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sammanfattning 

Ett flertal studier av Sveriges Statistiska centralbyrån (SCB) visar att familjinstabilitet, med 

eller utan barn, är vanligare bland invandrare än bland infödda svenskar. Äktenskap och 

relationer mellan par som bor tillsammans är inte tillsamma utsträckning bland invandrare 

som det gör bland infödda svenskar (SCB, 2003). Dessutom samma studier visar att 

europeiska invandrare separerar mindre än icke-europeiska invandrare. Enligt en studie av 

(Darvishpour, 2002), chilenare och iranska par separerar 4-5 gånger oftare än svenskarna och 

ofta är det kvinnan som tar initiativet.  

I denna uppsats fokuserar jag bara på män som hade varit gifta och bott tillsammans 

med sin fru redan innan de hade flyttat till Sverige. Studien försöker inte att bara skissera en 

teoretisk förklaring av orsakerna till skilsmässan mellan iranska invandrare i Sverige utan är 

ett försök att få veta hur vanliga frånskilda iranska män upplever sina skilsmässor. 

Forskningens analys baseras på empirisk data som erhållits från intervjuer med sex iranska 

frånskilda män. Semi-strukturerade intervjuer används i en kvalitativ forskningsmetod för att 

samla in empiriska data. Med hjälp av tidigare forskning och empiriska data som erhållits 

genom intervjuer, försökte författare identifiera några faktorer som kan förklara orsakerna till 

höga skilsmässor bland iranska invandrargruppen samt belysa upplevelser av skilsmässor i 

Sverige hos dessa män.  

Den aktuella studien försöker svara på följande frågor:1) Hur de iranska män som 

genomgått skilsmässa i Sverige upplever sina skilsmässor 2) Var skilsmässa ett "problem" 

eller en "möjlighet" för dessa män? 3) vilka faktorer kan förklara orsakerna till ett ökat antal 

skilsmässor bland Iranska invandrare i Sverige? 4)Vad händer efter skilsmässa dvs. vilka 

konsekvenser hade skilsmässan?  
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1)Inledning 

Skilsmässa som en upplevelse påverkar livet för många människor på hela världen. Men 

kärnan i denna påverkan varierar i förhållande till vem du är (kvinna eller man), var du är, hur 

de allmänna sociala åsikterna är konstruerad samt vilka är rättsliga åtgärder. Under dessa 

förhållanden, strukturen av ditt liv efter skilsmässa skulle utveckla sin mening. Skilsmässa 

bland invandrare är ytterligare ett tillstånd med olika dimensioner. Jämfört med 

internationella normer, är i Sverige familjinstabilitet och skilsmässa högre än resten av 

Europa. Studier visar att bryta upp är mycket vanligt bland par från icke-europeiska 

invandrare bakgrund i Sverige. Förutom chilenarna som skiljer sig mest är Iranier som utgör 

en av de största invandrargrupperna i Sverige som kommer från ett islamiskt land, den 

invandrargrupp som skiljer sig oftare än andra invandrargrupper. Synen på temat skilsmässan 

är mycket olika i Iran jämfört med Sverige. Skilsmässan är fortfarande ett drama i Iran men i 

Sverige anses det vara som en "möjlighet" (Darvishpour, 2002) att bygga om ditt liv och göra 

något bättre än du tidigare upplevt.  

 

Denna forskning fokuserar på den iranska invandrargruppen. Studien försöker inte 

bara att skissera en teoretisk förklaring av orsakerna till skilsmässan bland iranska invandrare 

i Sverige utan är ett försök att få veta hur vanliga frånskilda iranska män upplever sina 

skilsmässor. Forskningens analys baseras på empirisk data som erhållits från intervjuer med 

sex iranska frånskilda män.   

 

Sedan jag flyttade till Sverige från Iran var den ovanliga antal skilsmässors bland 

iranier en intressant fråga för mig att kunna undersöka om. Det finns redan ett antal 

forskningar inom detta fält som baseras mest på kvinnors perspektiv. Detta var anledningen 

att jag valde just denna uppsats ämne att kunna se på fältet från männens ögon. Att se på fältet 

ur mäns perspektiv trodde jag att skulle kunna belysa andra dimensioner av skilsmässan bland 

iranska par som skilde sig här i Sverige. Det finns många iranier som hade gift sig här i 

Sverige efter att de har invandrat till Sverige och deras äktenskap upplöstes därefter. Det var 

lättare för författaren att kunna hitta fler intervjupersoner av denna typ frånskilda män och 

därigenom utöka studiens reliabilitet, men jag var mest intresserad om de par som bodde 

tillsammans ett antal år innan de hade flyttat till Sverige och forska om hur dessa iranska 

frånskilda män upplever sina skilsmässor? 
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1.1)Syfte och mål 

 Iranier kommer från ett utvecklingsland och utgör den största gruppen av invandrare från en 

asiatisk och islamiskt land med erfarenheter och värderingar som skiljer sig från de svenska 

infödda.  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera upplevelsen av skilsmässa hos 

vanliga frånskilda iranska män som bor i Sverige samt identifiera visa anledningar som leder 

till skilsmässa bland iranska paret i Sverige. Med hjälp av resultat från tidigare studier och 

data som erhållits genom mina intervjuer, är det övergripande målet med denna studie att ge 

riktlinjer för fortsatta studier inom det berörda området, samt identifiera och utveckla de 

riskfaktorer som påverkar det sociala livet för invandrare som bor i Sverige. Denna studie 

skulle ge oss möjlighet att börja förstå essensen av migrationen på studiefältet.  

 

1.2)Forskningsfrågor 

Den aktuella studien ska försöka svara på följande frågor: 

1) Hur de iranska män som genomgått skilsmässa i Sverige upplever sina skilsmässor?   

2)Vilka faktorer kan förklara orsakerna till ett ökat antal skilsmässor bland Iranska invandrare 

i Sverige enligt dessa män?                      

3) Var skilsmässa ett "problem" eller en "möjlighet" för dessa män?                     

4) Vad händer efter skilsmässa dvs. vilka konsekvenser hade skilsmässan?                                          

I denna uppsats fokuserar jag bara på män som hade varit gifta och bott tillsammans med sin 

fru redan innan de hade flyttat till Sverige.   

 

1.3)Tidigare forskning                  

Detta kapitel kommer att ge en kritisk översikt över skilsmässans situation bland iranska 

invandrar i det svenska samhället. Men innan man gör en beskrivning av de tidigare 

forskningar, är det värt att kort beskriva de viktigaste koncepter som kommer att användas i 

denna studie. I enkla termer en skilsmässa är den rättsliga uppsägningen av äktenskapet. Dock 

skilsmässa är olika i den rättsliga ramen för olika länder och kan också vara mycket komplex.  

För att ge bakgrundsinformation till läsaren, familjstruktur och sociala relationer i Iran och 

Sverige kommer att belysas och diskuteras i följande kapitel av den aktuella studien.          

 

Darvishpour (1999) försökte granska den öppna konflikter i iranska familjer genom att 

skilja på gamla problem som iranska familjer tar med sig till Sverige och nya typer av 

problem som uppstår här i Sverige. Han hävdar att arrangerade äktenskap(efter familjintresse) 
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skapar problem för både kvinnor och män. Familjintressen leder till att icke passande par 

gifter med varandra. Chilenare och iranska par separerar 4-5 gånger oftare än svenska par, och 

ofta är det kvinnan som tar initiativet(Darvishpour 2002). Så långt konflikter inom iranska 

familjer i Sverige är berörda, har det varit relaterad till förändrade bild av kvinnor om 

maktförhållandet(ibid.). Dessutom ett stort antal studier av Sveriges Statistiska central byrån 

(SCB) visar att familjinstabilitet, som har den stora separationsrisken för par som lever 

tillsammans(gift), med eller utan barn, är vanligare bland invandrare än bland infödda 

svenskar. Äktenskap och relationer mellan par som lever tillsammans inte upplöser i samma 

utsträckning bland invandrare som det gör bland infödda svenskar (SCB 1995:76–77). 

Dessutom samma studier visar att icke-europeiska invandrare separerar mer än europeiska 

invandrare. Under 1995 chilenare (med 5,8 %) och iranier (med 4,8 %) var de två 

invandrargrupper som skilde mest, medan infödda svenskar var 1,2 % av alla äktenskap som 

upplöstes samma år, vilket var den lägsta andelen bland de andra grupperna(ibid.). 

 Enligt Darvishpour (2002), invandrade kvinnor anpassar sig snabbare i sitt nya 

hemland och kommer att ta initiativ till skilsmässa innan manen anpassar sig till ett mer 

jämställt förhållande. Han visar att efter en skilsmässa förbättras positioner hos de iranska 

kvinnorna från olika vinklar trots svårigheter efter invandringen t.ex. diskriminering. Här har 

de fler möjligheter att ändra sina situationer. Forskningen visar att iranska kvinnor i Sverige 

har fått förmågan att separera när de känner sig otillfredsställda i sina relationer. Med andra 

ord, efter invandring, det uppstår större möjligheter för individen att separera och söka nya 

alternativ. Med hänsyn till Darvishpour iakttagelse kan man dra slutsatsen att skilsmässan kan 

uppfattas som en handling av frigörelse av iranska kvinnor i Sverige samt en "möjlighet" för 

ett bättre liv. Wagner och Weiss (2006) hävdar att, de länder som traditionella äktenskap 

normer är starkt institutionaliserad, har samlevnad en starkare effekt än i länder där äktenskap 

normer är svagare. Dessutom visar studien att sociala resurser är också "nästan" i samband 

med skilsmässor. De högre kostnaderna för skilsmässa kräver mer sociala resurser för att 

övervinna dessa kostnader. Dessutom visar det att genomförandet av "dubbla 

förvärvsarbetande" modell som vi har i Sverige underlättar en skilsmässa i händelse av att 

involvera barn.  

