevet skilt rent juridisk
(borgerligt). Mandens modstand skyldes, at han ikke
ønsker, at hun skal finde en ny partner – selvom han selv
har indgået et nyt ægteskab.

5.6.3 ANDRE STUDIER, DER BELYSER
RELIGION SOM FAKTOR FOR
PARTNERVALG
Når det gælder ønsket om at finde en partner, der
bekender sig til samme religion, så er der også flere
andre studier, som fremhæver, at dette er et centralt
ønske både blandt minoritetsetniske forældre og unge.
Schmidt og Jakobsen finder i deres undersøgelse af
pardannelse blandt etniske minoriteter fra 2004, at
religion spiller en væsentlig rolle for deres interviewpersoner i forbindelse med pardannelsen. De bemærker
yderligere, at religion som faktor for partnervalg kan
være særligt til stede hos de muslimske kvinder, da islam

foreskriver, at en muslimsk kvinde ikke kan gifte sig
med en ikke-muslim.65
Data fra en undersøgelse gennemført blandt 9. klasseelever i 2005 viser samtidig, at andelen af elever, der
forventede at finde en ægtefælle med samme religion, på
daværende tidspunkt var lavere blandt elever med dansk
oprindelse (51-52 %) end blandt unge med tyrkisk,
libanesisk, jugoslavisk og pakistansk baggrund.
Andelene lå således på 92 %, 80 % og 79 % blandt piger
med henholdsvis libanesisk, tyrkisk og pakistansk
baggrund. De tilsvarende andele blandt drenge med
libanesisk, tyrkisk og pakistansk baggrund lå på 77 %,
66 % og 56 %.66
Ligeledes svarede en stor del af de adspurgte
minoritetsetniske unge i en undersøgelse fra 2011, at
religion er en vigtig faktor, når det gælder deres
forventninger til en kommende partner. Det gjaldt
således for 65 % og 55 % af de adspurgte efterkommerog indvandrerkvinder i alderen 15-20 år, mens det til
sammenligning gjaldt 41 % og 30 % af de adspurgte
efterkommer- og indvandrerdrenge i samme
aldersgruppe. Her kunne der altså også konstateres en
væsentlig kønsforskel, idet kvinderne i højere grad end
mændene lagde vægt på religion, når det gælder
forventninger til en kommende partner.67
I den nærværende undersøgelse ses det ligeledes, at det
hovedsageligt er kvindelige og muslimske interviewpersoner, der giver udtryk for, at religion er en vigtig
faktor i deres partnervalg, herunder at deres forældre
giver udtryk for det samme. Desuden synes der at være
en tendens til, at mændene i højere grad ser fælles
religion som et positivt element, mens kvinderne er mere
tilbøjelige til at fremstille det som et krav.
Den førnævnte undersøgelse fra 2011 indikerer i øvrigt
også, at minoritetsetniske unge er mere tilbøjelige end
majoritetsetniske unge til at vægte fælles religion som en
faktor for deres partnervalg. Blandt de majoritetsetniske
unge var der således blot 5 %, der svarede, at de lægger

Asserhøj et al. (2011).
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64
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Jensen & Tranæs (2008) – baseret på data fra undersøgelsen PISA Etnisk 2005 blandt 9. klasseelever. Undersøgelsen viste også, at omkring hver tredje pige med
libanesisk baggrund og omkring hver tredje dreng og pige med pakistansk baggrund forventede, at deres forældre ville have det afgørende ord, når det gjaldt
deres valg af ægtefælle. Til sammenligning gjaldt dette 1-3 % af de etnisk danske elever og 12-16% af eleverne med tyrkisk baggrund.
67
Asserhøj et al. (2011).
62
63

113

vægt på, at en kommende partner bekender sig til den
samme religion som dem selv.
Som nævnt ses der også internationalt en stærk tendens
til både religiøs og etnisk endogami – et forhold som
ifølge Becker og Lam blandt andet kan forklares med, at
individer vil søge at finde en partner, der komplementerer dem i husholdningsproduktionen og efterspørger de
samme typer af goder som dem selv.68 Ved at vælge en
partner med samme religiøse og etniske baggrund, kan
der fx være større chance for, at man deler værdier og
værdsætter den samme type af børneopdragelse.
Flere af interviewpersonerne i den nærværende
undersøgelse begrunder da også netop deres ønske om en
partner med samme religion eller etniske baggrund med,
at de ønsker at dele værdier og syn på børneopdragelse.
Samtidig ses det, at familiemedlemmers ønsker om, at
den enkelte finder en partner med samme religiøse
baggrund, også træder tydeligt frem som en
medvirkende faktor til religiøs endogami i denne
undersøgelse. Det er således ikke kun interviewpersonernes egne præferencer, der synes at have
betydning.

