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Abstract 

Uppsatsen presenterar attityder och förhållningssätt gentemot tillfälliga äktenskap inom 

shiitisk islam hos sex svensk-iranska kvinnor. Empirin i uppsatsen bygger i huvudsak på fem 

djupintervjuer som genomfördens under hösten 2015. Med hjälp av begreppen orientalism, 

genus och agens som teoretiska och analytiska verktyg försöker jag i uppsatsen begripliggöra 

kvinnornas berättelser om tillfälliga äktenskap. 
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1. Inledning 
 
Jag reste för några år sedan till Iran tillsammans med en vän. I Iran ingick vi ett så kallat 
tillfälligt äktenskap (sigheh).1 Anledningen till detta var att vi planerade att resa runt i landet 
och ville undvika att få problem med praktiska saker som att ta in på hotell tillsammans. Vi 
hade diskuterat saken innan vi reste ner, men innan vi hade bestämt oss för resan hade jag 
heller aldrig hört talas om företeelsen. Jag kände mig ett tag lite fundersam, vad innebar det 
egentligen med ett tillfälligt äktenskap, hade det några för mig juridiska konsekvenser? Jag 
rådfrågade en dåvarande kollega med iransk bakgrund som lugnade mig, hon lät entusiastisk 
när jag berättade om våra planer, och menade att det inte alls var något jag behövde känna 
mig orolig inför. Enligt min kollega var det vanligt att unga människor ingick tillfälliga 
äktenskap i Iran för att på så vis få tillfälle att träffas. Väl på plats i Iran uppfattade jag inte att 
min väns släkt eller vänner som vi besökte reagerade nämnvärt på att vi hade ingått ett 
tillfälligt äktenskap. Min känsla var snarare att det tycktes betraktas som något som var 
självklart med tanke på de syften vi hade med resan, det vill säga att resa runt och se oss om i 
landet. Vi skojade om det och skrattade och jag presenterades skämtsamt för kompisarna som 
”Arash sigheh”.2 Efter två veckor reste vi hem igen och återgick till vardagen hemma i 
Sverige. Efter något år började jag fundera över tillfälliga äktenskap, jag gjorde sökningar via 
Google och fann att den bild jag möttes av på internet inte alls överensstämde med mina 
personliga erfarenheter. Det gjorde mig nyfiken. Bilden visade på något skamligt, som många 
såg ner på. Det framstod som något som enbart gynnade män i ett strikt patriarkalt samhälle. 
Men är det verkligen så enkelt undrade jag? Måste kvinnor alltid vara offer? Jag beslutade 
mig för att undersöka saken närmare. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera attityder och förhållningssätt gentemot tillfälliga 
äktenskap inom shiitisk islam hos sex svensk-iranska kvinnor. Utifrån deras berättelser om 
tillfälliga äktenskap söker jag svar på följande frågeställningar: 
 

• Går det att urskilja möjligheter till kvinnlig agens i kvinnornas framställningar av 
tillfälliga äktenskap, och i så fall hur? 

 
• Påverkar Nahid Perssons dokumentär ”Prostitution bakom slöjan” kvinnornas 

perspektiv på tillfälliga äktenskap, i så fall hur? 
 

• Finns det några ytterligare perspektiv presenterade i kvinnornas framställningar, i så 
fall vilka? 

 
 
1.2 Metod och material 
 
Jag har använt mig av intervjumetod i min undersökning. I intervjuerna har jag försökt ha så 
öppna frågor som möjligt och jag har strävat efter att få mina informanter att själva berätta om 
sina tankar kring tillfälliga äktenskap. Intervjuerna har således varit semistrukturerade, ibland 
                                                      