Ålder och utbildningsnivå är andra indikatorer som påverkar äktenskapet stabilitet. I 

europeiska länder gifter sig män och kvinnor sent. Detta beror främst på utbildningssystemet 

och arbetsmarknaden. Tidiga äktenskap är typ av belastning och kommer sannolikt att bryta 

upp. Men i motsats till detta, i Östeuropa där moderniseringsnivån är relativt låg - ålder vid 
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äktenskapet är viktigare för en förklaring av äktenskaplig stabilitet (ibid: 14) Ovanstående 

iakttagelse skulle tillåta en att dra slutsatsen att i Europa begreppet familj har förlorat sin 

mening i sin traditionella form. Istället är det en ständigt föränderlig mening och mycket svår 

att fånga. Denna förändring har sina rötter till stor del i dynamiken i moderniteten och de nya 

familjpolitiska frågor lik som sammanboende mellan samma kön som är någon ny form av 

familj som fångar styrka i moderna samhällena. 

 

2)Teoretisk ram 

Det finns ett antal teorier som kan vara relevant till denna studie fält, vilka kan förklara 

familjekonflikter mellan män och kvinnor som kan leda till skilsmässa. Men i den aktuella 

studien har jag försökt att plocka de mest relevanta teorier som kan förklara exempelvis den 

förändrade maktförhållandet inom iranska familjer i Sverige samt deras familjekonflikter efter 

invandringen. Detta teorier är: genusperspektiv och maktperspektiv. 

 

2.1) Genusperspektiv                    

Kön bestäms av utformningen av uppgifter, som tillskrivs funktioner och roller for kvinnor 

och män i offentliga och privata livet i samhället . Genusrelationer reproduceras inte bara 

mellan utan också bland kvinnor och män (t.ex. mor/dotter, far/son). Genusrelationer är 

förbundna med alla aspekter av livet. Vi är alltid antingen en kvinna eller en man, med de 

begränsningar och möjligheter som är förknippade med den i ett speciellt sammanhang. 

 I många situationer, kulturellt betingade förväntningar påverkar de idéer och praxis 

av människor och familjer i alla synnerhet när det gäller könsroller. Genom 

socialiseringsprocess lär män och kvinnor vilka roller de ska spela i familjen enligt samhälles 

normer och kulturella förväntningar. En stor del av vad vi vet och bär som "ansvar" eller 

"skyldighet" är resultatet av en lärande process som vi, villigt eller ovilligt, har gått igenom. 

Därför är allt som vi godta eller förkasta inom vårt sociala liv under inflytande av den 

dominerande kulturen i våra respektive samhällen, som utan tvekan spelar en nyckelroll för 

vår karaktär och även kön.   

Det finns naturliga skillnader mellan män eller kvinnor som bestämmer deras 

biologiska roll i sexuell handling och reproduktion. Det är många som inte tror en biologisk 

förklaring är en logisk förklaring för att bestämma den privilegierade bland de två könen. 

"Vår manlighet eller kvinnlighet är inte biologiskt bestämd. Även om våra biologiska eller 



 

9 

genetiska arv ger könsorganen till en man eller kvinna, hur vår "manlighet" eller "kvinnlighet" 

är uttryckt beror på vad vi lär oss [...] kan man säga att medan vårt kön är en del av vårt 

biologiska arv, vår sexualitet (manlighet eller kvinnlighet) är en del av vårt sociala arv 

"(Henslin,1997:139). 

 

Enligt Westkott (1979:422), kan man inte bara studera kvinnors handlingar, om man 

vill förstå kvinnor som lever under patriarkala underkastelse. Patriarkala underordning 

innebär olika grader av makt och kontroll där kvinnor fram och stå emot på olika sätt. Det är 

därför patriarkat inte kan förstås och förklaras bara på olika kulturella sammanhang utan 

också på framväxten av hierarkiska maktförhållanden i samspel med andra dimensioner så 

som ras, etnicitet och social klass. 

Den svenska välfärdsstaten bygger på en dubbel familjeförsörjare modell. I samband 

med familjens struktur och bortsett från sådana förhållanden i relation till barnets födelse, är 

gifta kvinnor omfattas av samma arbete, skatt och sociala trygghet som män. Detta skulle 

kunna räknas som ett framstående exempel på den statliga inställningen till principen om 

jämställdhet inom familjen. Staten verkar lyft på jämställdhet i familjen. Enligt Pavlova 

(2003:1) staten använder särbeskattning av män och kvinnor inom samma familj, generös 

offentlig barnomsorg avsättning för förskolebarn och omfattande program för föräldraledighet 

för att uppmuntra gifta kvinnor/mödrar att stanna kvar i förvärvsarbete och även försörja sig i 

händelse av separation.  

På traditionella könsroller uppfattas rollerna för män och kvinnor som olika och 

separata. Icke traditionella könsroller kännetecknas av flexibilitet och roll fördelning mellan 

män och kvinnor. En undersökning för att analysera mannens könsroll i anslutning till 

familjens uppgifter visade att män som såg sina roller som utbytbara med deras fruars roller 

accepteras större ansvar för uppgifter som vård av barn, matlagning och städning än män som 

stödde specialiserade roller mellan män och kvinnor(Mintz et al, 1996).  

Detta kort beskrivning av genusperspektivet kan belysa hur viktig är den synvinkel 

man har om könsroller inom familj vilken är mycket avgörande för familjinstabilitet när 

familjen flyttar från ett underordnade patriarkala samhälle till ett annat samhälle som 

kulturellt strävar efter ett mer jämställd samhälle. Patriarkala underordning innebär olika 

grader av makt och kontroll där kvinnor fram och stå emot på olika sätt(Westkott 1979:422).  
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När iranska kvinnor flyttar till Sverige den dubbla försörjningsmodellen ger de mer 

makt och resurser i det nya samhället att kunna stå emot sina underordnade positioner i det 

dominerande patriarkala familjordning och utmanar mannens dominerande makt och kontroll 

över familjen. Darvishpour(2002: 271) hävdar att ”Familjekrisen måste förstås som krisen av 

patriarkatet, eftersom det är mannens ställning som är vacklande. Den dubbla inkomsttagare 

system ger underlag för en spricka i patriarkala ställning”.  Om invandrade män hinner inte 

anpassa sig till det nya samhället och takten för mera jämställda könsroller i familjen inte vara 

det samma som sin fru kommer detta problem leda till öppna konflykter vilket kan bland 

andra orsaker leda till skilsmässa.   

 

2.2) Maktperspektiv                

Oftast har de invandrade kvinnorna från asiatiska länder varit beroende av sin familjs 

ekonomiska resurser till en högre grad än män, vilket skapar en obalans när det gäller 

maktförhållanden mellan kvinnor och män i dessa länder. Enligt nya studier på familjen, kan 

familjen ses som en organisation bestående av individer med relativt olika mål och intressen. 

Således begreppen som "förhandling", "makt" och "konflikt" blir centrala (Ahrne et al, (1996) 

citerad i Darvishpour(2002)). Denna situation huvudsakligen kommer från förhållanden där 

enskilda medlemmar av en familj få tillgångar till mer sociala resurser som utbildning, 

förvärvsarbete och delvis till ett socialt nätverk med olika värde från den egna. 

 

Dahl i sin artikel "The Concert of Power", beskriver maktfördelningen mellan 

partners på följande sätt: "A" paret har makt över B- paret i utsträckning att han kan få B- 

paret att göra något som B- paret annars inte skulle göra"(Dahl(1957), citerad i Lukes(1974)). 

Tillfredsställelse kan uppnås genom att makten mellan de två berörda parter ömsesidigt 

utbytas i form av ett samarbete. Men konflikt kan uppstå om processen av samarbete inte 

uppfyller någon av parterna. Frågan kan uppkomma som hur och när kan missnöje eller 

intressekonflikter leder till öppna konflikter mellan makar.   

Ju större kvinnans beroende är desto större är männens makt. Den som är mest 

beroende har oftast minst makt. Att skaffa sig alternativa sätt att få tillgång till det man är 

beroende av är ett sätt att minska beroende av en annan part.(Emerson(1962) citerat i 

Darvishpour(2003)). Tystnad eller avsaknad av protester inte skall tolkas som 
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tillfredsställande, eftersom många kvinnor kan dölja sina underordnade positioner på grund av 

rädsla för konsekvenser.  

Korpi(1987:85–86) hävdar att, avsaknaden av protester och öppna konflikten utgör 

inte den bilden av hela verkligheten om huruvida en person är nöjd eller missnöjd. Den 

maktrelationen är väldigt stark så länge en mindre makt underkastar sig den rådande makten 

eller den dominerande parten. 

Gidden(1995) konstaterar att de äktenskap som inte är ”rena förhållanden” och som 

inte spricker på grund av detta, kan dock även nuförtiden vidmakthållas av olika anledningar. 

Antingen blir relationen ett medberoendeförhållande, där den ena parten har makten och den 

andra parten accepterar detta och hjälper till att vidmakthålla situationen eller blir äktenskapet 

en slags vänskapsrelation där man till exempel är tillsammans enbart för barnens skull. 