5.6.4 ANDRE STUDIER, DER BELYSER SYNET
PÅ TRANSNATIONALE ÆGTESKABER
Eksisterende forskning har dokumenteret, at indførelsen
af 24-års-reglen og stramningen af tilknytningskravet i
2002 skabte betydelige forandringer i etniske
minoriteters ægteskabsmønstre i Danmark.69
Det er dog samtidig også påvist, at der allerede inden
stramningen af familiesammenføringsreglerne i 2002
blev indført var forandringer på vej i etniske minoriteters
ægteskabsmønstre og alder for indgåelse af ægteskab,
hvilket i nogen grad kunne tilskrives en delvis tilpasning
til danske ægteskabsmønstre.70

Lam (1988), Becker (1973).
Schultz-Nielsen & Tranæs (2009), Liversage & Rytter (2014).
70
Schultz-Nielsen & Tranæs (2009).
71
Schmidt & Jakobsen (2004).
68
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Forskellen mellem de historier og forventninger til
ægteskab, der kendetegner henholdsvis de yngre og de
ældre interviewpersoner i den nærværende undersøgelse,
giver et interessant indblik i, hvad der kan have
medvirket til disse forandringer. Det ser således ud til, at
der overordnet set er sket en forholdsvis stor
værdimæssig ændring. Ikke mindst kan der blandt de
fleste yngre interviewpersoner spores en tydelig
afstandtagen til tanken om at blive gift i et tidligt
arrangeret og/eller i et transnationalt ægteskab.
I stedet fremhæver de fleste et klart ønske om at finde en
partner, der er født eller opvokset i Danmark, fordi de
lægger vægt på de værdier og den forståelsesramme, de
har fået gennem deres opvækst i Danmark. Det samme
gør i øvrigt alle de ældre interviewpersoner, som har haft
dårlige erfaringer i et transnationalt ægteskab – ligesom
de ikke ønsker den samme type af ægteskab for deres
børn.
Samtidig indikerer den eksisterende forskning, at denne
udvikling allerede var godt i gang for 15-20 år siden. I en
undersøgelse fra 2004 gav interviewpersoner således
udtryk for, at dårlige erfaringer med transnationale
ægteskaber havde påvirket deres syn herpå, hvorfor de
ikke længere opfattede det som en ideel og lykkelig
måde at indgå ægteskab på – hverken for dem selv eller
for deres børn.71
Interviewmaterialet i denne undersøgelse indikerer, at
denne udvikling er fortsat – og er vokset i styrke. Den
synes også at hænge sammen med en stærk tendens til
et ændret syn på transnationale, tidlige og arrangerede
ægteskaber i de undersøgte indvandrer- og
efterkommergrupper.
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Hvordan oplever og forklarer yngre flygtninge, indvandrere og efterkommere selv deres valg af
uddannelse og partner?
Hvilke præferencer, motiver og hensyn har særligt betydning for deres valg – og oplever de en
sammenhæng mellem valg af uddannelse og partner?
På vegne af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har Als Research i perioden maj 2019 til november
2020 gennemført en omfattende interviewundersøgelse, der belyser faktorer med oplevet betydning for
valg af uddannelse og partner blandt yngre indvandrere opvokset i Danmark.
Datagrundlaget er kvalitativt og består af 76 interview med personer, som er mellem 19-24 eller 30-42 år,
som er født eller opvokset i Danmark, og som har oprindelse i enten Tyrkiet, Pakistan, Libanon eller Sri
Lanka – herunder personer med palæstinensisk, kurdisk og tamilsk baggrund.