1 Den officiella termen för tillfälliga äktenskap inom islam är det arabiska ordet muta, i 
folkmun används dock termen sigheh. 
2 Arash är ett fingerat namn. 
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har samtalen kommit att glida in på andra områden. I de fall samtalen hamnat för långt ifrån 
ämnet har jag aktivt styrt tillbaka samtalet.3 Intervjuerna har jag dokumenterat med hjälp av 
en digital diktafon och intervjuerna har sedan helt eller delvis transkriberats.4 I de fall jag 
endast delvis transkriberat intervjuerna har jag valt att bortse från delar som inte varit 
relevanta för min frågeställning, till exempel när samtal hamnat för långt ifrån mitt 
undersökningsområde. När jag citerat informanterna har jag gjort detta utifrån hur det faktiskt 
lät i intervjun. Därför har citaten en talspråkskaraktär och saknar ibland grammatiskt 
korrekthet. Jag har i vissa fall uteslutit upprepningar och stakningar då jag upplevt att dessa 
inte tillför citaten något. Då jag uteslutit delar av citat markerar jag detta med hakparentes och 
tre punkter enligt följande princip […].5 I vissa fall har jag funnit det nödvändigt att lägga till 
ord i citaten för att läsaren ska förstå vad informanten menar. I de tillfällen jag lagt till ord har 
jag skrivit dessa inom parentes. I de fall jag använder persiska eller arabiska termer i 
uppsatsen skrivs dessa ut i kursiverad stil och utan längdvokaler eller diakritiska tecken. Jag 
har använt mig av en förenklad transkribering där jag utgår ifrån hur orden uttalas. Detta har 
jag gjort för att underlätta för läsaren.6 
 
Mitt material bygger på fem djupintervjuer med sex informanter. Mina informanter har jag 
träffat i olika miljöer, Leila träffade jag i dennes hemmiljö och i slutet medverkar hennes mor 
i intervjun via högtalartelefon. Nilofar och Shirin träffade jag på deras respektive 
arbetsplatser, Sedigheh Vasmaghi i ett enskilt rum på ett bibliotek och Forough på ett kafé. 
Intervjun med Sedigheh Vasmaghi genomfördes på engelska och övriga intervjuer 
genomfördes på svenska. Intervjuerna är alla mellan 45-55 minuter och ger ett sammanlagt 
inspelat material på 5 timmar och 6 minuter. 
 
 
1.2.1 Presentation av informanterna 
 
Leila och Parvin 
 
Leila och jag träffas hemma i hennes bostad. Hon är 31 år och kom till Sverige tillsammans 
med sin mor och sitt syskon då hon var sex år gammal. Hennes far hade rest till Sverige ett år 
innan, och Leila kom till Sverige som anhöriginvandrare. Leila levde sina sex första år i en 
stad i södra Iran. Leila beskriver sina föräldrar som ”lite politiska men inte extrema”. Vidare 
betraktar Leila sin familj som sekulär, att föräldrarna ”tog ett steg tillbaka från allt vad 
religion var” då dem kom till Sverige. Leila har återvänt till Iran vid två tillfällen. Hon har 
själv aldrig varit i ett tillfälligt äktenskap.7  
 
Leilas mor Parvin medverkar via högtalartelefon mot slutet av intervjun. Hon är frånskild från 
sin iranska man sedan många år och är nu omgift med en svensk man.8 Parvins äktenskap 
med den svenska mannen påverkar hennes möjligheter att resa tillbaka till Iran då det inte är 
tillåtet enligt de islamiska lagarna för en muslimsk kvinna att gifta sig med en icke-muslimsk 
man.9 Parvin berättar att hon inte vet någon i hennes egen familj i Iran som har varit i ett 
                                                      
3 Davidsson Bremborg 2011:310, 313, 315 
4 Davidsson Bremborg 2011:315 
5 Karlsson Minganti 2007:51 
6 Karlsson Minganti 2007:51 
7 Intervju Leila 
8 Intervju Parvin 
9 Ansari-Pour 2005:424 
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tillfälligt äktenskap, men att hon då hon var yngre kände till personer utanför den egna 
familjen som gjort det.10  
 
 
Nilofar 
 
Nilofar är 51 år gammal och kom till Sverige tillsmannas med sin man och sitt barn 1986. 
Hon är född och uppvuxen i Teheran. Hon beskriver sig själv som icke-troende, och att hon 
kommer från en icke-religiös men traditionell familj. Nilofar har aldrig själv varit i ett 
tillfälligt äktenskap men hon känner till flera bekanta och släktingar på hennes makes sida 
som har varit i tillfälliga äktenskap.11 
 
 
Shirin 
 
Shirin är 37 år gammal och kom till Sverige som anhöriginvandrare tillsammans med sin mor 
och sina syskon då hon var sju. Fadern kom till Sverige ett år tidigare. Shirin beskriver inte 
sin familj som särskilt politiska men att fadern gillade västvärlden. Shirin är inte själv religiöst 
praktiserande, men släkten i Iran beskrivs som dervisher,12 troende och lågmälda. Shirin har 
regelbundet besökt Iran under sin uppväxt och spenderat somrarna med släkten där. Hon har 
aldrig varit i ett tillfälligt äktenskap och känner inte till någon som har varit det.13 
 