 

Korpi(1987) beskriver de förhållanden som kan leda till öppna konflikter i följande 

sätt: Om skillnaden i maktresurser mellan två aktörer är stor, sannolikheten av 

intressekonflikter mellan dem är därför mindre och risken att intressekonflikter mellan dem 

utvecklas till öppna konflikter minskar. Men när skillnaden i maktresurser mellan aktörer 

minskar, både sannolikheten för framgång och motivation ökar för den svagare parten, något 

som ökar sannolikheten för öppna konflikter (Korpi, 1987:99).                                                                    

 

Maktrelation är också knutna till identiteten härstammade från en social position. Vid 

invandring grunderna för identiteten blir skakad. För att återställa en makt position, man 

strävar efter en ny identitet som är lämplig i sin nya sociala situation. Lik som 

genusperspektivet kan maktperspektiv förklara en del av invandrarfamiljeinstabilitet i 

Sverige. Iranska kvinnors makt och resurser är mycket mindre i Iran jämför med kvinnor i 

Sverige. Detta mest på grund av det ekonomiska beroende till familj/manen som är en del av 

det patriarkala underordnade samhället. När makt skillnaden mellan partners är stor är risken 

för intresse konflykter mellan dem mindre. När detta maktförhållande faller och makt 

skillnaden mellan partners blir mindre då risken för intresse konflykter blir större. När iranska 

män och kvinnor flyttar till Sverige i samband till andra förändringar kommer den dåvarande 

makt skillnaden mellan de förändras och blir mindre vilket i sin tur kan leda till öppna 

konflykter 
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3)Familjestrukturen och sociala relationer i Iran och Sverige                 

För att förstå inneborden av specifika beteende av en viss grupp (av invandrare) inom ett 

avgränsat område i det sociala livet krävs en kännedom om det social bakgrund hos den 

gruppen. Därför är detta kapitel tilldelas ett kort analytisk beskrivning av relevant bakgrunds 

information om familjens struktur, i relationer till äktenskap och skilsmässa i Iran (som 

ursprungsland) och Sverige (som värdlandet). 

 

 Statistiken visar att för män i Iran, är äktenskapet vanligast mellan åldersgruppen 20 

- 24 år gammal. Dessutom avslöjar den statistiska iakttagelsen att den tidigare anspråk på 

flickors ålder den 24 - 25 är felaktig. Eftersom det för flesta av de flickor som har gift sig 

under första halvåret 2007, den genomsnittliga åldern för äktenskap har varit mellan 15 - 19 år 

(Fokus på iranska kvinnor, 2007). 

 

Efter "revolutionen" år 1979 blev Iran en islamisk republik. De hårda politiska 

förändringarna och den nya ordningen ledde till enorma utvandringar av iranier, speciellt till 

Europa och nord Amerika. Enligt UNFPA (2002) rapport var den totala befolkningen i Iran 

72,4 miljoner, år 2002, med en under 35 åldersgrupp som representerar 70 procent av den 

totala befolkningen, medan fyrtio procent av befolkningen under 35 åldersgruppen var under 

16 år. I samband med den aktuella studien, är det värt att veta att Iran har en av de högsta 

urbana tillväxter i världen, vilket delvis kan förklara den förändrade familjen mönster. 

Dessutom är läskunnigheten hög och landet har en rik och "stolt" kulturell historia (British 

Council, 2006).  

 

Iranier är bland de asylsökande i många länder. Efter irakier, finländare och 

jugoslaver, iranier är den största invandrargruppen i Sverige. De flesta är från Teheran och 

andra stora städer. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) var i slutet av år 2000, 52038 

personer från Iran bosatta i Sverige, 25 år tidigare fanns det bara 998 personer (ibid.). Några 

av de viktigaste orsakerna som iranier söker asyl listade som: politiska, religiösa orienterade 

problem och sociala relationer.(ibid.) 
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3.1) Typologi av iransk familj 

Innan man talar om äktenskap och skilsmässa, vill jag belysa familj typer i Iran. Det finns 

dock ingen avgörande studie som kan ge förklaring av en exakt typologi av iranska familjen. 

Traditionellt sett är familjen i Iran en autonom enhet för produktion och konsumtion, baserat 

på förfäders härkomst genom faderns linje och patriarkala i natur och bygger på manlig 

överhöghet. I traditionella familjer, oftast, den äldste mannen av familjen (dvs. farfar, far, 

äldste son, farbror) anses vara befälhavare och räknar med att bli åtlydd.  

Äktenskapet handlar inte bara två individer, utan två familjträd. Genom tidens gång 

har moderniseringen tillämpas även dess konsekvenser för familj systemet i Iran. När det 

gäller familj har det iranska samhället genomgått stora förändringar i de politiska, 

socioekonomiska och kulturella sfär, under det senaste århundradet. I början av 20-talet, 

tecknen på moderna förändringar i familjsystemet dök upp i form av konstitutionella 

reformer, liksom, spridning av nya idéer. Den socioekonomiska fenomen som dök upp i 

början på 20-talet i form av industrialisering, juridiska och administrativa reformer, 

urbanisering, demokratisering och sekularisering av utbildning och införande av massmedia 

kommunikation spelat en betydande roll i omprövning av familjens struktur. Men vissa 

sociala institutioner var oförändrade, som Nassehi-Behnam (1985:558) hävdar, "[familj] Det 

har varit utsatt för förändringar men Samtidigt har upprätthållit en hög grad av kontinuitet". 

Men trots detta utvecklingar i det iranska samhället, är valet av en make fortfarande 

kontrolleras och brukar beslutas av familjen. Giftermål inom den egna social klass och särskilt 

med en medlem av familjen är viktig. Endogami (äktenskap med kusiner) är vanligt och 

förekommer 25 % av äktenskapen i Teheran, 36 % på landsbygden regioner, och 51 % bland 

nomader. (Khanzadeh(1968) citerad i Nassehi-Behnam(1985)). 

 

 3.2)Äktenskap 

I Iran beskrivs äktenskap av den shiitiska religions lag, dock icke Shia har rätt att driva eller 

följa sina egna religiösa bruk. Endast innan revolution, var det juridiska äktenskapet åldern 

arton för kvinnor och tjugo ett för män. På landsbygds familjer och även urbana familjer som 

tillhör lägre klass, gifter sig de flesta par med varandra när de är yngre än den lagliga åldern. 

Enligt den internationella försäkran om barnets rätt, är alla personer under 18 år betraktas som 

barn, men i dagens Iran finns ingen specifik ålder som kan skilja mellan ett barn och en 

vuxen. 
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 Äktenskap arrangemangen mellan de lägre och traditionella medelklasserna i städer 

och på landsbygden är benägna att följa traditionella mönster. Oftast "arrangerat äktenskap 

fungerar på följande sätt: När en pojke eller en man som är redo för äktenskap, kommer hans 

föräldrar eller nära släktingar besöka flickans familj som har valts efter lämplig match. 

Vanligtvis mannen uttrycker redan hans intresse för flickan. Sedan andra formaliteter inledas 

om flickans familj visar samma intresse och inom en tidsperiod vigseln äger rum. 

 Ett betydande inslag i äktenskapet är kontraktet av mahriyeh, en viss bestämd 

summa som brudgummen ger till sin brud. Detta belopp är inte betalats vid tidpunkten för 

äktenskapet, men den betalas vid skilsmässa (i det fall man tar initiativ) eller vid makens död. 

Detta belopp kan betalas i amorteringar eller allt tillsammans. I Iran villkorlig polygami är 

tillåtet enligt islamisk sed, vilket ger rätt till en man att ha upp till fyra fruar samtidigt. Den 

huvudsakliga logiken bakom det senare faktum är tillskrivits större antal kvinnliga 

befolkningen, som antas ingå prostitution om förblev ogift (Naik, 2007). Att ha flera fruar är 

inte särskilt mycket gemensamt i Iran, anledningen kan vara de ekonomiska villkor eller 

frigörelse från en könsrelaterad förklaring. Enligt Irans Statistiska Centralbyrån,(1980), är 

förhållandet mellan män med två eller flera fruar till dem med bara en fru 11 till 1000 

(Aghajanian, 1986).  

 

3.3)Skilsmässa 

Skilsmässa i Iran betraktas som en social skam där kvinnorna är de största drabbade. Även om 

Islam, den dominerande religionen i Iran, inte förbjuder skilsmässa men det rekommenderas 

inte. Frånskilda kvinnor i Iran är oftast inte särskilt glad, eftersom de är mer sårbara när det 

gäller en juridisk separation, byråkratin i den rättsliga processen och så vidare. De lever i ett 

samhälle där de är diskriminerade på många områden av samhällslivet. Även iranska män 

fortfarande kan lätt få en skilsmässa, graden av äktenskap upplösning är relativt låg, hängande 

runt 10 procent (Sanasarian, 1992). Civilstånd upplösning är särskilt sällsynta på landsbygden 

och i stamsamhällena. I tätorter och storstadsområdena, är situationen en annan, och antalet 

skilsmässor har rapporterats vara högre och stigande (Nassehi-Behnam, 1985). 

 

3.4) Familj i Sverige: 

Den moderna svenska familjen präglas av två inkomsttagare, (där både män och kvinnor är 

löntagare). Omvänt båda deltar i hushållsarbete. På slutet av 1960-talet var cirka 70 % av gifta 
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mödrar hemmafruar och cirka 30 % i arbetskraften. Axelson (1992) konstaterar att i början av 

1980-talet, situationen var nästan omvända: 20 % var hemmafruar och 80 % var i 

arbetskraften. Liljeström et al (2002:164) hävdar att, det är vanligt i Sverige att ha barn och 

leva tillsammans utan att vara gifta. Den ekonomiska delaktigheten för kvinnor är en faktor i 

hög skilsmässa satser. Idén om den romantiska kärleken har kommit att dominera relationerna 

mellan par i familjen och äktenskapet har blivit beroende av känslor istället för ekonomisk 

nödvändighet.  