 
Sedigheh Vasmaghi 
 
Sedigheh Vasmaghi var tidigare forskare och lärare i teologi och islamisk rätt vid Teherans 
universitet och har specialiserat sig inom bland annat familjelagstiftningen i Iran. Vasmaghi 
har även praktiserat som advokat och drivit en advokatbyrå i Teheran med inriktning mot 
kvinnors rättigheter. Hon har även varit talman vid stadsfullmäktige i Teheran. Utöver det är 
Vasmaghi även poet och författare. Nu bor hon i Uppsala kommun, dit hon kom 2012 som 
fristadsförfattare.14  
 
 
Forough 
 
Forough är 34 år gammal och flyttade till Sverige 2010, då hon gifte sig med sin man som 
bodde i Sverige. Forough är uppvuxen i en stad i norra Iran men bodde under sina 
universitetsår i Teheran. Forough menar att hon kommer från en familj som är att betrakta 
som traditionell men inte religiös. Under åren på universitetet umgicks hon flitigt med starkt 
troende skolkamrater som hon menar påverkade henne mycket. Hon beskriver sig själv som 
icke-troende, men att tankegångarna från universitetstiden i viss mån finns kvar. Forough har 
aldrig varit i ett tillfälligt äktenskap, men känner till att vänner till familjen varit det.15 
                                                      
10 Intervju Parvin 
11 Intervju Nilofar 
12 Sufier, författarens anmärkning 
13 Intervju Shirin 
14 http://www.uppsalaforum.uu.se/visiting-fellows-programme/previous-fellows/sedigheh-
vasmaghi/ 2015-12-29 
15 Intervju Forough 
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1.2.2 Avgränsning och urval 
 
Jag har i min undersökning valt att intervjua sex kvinnor med iransk bakgrund som samtliga 
lever i Sverige. För att hitta informanter till min undersökning har jag främst använt mig av 
mitt eget kontaktnät. På så vis har jag kommit i kontakt med bekantas bekanta. Ingen av 
informanterna i min studie har någon relation till varandra, bortsett från intervjun med Leila 
där hennes mor Parvin medverkade via högtalartelefon under sista delen av intervjun. Jag tog 
även kontakt med föreningen PerSIS16 via mejl, men tyvärr fick jag inget svar. 
 
Fem av mina informanter är kvinnor som inte betraktar sig själva som praktiserande 
muslimer. Med utgångspunkt i den finska antropologen Samuli Schielkes artikel ”Second 
thoughts about the anthropology of Islam, or how to make sense of grand schemes in 
everyday life” där en av hans poänger är att det inom antropologisk forskning om islam 
traditionellt varit fromma muslimer som studerats och att antropologer utifrån dessa studier 
försökt beskriva vad islam är. Schielke är kritisk till tidigare forskning och menar att ”there is 
too much islam in the anthropology of islam.”17 Schielke menar att genom att studera troende 
människor och på så sätt försöka beskriva islam så går viktiga poänger förlorade. Genom att 
istället studera ”vanliga människor” som påverkas av en religiös kontext på ett eller annat sätt, 
troende eller ej, får vi ytterligare en dimension. Schielkes perspektiv är inspirerande och hans 
tankegångar inspirerade mitt urval av informanter. Därför har jag valt att främst intervjua 
kvinnor som inte kategoriserar sig själva som religiösa och praktiserande muslimer. En av 
mina informanter Leila, svarade följande på min fråga om hon såg sig själv som muslim: ”Jag 
brukar alltid säga jag tror på Gud, men jag har ingen direkt religion. Sen finns det alltid dom 
som pushar och pushar och frågar och frågar. Och då säger jag att jag är född muslim”.18 
 
En person jag intervjuat är fristadsförfattaren Sedigheh Vasmaghi. Hon är den enda av mina 
informanter som inte är anonymiserad i min undersökning. Jag kommer redogöra för 
anledningen till detta i nästa avsnitt. Vasmaghi fungerar både som en juridisk referens i min 
undersökning, samtidigt som hon är en av sex röster i min analys. Vasmaghi har för mig 
fungerat som en expert vars information gav mig viktig kunskap om juridiska och sociala 
aspekter av mitt forskningsområde.19 
 