Den dubbla försörjarmodellen inom familjen har definitivt utmanat traditionella 

trender till en manlig familjeförsörjare och har medfört enorma förändringar i form av 

könsroller och maktrelation i familjen. I Sverige ger lagen samma möjligheter till båda 

föräldrarna för att ta hand om barnen efter skilsmässa. Lagen tillåter skilda eller separerade 

föräldrar att ha gemensam- vårdnad för sina barn. I Sverige skilsmässa eller separation 

betyder inte nödvändigtvis en förlust av föräldrarnas status för någon av föräldrarna (Olah, 

2001). 

 

4) Data och metod 

4.1) Val av respondenter 

 Mitt intresse riktas mot vanliga frånskilda män från Iran som skilde sig i Sverige efter att de 

har flyttat med sin fru/barn till Sverige och har bot här tillsammans ett tag innan att de gick till 

skilda vägar. En kvalitativ undersökning baserade på semi-strukturerade intervjuar att belysa 

känslan hos dessa män kring skilsmässa. För den nuvarande kvalitativa forskningen 

intervjuade jag sex iranska frånskilda män. De var mellan 33 till 53 år gamla . Perioden av 

respondenternas bosatta i Sverige var mellan 5 - 12 år och deras skilsmässa var 2-10 år sedan. 

Generalitet var emellertid inte så möjligt med denna studie eftersom den inte är så bred på 

grund av svårighet att hitta relevanta respondenter för detta ämne. Det är viktigt att läsaren 

kunna förstå att författaren försökte hitta mer än sex intervjupersoner som var relevanta för 

denna studie men detta var inte möjligt. Fem relevanta personer som författaren lyckade 

kontakta de var inte villiga att bli intervjuad.  

 Förutom en av intervjupersonerna som var sjukskriven och beroende av sociala 

rättsliga hjälp, var alla respondenterna anställda på ett eller annat sätt. Kännedom om dessa 

män fick jag via kompisar och deras nätverk. Fyra av respondenter bor i Stockholm, en från 
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Örebro och en Uppsala boende. Jag kontaktade de huvudsakligen via e-post, med en förfrågan 

om de var villiga att ställa upp i en intervju. Jag beskrev kort intervjuns tema samt den 

beräknade tiden den skulle ta. Vid ett uppföljande samtal bestämdes den exakta tidpunkten.  

Jag har valt att uppsöka mina respondenter för att genomföra intervjuerna. Samtliga 

intervjuer varade mellan 45-55 minuter. Intervjuerna ägde rum dagtid vid respondenternas 

arbetsplats eller på deras bostäder. Intervjuerna ägde rum under juli- augusti 2011. 

Intervjuerna genomfördes på persiska, vilket gjorde det mycket lättare för respondenterna att 

uttrycka sig på sitt eget modersmål. Samtliga intervjuer (utom två av dem) har spelats in och 

transkriberades samt översatts till svenska. Det utskrivna materialet omfattar cirka 30 sidor. 

Såväl män som deras fru uppträder under fingerade namn 

 

4.2)METOD 

För många iranier skilsmässa är fortfarande ett slags förbjud ämne, och det är ett kämpande 

arbete för att få dem att tala om sitt privatliv. Det är inte lätt att fånga relevant information om 

skilsmässa bland dessa invandrargruppen. Dessutom är skilsmässan i sig ett komplicerad och 

känslig ämne. Under mina intervjuer med mina respondenter, fann jag att det finns en 

avsevärd mängd misstänksamhet mot "främlingar" bland iranier, som naturligtvis har en 

effekt på resultatet av studien. Detta beteende av de svarande minimerade deras vilja att 

samarbeta i intervjuer. Men intervju metoden ger en bättre möjlighet att få en explicit och mer 

detaljerad bild av situationen bland intresserade deltagare och också en chans att försöka 

besvara frågeställningar baserade på respondenternas personliga erfarenheter. För att söka 

möjliga svar på de frågeställningarna valde jag semi-strukturerade kvalitativa 

intervjumetoden. Innan att förklara semi- strukturerade intervjumetoden lönar sig att först veta 

vad vi menar med en kvalitativ forskning. Det centrala i kvalitativa metoder är enligt Larsson 

(1986:8) att söka och finna de kategorier, beskrivningar och modeller som bäst beskriver 

något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Vidare skall syftet med kvalitativa intervjuer 

vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mera fullständiga 

uppfattningar av det fenomen man studerar.  

De tekniker som vanligtvis används vid kvalitativa metoder är intervjuer och 

observationer där intervjuerna kan antingen vara muntliga eller skriftliga. (Easterby-Smith et 

al, 2002). I denna studie har jag använt mig av typiskt kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor vilket jag ansåg var det bästa alternativ som passade min studie. Det 
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finns fyra olika typer av intervjuer; strukturerad, semi- strukturerad, fokuserad och fri 

intervju. I den strukturerade intervjun är intervjuaren bunden till en formulär frågeställning 

och svaren skall härigenom bli jämförbar. Den semistrukturerade intervjun är friare och 

intervjun rör ett tema och utgår ifrån en intervjuguide. När det gäller den fokuserade intervjun 

testar forskaren i förväg uppsatta hypoteser, och omformulerar dessa om så krävs. I 

användandet av en fri intervju är rollerna närmast ombytta jämfört med en traditionell 

intervju, då intervjuaren håller sig så passiv som möjligt och låter intervjuobjektet styra 

intervjuförloppet (Carlsson, 1990). 

  Utgångspunkten ska vara det insamlade materialet i kvalitativa studier där forskaren 

bildar sig en uppfattning för att sedan dra slutsatser efter det.  Denna metod kräver att 

materialet analyseras och bearbetas ordentligt. Svagheten för kvalitativa metoder är därför att 

det kan ta mycket tid och resurser att analysera materialet samt att analysen av data kan vara 

svår (Easterby- Smith et all, 2002).  Mindre kvantitativa data i denna typ av forskning gör 

jämförbarheten svårt och vilket gör att forskningens ändamål blir mindre vetenskapligt och 

generaliserbar.    

 

4.2.1) Semi- strukturerade intervjuer             

Kvale(1996:14) hävdar att kvalitativ forskningsintervju är en byggarbetsplats för kunskap. 

Dessutom "intervjuer få rika inblickar i människors erfarenheter, åsikter, värderingar, attityder 

och känslor [...] "(Maj 2001:121). För den nuvarande forskning använde jag semi-

strukturerade intervjuer, eftersom det ger mer utrymme för deltagarna att svara mer på sitt 

eget sätt, jämfört med "strukturerade intervjuer", men ändå ge en större struktur som kan styra 

och underlätta dataanalys som lämnas in av forskaren (Maj, 2001). 

 

 Jag ansåg att semistrukturerade intervjuer skulle vara den bästa formen för att kunna 

leda intervjun genom att ha ett ramverk (eller intervjuguide som Carlsson kallar det) av frågor 

att falla tillbaka om intervjun sprang iväg för långt från ämnet. Detta var en trygghet då jag 

inte genomfört några intervjuer tidigare av denna sort. Intervjufrågorna som användes i 

studien finns i slutet av uppsatsen. Carlsson säger att den vetenskapliga intervjun alltid har ett 

bestämt syfte, nämligen att ge intervjuaren ett bestämt slags information. Intervjumetoden har 

vissa fördelar jämfört med enkäter. Svarsfrekvensen blir högre, missförstånd och 

missuppfattningar kan lättare klaras upp och respondenten har i regel bättre möjligheter att 

uttrycka sig spontant och nyanserat (Carlsson, 1988:81). 
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Det induktiva arbetssättet vid kvalitativa intervjuer innebär att man snarare är ute 

efter att utveckla idéer och hypoteser än att försöka verifiera redan uppställda hypoteser 

(Carlsson, 1991:32). Intervjuarens roll är reducerad till ett absolut minimum för att han inte 

skall leda och styra den intervjuades berättelser. Intervjuarens uppgift är, enligt Carlsson 

(1991:32–34), att samspela, lyssna och styra.  

Genom pilotundersökning, litteraturstudier och bearbetningen av teoridelen har jag 

skaffat mig en grund, som jag utarbetat intervjufrågorna från. Mina intervjuer har varit styrda 

eller fokuserade, på så sätt att jag haft vissa teman som jag försökt ringa in under intervjuns 

gång. 

En fråga som alltid aktualiseras i intervjusituationer är sättet att registrera vad den 

intervjuade säger. Ett alternativ är nedskrivning. Ett annat alternativ är att använda 

bandspelare. Detta är den metod som Carlsson(1991) gärna rekommenderar när det gäller 

kvalitativa intervjuer. Som en nackdel kan denna metod skapa stress hos intervju personen att 

det han säger registreras. Denna metod har jag använt i fyra av mina intervjuer genom att 

intervjun spelades in på min mobiltelefon med god ljudkvalitet. 

 

 

4.2.2) Några fördelar och nackdelar med den semi-strukturerade intervjuer 

4.2.1.1)Fördelar 

Denna typ av intervju tillåter de svarande att svara mer på sitt eget sätt, jämförelse med 

strukturerade intervjuer, men ändå ge en större struktur som vägleder och underlättar analys 

av data som gjorts av forskare(Maj 2001). Dessutom är frågorna i ordning, men intervjuaren 

har rätt att be respondenten att utveckla svaren 

 

4.2.1.2)Nackdelar 

Genomförda intervjuer kan innehålla en hel del råvaror med liten användning för 

forskningens ändamål, som gör att transkribering kan bli en tidskrävande arbete och skapar 

komplikation i analysarbetet. Mindre kvantitativa data i denna typ av intervjuer gör 

jämförbarheten svårt i denna typ av forskning och därigenom blir forskningens ändamål 

mindre vetenskapligt.   
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4-3) Förhållningssätt och angreppssätt 

Det positivistiska förhållningssättet utgår från att världen kan studeras objektivt utan att 

åsikter och värderingar påverkar resultatet. Objektiv forskning menar att oavsett vem som 

utför forskningen så blir resultatet likadant om bara forskningen utförts på ett objektivt sätt 

där världen som studeras är oberoende av forskarens värderingar (Easterby-Smith et al, 2002). 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet har sin grund i att hitta underliggande mönster 

och tolka resultat. Eftersom forskaren måste tolka sina resultat går det inte att vara objektiv då 

forskaren påverkar resultatet i samma sekund som det tolkas. Detta förhållningssätt är 

betydligt yngre än positivismen och är vanligare inom det samhällsvetenskapliga området 

(Easterby-Smith et al, 2002). Det hermeneutiska förhållningssättet har ofta ett induktivt 

angreppssätt på forskningen där forskaren utgår ifrån det insamlade materialet, drar slutsatser 

och bildar nya teorier (Easterby-Smith et al, 2002). 

 

 Resultatets analys och bearbetning har strukturerats med stor hjälp av den modell 

som använts för att hänga upp uppsatsens delar. Denna modell har hjälpt mig att dra slutsatser 

på ett djupare plan än vad jag skulle ha kunnat göra utan den. Analysen av resultatet var något 

jag upplevde kunde ha blivit svårt om jag inte använt mig av modellen som ramverk. Tack 

vare denna kunde teorin, intervjuerna, resultatet, analysen och diskussionen samt slutsatsen 

struktureras upp i delar trots att allt hänger samman på ett relativt komplext sätt. 

 

4.4) Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

författaren hade som ursprunglig inställning att studien vara så pass objektiv som möjligt i sitt 

sätt att välja litteratur, utföra intervjuer, analysera resultat och dra slutsatser. Det är svårt att 

uppnå en hög validitet, reliabilitet och generalitet i en kvalitativ studie. Validiteten har ingen 

central roll inom kvalitativ forskning då syftet är att nå en bättre förståelse för ett fenomen 

(Holme och Solvang, 1997). 

 

 Jag är väll medveten om att intervjufrågorna har påverkat studiens resultat och även 

det sätt de ställdes på, kan ha påverkat respondenternas svar. Jag har haft som mål att ha en så 

hög validitet, reliabilitet och generalitet som möjligt i studien även om det har varit svårt.  Ett 

sätt att öka trovärdigheten var att efter intervjuernas transkribering så skickades dessa till 

respondenterna för en validering vilket ibland innebar förändringar och på så sätt säkerställde 

jag resultatet och detta underlättade även tolkning och förståelse av intervjuerna. En annan 
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aspekt som gjorde studien mer sanningsenlig var att författaren har samma bakgrund och 

modersmål som respondenterna som möjliggjorde att Intervjuerna genomfördes på persiska 

vilket i sin tur gjorde det mycket lättare för respondenterna att uttrycka sig på sitt eget 

modersmål.  

 

Generalitet är inget som eftersträvas vid kvalitativa studier, däremot fortfarande en 

transparens i genomförandet(Holme och Solvang, 1997). Som jag tidigare har nämnt 

generalitet var emellertid inte så möjligt med denna studie eftersom den inte är så bred på 

grund av svårighet att hitta relevanta respondenter för detta ämne. Jag hade möjlighet att göra 

flera intervjuer med icke relevanta frånskilda iransk män som träffade sina partner här i 

Sverige efter invandringen, sålunda hade inte studien kunna bli generaliserbar som en 

akademisk studie vilket var mitt syfte med studien. Förutom komplexiteten i ämnet, tror jag 

att genom upprepade intervjuer med samma frågor, mer eller mindre, kan samma resultat 

uppnås, ändå kan den kvalitativa studien ha olika tolkningar av andra forskare. 

 

 4.5) Etiska överväganden 

Jag inser att ämnet för den aktuella studien har varit komplicerat samt känsliga. Från min sida 

som forskare har jag gjort mitt yttersta för att inte ställa sådan fråga som kan påverka den inre 

känslan av mina informanter. Enligt Gilbert (2001) etik är en fråga om principiell känslighet 

för andras rättigheter. Medan sanningen är bra, respekt för människovärdet är ännu bättre.                                                                    

För den aktuella studien har följande etiska överväganden säkerställas: 

1) Respondenternas samtycke säkrades genom en presentation av det forsknings mål och 

förväntade resultat till alla intervjuade som frivilligt deltagit i studien. 

2) Principen om konfidentialitet - All information som kan avslöja identiteten eller någon 

personlig information som kan påverka informanterna, är förtäckt i den aktuella studien.     

För att underlätta analys och rapportering av data, samt att säkerställa konfidentalitet valde jag 

kodat namn till alla respondenter som deltog i intervjuerna. Dessa kodade namn är som IP1, 

IP2…IP6. ("IP" är förkortade namn för intervjuperson). 

3) Begränsningar för användningen - uppgifter, data och resultat av den aktuella studien är 

används bara för akademiska ändamål. 

 

4.6) Metod för dataanalys 

För att kunna analysera de genomförda semi-strukturerade intervjuer kategoriserade jag 

empiriska materialet till innebördskodning och meningskodning. "Meningskoden är ett 
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sammandrag av betydelser som uttrycks av den intervjuade, liksom en minskning av stor 

intervju texter till mer kortfattade formuleringar "(Kvale, 1996:192).                   

            

 Jag transkriberade de genomförda intervjuer för att möjliggöra en enkel analys av de 

erhållna data. Menings kategorisering syftar till att koda samlade data i vissa enkla och tydliga 

kategorier (Kvale, 1996). Denna metod tillät mig att placera de meningsfulla faktorer som 

kunde belysa upplevelsen av skilsmässor bland iranska frånskilda män, i syfte att kunna 

jämföra mellan och inom de intervjuade individer och dra slutsatser av de data som erhållits. 

 

5)Resultat 
Analys och resultaten från den aktuella studien kommer att presenteras genom följande kapitel.             

Denna kapital delas upp på tre delar. Den första handlar om vägen till skilsmässan, dvs. 

orsaker till skilsmässan. I den andra delen diskuteras konsekvenserna av skilsmässa. Den 

tredje delen är sammanfattning och slutdiskussion.  

Med hjälp av empirisk data som erhållits genom den aktuella forskningen och 

resultat från tidigare studier identifierar resultaten av denna studie ett antal faktorer som kan 

förklara orsakerna till ett ökat antal skilsmässor bland Iranska invandrare i Sverige samt 

belysa upplevelsen och konsekvenser av skilsmässan hos iranska frånskilda män.  

 

5.1)Vägen till skilsmässan  
5.1.1) Iranska män att förlora sin tidigare familjställning 

De uppgifter som erhålls från mina respondenter, visar att män förlorar sin maktposition i 

familj sammanhang. Detta faktum är också i linje med iakttagelsen gjorts av tidigare studier 

(Darvishpour, 2002). Män verkar vara mer beroende av en relation jämför med kvinnor. Även 

för många iranska män familjen är en viktig del av livet (Darvishpour, 2002), och de är villiga 

att bevara den.  Det var hennes vilja att vi skulle separera oss.  

”Jag har försökt att detta inte skulle hända men hon var bestämd och jag 

kunde inte göra mer än det som jag har gjort att kunna rädda vårt 

förhållande”. 

 Ip6 svarade på frågan om vem som tog initiativ i skilsmässan.  
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Orsaken till sådan underlåtenhet kan spåras i det faktum att de vill bevara sin familj 

inom ramen för det gamla "Patriarkala värderingar. Det betyder att de inte är helt redo att 

anpassa sig till de rådande föreställningar i det nya samhälle de kommit till. 

En av mina respondenter(IP2) sade att han trivdes bra här i Sverige men hans fru inte 

gillade att bo i Sverige vilket intensifierade andra intressekonflikter som de hade haft innan 

skilsmässan. Enligt patriarkala traditionen, det är mannen som bestämmer var familjen ska bo 

eller inte. Det är ofta kvinnor som tar initiativ till skilsmässa bland iranska makar här i 

Sverige. Enligt min studie och tidigare forskningar invandring är en stark faktor som påverkar 

kvinnans beslut. Sannolikheten att kunna bevara sitt äktenskapliga förhållande efter 

migrationen är mycket mer om män kunde anpassa sig till en mer jämställt relation samt 

uppvisade flexibilitet i termer av "utbyte" och "samarbete".  

 IP2 svarade på frågan om invandringspåverkan på deras skilsmässa på det sätt:  

”Min fru har inte haft något intresse att bo här i Sverige och detta hade en 

negativ påverkan på hennes humör vilket i sin tur intensifierade våra tidigare 

konflikter som vi haft redan i Iran”  

Denna kvinna har flyttat till ett annat land efter skilsmässan med deras gemensamma barn. 

Denna frånskilda man medveten eller omedveten hade den härstammade patriarkala 

tendensen att, det är mannens vilja som gäller var familjen ska bo. Om han respekterade sin 

frus rättighet, att hennes vilja är lika värd som hans egen och hade försökt komma överens 

med henne om ett tidsplan för att familjen kunde flytta till ett annat land/stad som bege två 

kunde komma överens om, kanske detta förhållande skulle kunna räddas och deras barn hade 

kunnat få ett bättre barndomsliv genom att kunna bo och växa upp under ett tak tillsammans 

med sina föräldrar.  