 
1.2.3 Etiska aspekter och självreflexivitet 
 
Jag har valt att anonymisera fem av sex kvinnor jag intervjuat, och dessa fem medverkar alla 
under fingerade namn.20 Det finns flera orsaker till detta. Samtalen har många gånger glidit in 
på högst privata sfärer i livet så som sex, kärlek och relationer. För att skydda kvinnornas 
integritet har jag ansett det vara lämpligt med anonymisering. En annan orsak är att alla 
kvinnor i min undersökning har en relation till Iran och samtliga är iranska medborgare. Alla 
barn som föds med iranska fäder blir per automatik iranska medborgare, oavsett vart i världen 

                                                      
16 PerSIS står för Persian students in Sweden. 
17 Shielke 2010:1-5 
18 Intervju Leila 
19 Davidsson Bremborg 2011:312 
20 Davidsson Bremborg 2011:320 
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barnet föds.21 Under intervjuerna skymtade jag mellan raderna i flera intervjuer en kritik mot 
regimen, mot mullor, politiker och män generellt. Redan då jag kontaktade mina informanter 
för att berätta om min undersökning och boka in ett datum för intervju berättade jag att jag 
hade för avsikt att anonymisera samtliga medverkande. Jag uppfattade att kvinnorna kände sig 
lättade över detta och att det fick dem att slappna av och våga berätta fritt under själva 
intervjutillfället.  
 
Sedigheh Vasmaghi är den enda av mina informanter som jag valt att inte anonymisera och 
Vasmaghi har gett mig tillåtelse att använda hennes namn.22 Vasmaghi är i sammanhanget ett 
känt namn, då hon sedan lång tid tillbaka varit engagerad på ett politiskt och juridiskt plan för 
kvinnors rättigheter i Iran. Hon har flera gånger åtalats på grund av sina kritiska texter om 
situationen i Iran, något som inte uppskattats av regimen.23 Med tanke på ovan nämnda 
omständigheter har jag inte funnit det nödvändigt att anonymisera Vasmaghi då hennes 
uttalanden i min undersökning knappast kan förväntas förvärra hennes situation ytterligare. 
 
Att arbeta med intervju som metod är en utmaning som kräver ett stort mått av 
självreflexivitet. När det gäller min egen roll som forskare är jag medveten om att jag själv 
påverkar mina informanter på olika sätt. Hur vi klär oss vid intervjutillfället, vår hudfärg, vår 
könstillhörighet, ålder, klass och kulturell bakgrund är alla faktorer som påverkar det material 
som blir resultatet av intervjun. Min egen bakgrund och tidigare kunskap påverkar även de 
frågor jag ställer och inte minst de tolkningar jag sedan gör i min analys. Vem vi riktar oss 
till, i mitt fall en västerländsk akademisk publik, påverkar också framställningen.24 Hur 
forskaren i relation till sina informanter positionerar sig som en ”insider” eller en ”outsider” 
är även det något som påverkar forskningsresultatet. I mitt fall var jag övervägande en 
”outsider” på så vis att jag inte delade kvinnornas kulturella och etniska bakgrund. Jag delade 
inte heller kvinnornas erfarenheter av att leva i en diasporisk kontext eller deras erfarenheter 
av att tillskrivas stereotypa egenskaper som är signifikanta för ”De Andra”.25 Denna 
ojämlikhet mellan mig och mina informanter kände jag starkt av i särskilt två av mina 
intervjuer, där jag upplevde att kvinnorna hyste en oro för att mitt ämnesval skulle resultera i 
en orientalistisk framställning om ”kvinnor från öst” (Iran). Detta har varit en oro jag delat 
med dem. För att citera etnologen Pia Karlsson Minganti: ”kan jag alls på ett legitimt och 
etiskt sätt studera och representera ”Andra” kvinnor? Bör västerländska forskare uppfatta ett 
hands off och ”lämna dem ifred” att själva formulera egenskaper och agendor”.26 
 
Värt att känna till kan vara att jag varit uppriktig mot informanter och berättat att jag själv 
varit i ett tillfälligt äktenskap och omständigheterna kring detta. Jag har varit öppen med att 
min personliga erfarenhet väckte ett intresse hos mig att veta mer om andra personers syn på 
tillfälliga äktenskap. Denna information kan mycket väl ha påverkat det bemötande jag fått, 
och kvinnornas välvilja att berätta. Det kan även ha fått mina informanter att tona ner sina 
känslor kring institutionen av respekt för mig och min personliga erfarenhet. Vilka frågor vi 
ställer och hur vi som forskare presenterar oss själva påverkar utan tvekan de svar vi får. Det 
är i den här typen av undersökningar inte möjligt att hävda objektivitet. 
 