 För de flesta av människors, är deras identitet sammankopplat till deras sociala 

beteenden som verkligen är ett medvet eller kan vara omedvetna försök att bevara sina 

identiteter. Det kan hävdas att lönearbete förstärk kvinnornas frigörelse från en ojämlikt kön 

orienterad relation. Darvishpour(2002) hävdar att Familjekrisen måste förstås som krisen av 

patriarkatet, eftersom det är mannens ställning som är vacklande. Den dubbla inkomsttagare 

system ger underlag för en spricka i den patriarkala ställning.  

Nästan alla mina respondenter svarade ett säker negativt svar till den intervjufrågan 

att: " skulle du ha gjort något på ett annat sätt på ditt förhållande om du "kunde leva igen" för att 

kunna rädda sitt äktenskap?” Detta säkra negativa svar av mina respondenter kan verifiera denna teori 
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att dessa män medvetna eller omedvetna ville bevara sina identiteter i en vacklande patriarkala 

ställning. 

 

5.1.2) Inverkan av utbildning och sysselsättning                    

Ur ett teoretiskt perspektiv är sannolikheten av öppna konflikter mellan två aktörer små, om 

skillnaden i maktresurser mellan de är stor. Intressekonflikter mellan dem skulle utvecklas till 

öppna konflikter om skillnaden i maktresurser minskar(Korpi, 1987:99).   Missnöje kan inte 

ensamt förändra situationen om det inte finnas kapacitet för att ha råd att utmana 

maktrelationen.  Denna kapacitet kan beskrivas i termer av, att ha tillgång till fler än ett 

alternativ - det vill säga ekonomiskresurser, utbildning och socialtstöd. 

Två viktiga maktresurser som påverkar familjeförhållanden är utbildning och 

förvärvsarbete. Utbildning och sysselsättning är bland de viktiga aspekterna av livet. Många 

iranier som har flyttat utomlands och som har kommit till Sverige är högutbildade med 

medelklass och urban bakgrund (Bäckman, 1989) och många har fått utbildning efter 

migreringen. Det är också värt att nämna att högre utbildning ofta, har varit orsaken till 

tillfällig migration från Iran för att få kvalifikationer som bidra till att säkra någon form av 

yrke och sysselsättning(Graham och Khosravi, 1997). 

 ”Hon var hemmafru och hade inget förvarsarbete när vi bodde i Iran men så 

fort började hon jobba och fick lön av sitt arbete här i Sverige upptäckt jag att 

hennes beteende började förändras på ett negativ sätt som påverkade vår 

relation” Svarade Ip5 på frågan om när deras problem började.”  

Iranier i Sverige är bland de största invandrargrupperna med hög utbildning, som är 

utbildade till och med innan de flyttade till Sverige (Darvishpour, 2002). Studier visar att 

antalet utbildade iranska kvinnor har en konstant ökning vilket har gjort dem mindre beroende 

av sina makars ekonomiskaresurser. Individer som förvärvar ett arbete eller båda - utbildning 

och sysselsättning - är självständiga och har en bättre position i en relation. Utbildning och ett 

fast jobb med en hållbar inkomst på lång sikt ger en person bredare utsikter för sitt sociala liv 

och världens runtomkring. 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan orsaken till intressekonflikter kunna spåras i 

fördelningen av hushållens arbete relaterade till könsfördelningen. Köns roll ses som fallande 

från traditionella patriarkala föreställningen, där rollerna för män och kvinnor anses vara olika 

och separata. Men i motsats präglas icke traditionella könsrollerna av flexibilitet och roll 

fördelning mellan män och kvinnor.  
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Man kan hävda att jämställdhetsnivån i Sverige är betydligt mer jämfort med Iran. I 

Iran är vanligtvis mannen den huvudsakliga familj försörjare med en större andel i 

beslutsfattning inom familj.  Kvinnor saknar maktresurser eller är ganska frustrerad över den 

"patriarkala" systemet i samhället. När de flyttar till västländer, särskilt till Sverige, upptäcker 

de att de har råd att ta initiativ till skilsmässa till möjliga konsekvenser.  Ur ett teoretiskt 

perspektiv kan det ses som en maktrelations problem. När paret kommer till Sverige befinner 

de sig spontant i en liknande situation med nästan samma möjligheter. Var och en är som den 

andra, när det gäller tillgång till sociala resurser, Detta faktum i sig minskar gapet av 

maktresurser och reducerar den till en lik nivå.  

Förutom en av intervjupersonerna var inverkan av denna faktur enligt andra 

respondenter inte aktuell i just deras skilsmässor och har nämnt andra orsaker till deras 

skilsmässor. Men det ska man inte förneka en indirekt påverkan av det större makt och 

resurser som iranska kvinnor får automatisk när de flyttar till ett annat land som Sverige. 

Detta ser man tydligt när nästan alla av mina respondenter har sagt att, det var deras fruar som 

tog initiativ till skilsmässan vilket kunde vara mycket svårt eller omöjligt för detta kvinnor om 

de bodde i Iran, på grund av deras begränsningar härstammade från ett patriarkat samhälle.    

 

5.1.3) Inverkan av familjs frånvaro                  

Med hjälp av tidigare forskning om liknande ämne som Darvishpour(2002) och genom min 

undersökning fann jag att iranska män inte är mycket bekväma att söka hjälp från 

familjrådgivare, vilket är vanligare bland svenska folket som ett försök att lösa av sina 

familjeproblem och konflikter via professionella rådgivningar som ett sätt att kunna rädda 

sina relationer och hitta den bästa lösningen för att kunna hantera sina familjeproblem. Många 

män är rädda att, om de söker hjälp från en familjerådgivare, kommer de att tvingas in i en 

lösning som de anser är svensk. Därför är oftast det invandrarens eget nät dvs. släktingar och 

vänner - som är den viktigaste källan till hjälp och stöd (ibid.).  

Vill man fortfarande leva tillsammans? Har man svårt att hantera konflikter på egen 

hand? I par- och relationsterapi får man med hjälp av en utomstående samtalspartner en 

möjlighet att på neutral mark föra ett konstruktivt samtal kring vad som har varit, hur man vill 

utveckla relationen eller i vissa fall hur den kan avslutas på ett bra sätt. Inga av mina 

respondenter hade provat ett sådant professionellt stöd, t.ex. Par- och relationsterapi innan de 

separerade vilket som jag redan sagt är mycket vanligt bland svenska folket. 
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Sjöblom et al, (1999) har gjort två enkätundersökningar för att kartlägga hur stor del 

av familjerättens och familjerådgivningens arbete som rör invandrarpar och vilka speciella 

behov dessa kan ha. Enkäterna skickades till 15 familjerådgivningsbyråer och till 18 

familjerättsenheter. Vid de flesta familjerådgivningsbyråer är ca 10 % av klienterna 

invandrarpar. Andelen invandrarpar på familjerätten beror på vilken stad man har undersökt. 

Andelen är 10-15 %, 30-35 % och ca 50 % beroende på staden. Enligt några av enheterna 

kommer många par efter remiss från tingsrätten, medan få par söker hjälp på egen hand. 

 Det finns tillräkligt med familjerådgivningsbyråer i Iran också, men iranska par har 

alltid deras familjstöd och rådgivning när det gäller konflikter mellan paret. För det mesta de 

hjälper paret att hantera sina konflikter och lösa problemet innan det ska leda till skilsmässa. 

Påverkan av parets familjfrånvaro kan vara stark här i Sverige när det gäller öppna konflikter 

vilket i vanligt fall skulle kunna lösas med hjälp av deras familjestöd och rådgivning. Enligt 

intervjupersonerna hade deras familj inga roller eller påverkan på parets beslut om 

skilsmässan. Deras familj bor i hemlandet och den påverkan som de kunde ha om paret bodde 

i Iran eller de bodde också här, försvinner på grund av distansen.  

Denna punkt ger en klar bild till samhället att många invandrargrupper inte känner 

till eller tror inte på familjerådgivningshjälp och deras effektivitet när det gäller öppna 

konflikter mellan paret. Här är både politiker och medias ansvar att kunna förbättra 

situationen och öka kännedomen om dessa sociala hjälpmedel till familjer med invandrar 

bakgrund på olika sätt som de kan, om anser att skilsmässa är ett samhällsproblem, 

exempelvis via tv-program eller kortvariga utbildningar och seminarium som kan arrangeras 

för nya invandrarparet med deras egna språk.  

                                                                                                                                                                                               

5.2) Hur upplever dessa män skilsmässan och vilka konsekvenser hade 

skilsmässan för dem.   

 5.2.1)Var skilsmässa ett "problem" eller en "möjlighet" för dessa män?                                              

Att skilsmässa upplevdes som ett problem eller en möjlighet hade ett säkert svar enligt 

respondenterna, ”ett problem”. Enligt en av mina respondenter, IP4  

 ”Att skilja sig i Sverige är lätt men att var skild är lika svårt som, alla andra 

delar av världen. Jag menar känslomässigt, annars skilsmässa kan skapa 

möjlighet för ett bättre liv för den som kände sig inte lyckligt i sitt äktenskap”  
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5-2.2)Hur upplever dessa män Sverigeslagar om skilsmässan? 

När det gällde religion förutom en person beskrev alla andra respondenter sig som icke 

religiösa. Förutom den troende respondenter alla andra trodde att Sveriges lag/lagar om 

skilsmässa är bättre och uppfyller mer mänskliga rättigheter jämfört med iranska lagar.        

En av respondenterna (IP6) har svarat på denna fråga att: 

 ”Jag tror inte att du kan ha ett lyckligt liv med någon som lider av att leva med 

dig och är tvungen att försätta detta förhållande bara på grund av 

diskriminerande och orättvisa lagar om skilsmässa eller familj och samhälls 

fördomar om skilsmässa vilket händer ofta i Iran. Det är inte så lätt i Iran för 

kvinnor att kunna separera sig som kvinnor gör i Sverige. Jag föredrar Sveriges 

skilsmässolagar men jag tror också vissa förhållande kan eller skulle kunna 

räddas även med hjälp av lite ändringar på dessa skilsmässolagar. Mitt fall är 

ett exempel att hur snabb allting gick utan att jag hade någon makt och hann 

inte göra någonting att kunna rädda mitt förhållande.”  