                                                      
21 Ansari-Pour 2005:416 
22 Davidsson Bremborg 2011:320 
23 http://www.unt.se/uppland/uppsala/vi-maste-ha-en-forandring-3509028.aspx 2016-01-03 
24 Farahani 2010:115, 118, Davidsson Bremborg 2011:311 
25 Farahani 2010:116 
26 Karlsson Minganti 2007:46 
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1.3 Teorier och begrepp 
 
1.3.1 Orientalism, Genus och Agens 
 
Med hjälp av begreppen Orientalism, Genus och Agens som teoretiska och analytiska verktyg 
för min undersökning försöker jag begripliggöra kvinnornas berättelser om tillfälliga 
äktenskap. Därför vill jag här kortfattat redogöra för begreppen. 
 
Orientalism som teoretiskt begrepp går i stora drag ut på tanken om Orienten som något 
konstruerat av Väst. Genom att tillskriva Orienten vissa särdrag identifierar sig Västvärlden 
som dess motsats. Emedan Orienten och orientalen tillskrivs egenskaper som mystisk, 
irrationell, traditionsbunden, förtryckande och så vidare, får Väst och västerlänningen stå för 
dess motsats, det rationella, förnuftiga, moderna, demokratiska.27 Edward W Saids bok 
Orientalism från 1978 gav teorin en enorm genomslagskraft. Said är starkt influerad av 
Focaults tankegångar om diskurser och makt. Han menar att genom att västvärlden över 
århundraden skapat en bild av Orienten som dess motpol har detta också skapat ett 
maktförhållande där Väst utövat makt över Orienten. Genom Orientalismen motiverade Väst 
sin dominans över Orienten.28 Said skriver: 
 

Det finns västerlänningar och det finns orientaler. De förra dominerar. De senare 
måste domineras, vilket vanligtvis betyder att deras land måste ockuperas, deras 
interna angelägenheter kontrolleras noggrant och deras blod och tillgångar 
ställas till den ena eller den andra västerländska stormaktens förfogande.29 

 
Said har av flera feministiska postkoloniala teoretiker kritiserats för att vara genusblind.30 I 
min uppsats finns även ett genusperspektiv på så vis att jag utgår ifrån kön som en social och 
samhällelig konstruktion, snarare än en biologisk.31 Yvonne Hirdman skriver i artikeln 
”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” att föreställningar om 
manligt och kvinnligt är något som ”görs” och att dessa föreställningar inte bör ses som 
statiska utan snarare som föränderliga processer. Genussystemets grundprinciper bygger på 
dikotomin manligt och kvinnligt, som noggrant hålls isär samt en hierarkisk struktur där 
mannen utgör normen.32 Pia Karlsson Minganti använder sig av begreppet genusordning i sin 
avhandling Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus 
i det samtida Sverige och syftar då till att genus är något som ”organiseras systematiskt och 
genomsyrar alla aspekter av mänskligt och samhälleligt liv”.33 Karlsson Minganti skriver att 
manlig dominans är ett grundläggande drag för såväl svensk som islamisk genusordning,34 det 
vill säga en genusordning som är gällande såväl i Sverige som i Iran. Trots att kvinnan är 
underordnad mannen i patriarkala strukturer kan dessa genusordningar se ut på olika sätt och 
har olika konsekvenser för alla kvinnor. Det är därför problematiskt att tala om ett universellt 