 En annan respondent(IP3) har sagt att:  

”Det är lättare att man skiljer sig här i Sverige jämfört med många andra delar 

av världen men detta betyder inte att ordet lättare alltid ska tolkas som bättre. 

Oavsätt hur länge har ni bott tillsammans, här i Sverige kan du bli singel egen 

imorgon om han eller hon inte vill försätta detta förhållande, ibland på grund 

av någon vanligt familj konflikt, detta kan hända hur lätt som helst.” 

 

5.3.3)Parets relation efter skilsmässan  

 Det är ganska normalt här i Sverige att paret bildar en annan form av relation och vänskap 

efter deras skilsmässa speciellt när de har gemensamma barn. Enligt min forskning har 

förutom en av mina respondenter som har ett gemensamt barn med sin tidigare fru, har inga 

av de andra respondenter någon kontakt alls med sina respektive tidigare fruar. IP1 sade:  

”Ingen kontakt. Jag dömdes till besök förbjud. Vi har tre gemensamma barn. 

De bodde hemma hos henne och jag brukade åka ditt för att kunna träffa mina 

barn. Hon hade anmält mig och ljug att jag var där och misshandlat henne. 

Samma tid som hon hade sagt att jag var där på anmälan låg jag på sjukhus på 

grund av någon sjukdom, vilket jag kunde bevisa sen på tingsrätten via min 

advokat och blev frikänd” 

 Detta gäller även för makarnas familjmedlemmar. Ofta blir det ingen kontakt häller mellan 

makarnas familjemedlemmar efter paret separation även om de kan vara nära släktingar. 
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5.2.4)Relation med barnen efter skilsmässan                         

Respondenterna som hade gemensamma barn med sina tidigare fruar berättade om deras 

problem med faderskapsrollen i relationen med deras gemensamma barn efter skilsmässan. En 

av respondenterna (IP1) svarade på frågan att: 

”Inga kontakter med min dotter. Hon är 11 år gammal nu och bor med sin mor. 

Bara med mina söner. Den äldsta har vi regelbundna kontakter men den yngre 

typ två gånger per vecka.” 

 

 5.2.5) Relation med nätverken, bekanta, vänner, arbetskamrater osv.                 

Av de sex frånskilda män som jag intervjuade hade bara en som gifte om sig med en annan 

kvinna, ett par år efter sin skilsmässa. Förutom denna intervjuperson har andra respondenter 

beskrev situationen för en singel man efter skilsmässan i Sverige mycket lättare jämfort med 

den som de trodde skulle kunna ha om de bodde i Iran. När en person skiljer sig i Iran 

fördomar om skilsmässan påverkar den tidigare relationer mellan den frånskilda personen och 

sina nätverk, bekanta och släktingar. Denna situation är ännu värre för kvinnor, men i så fall 

det påverkar mannens nätverksrelationer också.  Mina respondenter känner sig tryggare här i 

Sverige och tyckte att detta sociala fenomen är vanlig i Sverige och skilsmässan hade inga 

negativa effekter i relationer med deras nätverk, bekanta och arbetskamrater. IP4 svarade på 

frågan att: 

 ”Bland mina kamrater är många som har separerat sig. Många av de har barn 

också och jag ser att detta är hur vanligt som helst. Det ska vara så här.” 

 

5.2.6)Manens funderingar om sina skilsmässor                  

När jag frågade när problemen började, hälften av mina respondenter svarade att deras 

konflikter började redan när de bodde i Iran och de trodde att deras konflikter skulle leda till 

skilsmässa även om de bodde kvar i Iran. IP3 svarade på denna fråga på följande sätt:   

”Vi hade inte stora konflikter utan att vi var överens att vi inte var de rätta 

personer till varandra. Detta började från Iran och slutade här i Sverige efter 

knappt ett år.” 

 Jag frågade mina respondenter om de skulle kunna tänka sig idag att agera på ett 

annat sätt för att kunna rädda deras förhållande om de var lika erfaren som idag. En av 

respondenterna(IP3) sade: 
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”Sen vi har separerat har jag blivit mer mogna och lärde mig att vara mer 

tolerant, men att detta skulle kunna rädda vårt förhållande det tror jag inte för 

att vi var helt olika med olika preferenser och livsperspektiv”.  

En annan respondent(IP2) har svarat på denna fråga att: 

 ”Inga skillnader, jag tror det skulle hända samma sak om liknande situation 

skulle upprepas idag” 

 Mina respondenter fick beskriva ordet skilsmässa enligt deras egna känslor. En av 

mina respondenter(IP3) sade:  

”En gemensam skilsmässa kan vara lika värd som en gemensam kärlek och 

kanske ännu bättre” En annan respondent(IP4) sade:” Den rätta personen finns 

inte någonstans. Du måste acceptera att var ensam eller lär dig att leva ihop 

med någon som inte är den rätta personen, just för dig”. 

 Respondenter(IP6) sade:  

”Det är en stark känsla, så stark att bara den person som har skild sig kan 

förstå vad jag menar. Denna känsla har en direkt relation med längden av 

relationen mellan paret. Det spelar ingen roll att det hade varit bra eller full 

med dåliga dagar. Vana! jag var med henne i fem år, fem år, varje dag, när jag 

var med henne kunde jag inte förstå exakt hur hon hade blivit en del av mig, 

men precis efter skilsmässan och när allting var lugn, det kändes att jag 

förlorade något. En känsla av brist på någon som du alltid hade haft, en 

obeskrivlig känsla. Dåliga minnen är den minsta du kommer ihåg och bra ljuva 

minnen som du kommer att minnas. Du står där ensam och missar någon som 

du var med länge och har haft många ljuva minnen med.” 

6) sammanfattning och slutdiskussion             

            
 Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur de iranska invandrare som genomgått 

skilsmässa i Sverige upplever skilsmässan samt identifiera vissa orsaker som kan ledda till 

skilsmässa bland iranskaparet här i Sverige. Anledningar att man genomgår skilsmässa verkar 

vara beroende av de uppfattningar som makarna kan ha om äktenskapets innebörd, 

socioekonomiska faktorer som utbildning och sysselsättning, könsroller och förändrade 

maktposition inom familj.  

Jag kom fram till att tidigare forskare tar upp kvinnornas ökade makt i samhället och 

i familjen som en viktig orsak till varför det uppstår konflikter mellan iranskaparet som gör att 

många äktenskap slutar i skilsmässa. Det är ofta lättare för kvinnorna att anpassa sig till nya 
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samhället jämför med deras män, eftersom mannen har större fördelar än kvinnan med att leva 

kvar i ett traditionellt äktenskap.  

Mina respondenter var vanliga medelklassmän som växte upp i storstäder. Alla 

intervjupersoner valde sina fruar friviligt.  Den patriarkala familjeformen är dominerade bland 

icke urbana samhäls folk i Iran där valet av partner går via familjens intresse, speciellt för 

kvinnor. Män som flyttar till västländer, tar med sig sina idéer om könsuppdelningen när det 

gäller andel av ansvar samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Den patriarkala synen på 

kvinnan som en "svagare människa" är fortfarande en dominerande faktor. Enligt Darvishpour 

(2002), ju oftare makarna har olika idéer och båda försöker agera som utgår från deras åsikt, 

desto oftare öppna konflikter uppstå. 

Jag har också kommit fram till att, de professionella verksamheter lik som 

kommunala eller privata familjrådgivare inte fungerar på det skala som det gör bland svenska 

folket.  Man aldrig kan förstå allt om alla kulturer men Sverige är ett mångkulturellt samhälle 

och detta kräver reformer eller mera satsningar bland dessa professionella verksamheter. För 

ut om kulturerna kan skillnader mellan Sveriges lagar och det som finns i Iran eller andra 

länder påverka parrelationer när de får problem. I Iran, till exempel, får en kvinna vanligtvis 

inte ta initiativet till skilsmässa om hon inte har starka anledningar.  

 

Jag har förklarat också påverkan av parets familjfrånvaro på öppna konflikter mellan 

paret samt migrationens effekt på den högre frekvensen av skilsmässor i den aktuella gruppen. 

Det är nästan omöjligt att kunna behålla det levnadssätt, värderingar samt synen på äktenskap 

som man hade i sitt hemland när man flyttar till ett annat samhälle med andra normer och 

värderingar än vad man är van vid sen tidigare. Intervjupersoner pratade mycket utifrån sina 

personliga erfarenheter och hur just deras förhållande hade fungerat, men de var också 

intresserade av att diskutera sina åsikter om varför iranska part skiljer sig ofta.  

 

De teorier som jag har använt mig av i min uppsats anser jag vara relevanta, men jag 

är medveten om att det kanske inte räcker till för att förklara varje aspekt på problematiken 

som kan uppstå inom studiefältet. Till exempel, när det gäller makt och maktposition i 

familjen och samhället i stort, har trots all försök i Sverige för jämställdhet i samhället 

fortfarande männen som har fler fördelar än kvinnorna i samhället, vilket gör att de ofta har 

den ekonomiska makten i familjen. 
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Det finns otaliga skäl för en skilsmässa. Således hänsyn till ett enskilt fall kan inte 

hållas som ett universellt faktum för alla andra och har inte för mycket förutfattade meningar. 