                                                      
27 Matthis 2005:9, Said 2004:64 
28 Said 2004:65-66 
29 Said 2004:107 
30 Farahani 2007:33 
31 Hirdman 1988:50 
32 Hirdman 1988:51 
33 Karlsson Minganti 2007:16 
34 Karlsson Minganti 2007:16 
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patriarkat.35 Trots att männen utgör normen i de flesta genusordningar är det min övertygelse 
att kvinnor i dessa strukturer inte enbart kan betraktas som offer, utan även måste erkännas 
som starka aktörer med egen agens, vilka agerar medvetet och strategiskt. Med agens avser 
jag handlingar och erfarenheter hos individer som är avsiktliga och målinriktade snarare än 
passiva och oavsiktliga. Genom att individer dels besitter makt i form av förutsättningar och 
resurser, dels är rationella och strategiskt kan styra sina handlingar och livsval mot i förväg 
uppsatta mål, skapar detta möjligheter till agens hos individer.36 Genom att analysera 
kvinnornas berättelser försöker jag förstå vilka möjligheter till kvinnlig agens som kan 
urskiljas i förhållande till tillfälliga äktenskap. 
 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Jag kommer nu kortfattat redogöra för tre personers forskning. Det är dels två personer som 
har bedrivit humanistisk forskning på temat tillfälliga äktenskap inom shiitisk islam, med 
utgångspunkt i Iran och dels en svensk etnolog som skrivit en avhandling om svensk-iranska 
kvinnors berättelser om sexualitet och identitetsskapande. De första två har jag valt eftersom 
jag upplever att de dels ligger nära det jag själv avser undersöka, emedan den tredje varit 
intressant för mig ur en metodologiskt och teoretisk synpunkt. Den iranska antropologen 
Shahla Haeri bedrev under 1970- och 1980-talet fältarbete i Iran vilket resulterade i boken 
Law of Desire. Temporary Marriage in Shi’i Iran. Hon har även skrivit flera artiklar på 
ämnet. Jag kommer även redogöra för artikeln ”Shi’i Institution of Temporary Marriage in 
Iran. State Ideology and Practice” skriven av den polska antropologen/etnologen Paulina 
Niechcial. Artikeln bygger på hennes masteruppsats. Både Haeri och Niechcial har bedrivit 
fältstudier i Iran, men ingen av dem har avgränsat sig genom att endast intervjua kvinnor. 
  
Shahla Haeri har under 1970- och 1980-talen bedrivit fältarbete i Iran, framförallt i 
pilgrimsorten Qom, som är ett religiöst centra i Iran. I sin bok Law of Desire. Temporary 
Marriage in Shi’i Iran undersöker hon företeelsen tillfälliga äktenskap och hur denna 
företeelse praktiserades historiskt i Iran såväl som vid tiden för hennes undersökning. Hon 
redogör även grundläggande för skillnader och likheter mellan tillfälliga och permanenta 
äktenskap. Genom att intervjua och samtala med ett stort antal personer i sin undersökning 
kommer hon bland annat fram till att tillfälliga äktenskap kan vara av en mycket skiftande 
karaktär beroende på vilka syften som ligger till grund för valet att ingå tillfälliga äktenskap. 
Hon menar också att den bild av tillfälliga äktenskap som legaliserad prostitution som många 
gånger lyfts fram av en kritisk urban medelklass i Iran är en grov förenkling av företeelsen. I 
undersökningen kommer hon också fram till att det många gånger är kvinnor själva som 
initierar tillfälliga äktenskap.   
 
I artikeln “Temporary Marriage and the State in Iran: An Islamic Discourse on Female 
Sexuality” skriver Haeri att tillfälliga äktenskap i Iran innan den islamiska revolutionen 1979 
inte alls praktiserades i samma utsträckning som idag. Även om tillfälliga äktenskap inte var 
olagligt i Iran innan revolutionen var det inget som uppmuntrades av den förra regimen, vars 
strävan var att sekularisera och modernisera landet.37 Genom intensiva kampanjer för att 
popularisera företeelsen från den islamiska regimens sida har tillfälliga äktenskap blivit allt 
vanligare. Tillfälliga äktenskap har av de religiöst lärda lyfts fram som ett moraliskt och 

                                                      
35 Karlsson Minganti 2007:22 
36 Hewson 2010:12-13 
37 Haeri 1992:213 
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religiöst sätt för män och kvinnor att komma nära varandra och ge utlopp för sina sexuella 
begär i ett samhälle som präglas av strikt segregation mellan könen.38 Trots att förekomsten 
av tillfälliga äktenskap har ökat efter revolutionen så är företeelsen enligt Haeri fortfarande 
betraktad som skamlig i de flesta kretsar, och något som främst unga frånskilda kvinnor från 
lägre samhällsklasser ägnar sig åt.39 
 