Dessutom måste det klargöras att skilsmässa är en ganska känslig och komplicerad social 

fråga, som säkerligen påverkade resultatet av den aktuella studien. Respondenten för den 

aktuella studien oftast hade denna tendens att tala i allmänna termer i stället för att beskriva 

sina egna livssituationer.  

 

Referenslistor 
Aghajanian, Akbar. (1986)” Some notes on divorce in Iran”, Journal of Marriage and the 

Family, 48(4): 749-755              

Akpinar, Aylin (1998), “Male’s honors and female's Shame”. Uppsala, Uppsala University  

Axelsson, Christina (1992) ”Hemmafrun som försvann. Övergången till lönearbete bland 

giftakvinnor i Sverige 1968–1981”, Stockholm: Stockholms universitet         

Bäckman, Hans (1989), ”Iranska flyktingar i Sverige”, Solna: Svenska Irankomm 

Carlsson, Bertil (1988) ”Grundläggande forskningsmetodik för medicin och 

beteendevetenskap”, Stockholm: Almqvist & Wiksell          

Carlsson, Bertil (1991: 32,34) “ Kvalitativa forskningsmetoder” Gummessons tryckeri AB  

Dahl, Robert Alan (1957)”The Concept of Power”, Behavioral Science, 2: 201 -15  

Darvishpour, Mehrdad (1999), "Intensified gender conflicts within families in Iranian 

Sweden ". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7(1), 20-33  

Darvishpour, Mehrdad. (2002) "Immigrant Women Challenge the Role of Men: How 

Changing the power relationship within Iranian families in Sweden intensifies family conflicts 

after Immigration.”Journal of Comparative Family Studies 33(2): 271-296 

Darvishpour, Mehrdad(2003) ”Invandrarkvinnor som bryter mönster. Hur maktförskjutningen 

inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen”, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International (doktorsavhandling).  

Easterby Smith-Mark, Torpe Richard och Lowe Andy (2002) “Management Research: An 

introduction”, 2
nd

 Edition, London: SAGE Publications Ltd. 

Giddens, Anthony (1995) “Politics, sociology and social theory: Encounters with classical and 

contemporary social thought”, Stanford University Press 

 

Gilbert, Kathleen R. (2001), “Collateral damage?  Indirect exposure of staff members to the 

emotions of qualitative research”. Ss 147-161, In Gilbert, Kathleen R. (ed) “The emotional 

Nature of qualitative Research”. Boca Raton, FL, USA: CRC Press 

 



 

31 

Graham, Mark and Khosravi, Shahram (1997) "Home is Where You Make it: Repatriation 

and diaspora culture among Iranians in Sweden." Journal of Refugee Studies 10(2): 115-133.

           

Henslin, James M (1997: 139) “On becoming male: Reflection of a sociologist on childhood 

and early socialization”, in the Henslin James M.(rd) “Down To Earth Sociology”, 9th ed. 

New York: Free Press.                 

 

Holme, Idar Magne - Solvang, Bernt Krohn (1997), ”Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder”, Lund: Studentlitteratur. 

Korpi, Walter. (1987)”Maktens isberg under ytan”. Särtryck ur ”Maktbegreppet”. Petersson, 

Red O. Nr 184: 85-86, 99, Stockholm: Carlssons Bokförlag 

Kvale, Steinar (1996) “Interviews, an Introduction to Qualitative Research Interviewing”   

London: SAGE publication Ltd.           

Lantz, Annika (2007)”Intervjumetodik”, Lund: Studentlitteratur  

Liljeström, Rita och Özdalga, Elisabet (2002), “Autonomy and Dependence in the family: 

Turkey and Sweden in Critical Perspective”. (Swedish Research Institute in Istanbul (Srii)) 

Larsson, Staffan (1986: 8)” Kvalitativ analys, exemplet fenomenografi”. Lund: 

studentliteratur  

Lukes, Steven (1974:15)” Power: A Radical View”. London: Macmillan Press,  

May, Tim (2001) “Social Research” Third Edition, London: Open University Press         

Mintz, Robert D. och Mahalik, James R (1996), “Gender role conflict and orientation as 

predictors of family roles for men ", Sex Role: A Journal of Research, 34(11/12):805-821 

Nassehi-Behnam, Vida (1985), "Change and the Iranian Family", Current 

Anthropology, 26(5): 558-562  

Oláh, Livia Sz.(2001), “Policy changes and family stability: the Swedish case”, International 

Journal of Law, Policy and the Family, 15: 118-134. 

 

Sanasarian Eliz (1992), "The Politics of Gender and Development in the Islamic Republic of 

Iran." Journal of Developing Societies, 13: 56–68. 

Sjöblom, Yvonne, Johansson, Lars och Hydén, Margareta (1999)  ”Att skiljas i främmande 

land – Invandrares möte med familjerätt och familjerådgivning”. Stockholm: Socialstyren. 

 

Wagner, Michael och Weiss, Bernd (2006) ‘On the Variation of Divorce Risks in Europe: 

Findings from a Meta-analysis of European Longitudinal Studies’, European Sociological 

Review 22(5):12               

 

Westcott, M (1979) "Feminist Critiques of the Social Sciences." Harvard 

Educational Review 49 (Nov 1979): 422 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Annika%20Lantz&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Studentlitteratur%20AB&fromproduct=true


 

32 

Online referenser 
 

اکتبر 13آمار باالی ازدواج کم ساالن در ايران   (2007) 

www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/10/071031_m-child-marriage.shtml  

 

Brish Council: Iran Market Introduction (2006)  

www.britishcouncil.org/eumd-information-background-iran.htm       

Dr. Zakir Naik Discussing women position in Islam, “Atheist(Nasthik) Girl Questions Dr 

Zakir”(2007)      

http://www.youtube.com/watch?v=Tuvux9ase8w 

Fokus på iranska kvinnor: (på persiska). "Den senaste statistiken om äktenskap och 

skilsmässa i Iran" (2007) ( (1386) کشور در طالق و ازدواج وضعيت آمار آخرين 

www.irwomen.info/spip.php?article5109  

Pavlova, Anastasia (2003),“Shaping Equal Gender Policy in Sweden in 1960-70-s” 
http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/pdf/athena/pavlova.pdf  

 

Kaviri Qureshi(2012),” Marital instability among British Pakistanis: transnationality, 

conjugalities and Islam    

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.2012.720691 

 

 

 

Bilaga 

Intervju frågor 

I) Bakgrund: 

1) a)Hur länge har ni varit gifta, innan ni separerade i Sverige? 

b)Av de där perioden hur länge var ni i Iran och hur länge var ni här innan ni separerade? 

2) Hur/när ni träffades varandra? 

3) Vad var familjens roll i ert äktenskap? 

4) När det gäller politik, har du sympati åt vänster eller höger? 

5) när det gäller religion, känner du som en troende eller icke troende person? 

6) Vad var er sista utbildning när ni har separerat? Skolan/högskolan  

7) Hade din fru någon form av förvärvsarbete i Iran, när ni bodde där? Vad var hennes 

sysselsättning?   
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II) Väg till skilsmässa och skilsmässoprocessen 

8) Vem var den som tog initiativ till skilsmässan? 

9) när började problemen, hur hanterade ni konflikter, osv.? 

10.a)Har ni gemensamt barn?  

b)Vilka av er tog vårdnaden?  Kom ni överens om detta eller det var domstolens beslut? d)Om 

det var domstolens beslut, hur upplevde du detta beslut? Tror du den var rättvis eller inte? Du 

kan förklara om du vill. 

11) Vad var den huvud anledningen tror du som orsakade er skilsmässa? 

12) tror du samma orsak/orsaker kunde leda till skilsmässa om ni inte hade flyttat till Sverige? 

13)Hur ser du på din skilsmässa/Var den som en möjlighet eller en problem lösning? 

14)Hade ni kontakt med något par terapi eller liknande person för att kunna hjälpa er att 

hantera konflikten mellan er innan ni bestämde att separera?   

15) Familjens och andra nätverks roll: hade de någon inverkan på  

beslutet eller vad som hände? 

16) - Religion/ideologi: påverkade det på något sätt? 

17) Ändrade förhållningar mellan kön efter invandring?                     

18)Invandrings roll, ökade det stress, ändrade förhållningar, osv.? 

___________________________________________________________________________ 

III) Efter skilsmässa 

19) Har du Kontakt med din tidigare fru: hur mycket, hur går det, osv.? 

 20) Har du Kontakt med barn: hur mycket, hur går det, osv.? 

22) Hard du Kontakt med andra familjmedlemmar: hur ser familjen skilsmässan, hur mycket 

kontakt har du med egen familj och din tidigare frus familj? 

23) Det är svårt att vara skild man i dagens samhälle,  

hur ser nätverken, dina bekanta, vänner, arbetskamrater osv.? 

24)Hur har du behandlat skilsmässan, har det varit svårt, vad har du  

gjort? 

25) Har du fått stöd från vänner, familj, samhället i övrigt eller  

känns man att det finns stigma? 

26) Det är mycket lätt i Sverige, om man vill skilja sig, för både kvinnor och män gemfort 

med Iran. Vad tror du om det här. Vilka av de två typer familjepolitik/lagar om skilsmässa 

tror du är bättre. Om du vill du kunna säga din eller dina anledningar.   
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27) Du och din fru har bott i Sverige X år när ni separerat. Det har gått X år till att du bor här i 

Sverige sen du separerade från henne. Hur upplevde du din skilsmässa den där tiden och har 

det ändrat genom tiden eller fortfarande upplever du den samma? Skulle du ha gjort något på 

ett annat sätt i äktenskapet om du "kunde leva igen"?  

28) Om du skulle beskriva skilsmässa i Sverige och hur du själv som en man upplever detta, 

vad kommer du att säga i några korta meningar? 

 