Paulina Niechcial följer upp Haeris studie men fokuserar på hur tillfälliga äktenskap används i 
dagens Teheran. Hennes material bygger främst på fältstudier i Teheran under 2005,40 där hon 
intervjuat personer som ingått tillfälliga äktenskap samt även intervjuat myndighetspersoner 
och shiitiska lärda som arbetar med att registrera och förrätta tillfälliga äktenskap. Hon har 
även gjort efterforskningar på internet, genom att följa forum där tillfälliga äktenskap 
diskuteras.41 Niechcials slutsats är att tillfälliga äktenskap som företeelse levt vidare efter 
revolutionen i Iran och utvecklats i takt med att samhället förändrats. Hon menar att tillfälliga 
äktenskap är ett sätt för människor att etablera relationer som är mahram enligt islam, och att 
orsakerna kan vara flera. Hon ger exempel på tre situationer där tillfälliga äktenskap fungerar 
som ett alternativ. För änkor och frånskilda kvinnor som en utökad försörjning, för religiösa 
unga ogifta par som ingår ett tillfälligt äktenskap av icke-sexuell karaktär för att lära känna 
varandra innan de ingår ett permanent äktenskap. Det tillfälliga äktenskapet kan då liknas vid 
en förlovning. Hon nämner även ogifta människor, ofta icke-troende från en urban medelklass 
som ingår tillfälliga äktenskap för att kunna träffas utan risker för rättsliga repressalier om de 
skulle ertappas tillsammans vid en poliskontroll. Trots att regimen i Iran gjort ansträngningar 
för att popularisera tillfälliga äktenskap anser Niechcial att det sociala stigmat i det iranska 
samhället kvarstår än idag. Trots att institutionen i praktiken används i Teheran väljer de 
flesta par fortfarande att hålla sin relation hemlig.42 
 
I Sverige har jag inte återfunnit att någon humanistisk forskning på ämnet tillfälliga 
äktenskap. Det finns däremot gott om etnologisk forskning rörande teman som kvinnor, 
sexualitet och islam. Jag kommer här kortfattat presentera en avhandling som jag funnit 
användbar i min egen undersökning, trots att den inte berör temat tillfälliga äktenskap. 
Avhandlingen är för mig dels intressant ur en metodologisk synpunkt, men utgör för mig även 
teoretisk inspirationskälla. 
 
Etnologen Fataneh Farahanis avhandling Diasporic Narratives of Sexuality. Identity 
Formation among Iranian-Swedish Women fokuserar på kvinnor födda i Iran som lever i 
Sverige, och deras berättelser om den egna sexualiteten med utgångspunkt i en diasporisk 
kontext. Utifrån synsättet att sexualitet är sociala och kulturella konstruktioner undersöker 
Farahani hur migration och iranska och islamiska diskurser påverkar kvinnornas berättelser.43 
Kvinnornas berättelser berör teman om äktenskap, skilsmässa, oskuld, beslöjning och 
migration. Farahanis har samlat in empiri genom att genomföra djupintervjuer. Som teoretiskt 
ramverk för hennes diskussioner utgår hon från bland annat diskursanalys och feministisk 
postkolonial teori.44  
 
                                                      
38 Haeri 1992:209, 212-213 
39 Haeri 1992:214, 219 
40 Niechcial 2009:172 
41 Niechcial 2009: 176 
42 Niechcial 2009:176-178 
43 Farahani 2007:22 
44 Farahani 2007:22-27, 32-35 
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på fyra delar. I den inledande delen redogör jag för uppsatsens syfte, 
den metod jag använt och det material uppsatsen bygger på. Jag presenterar här även kortfattat 
informanterna i min undersökning. I det inledande avsnittet redogör jag dessutom för hur jag 
avgränsat mig och vilka tankegångar som ligger till grund för mitt urval av informanter. Jag 
presenterar även etiska och självreflexiva frågeställningar jag stött på under uppsatsens gång. 
I den inledande delen redogör jag även kortfattat för de teoretiska begrepp som varit relevanta 
för min analys. Den första delen avslutas med en presentation av tidigare forskning på ämnet. 
Del två är en bakgrund till ämnet. Jag försöker där ge läsaren en kontext genom att mycket 
kortfattat ge en inblick i Irans komplicerade historia. Här presenteras även tillfälliga 
äktenskap och försöker ge en inblick i kulturella, juridiska och sociala aspekter. I del två 
presenterar och analyserar jag även dokumentären ”Prostitution bakom slöjan”.  I del tre får 
läsaren möta sex kvinnor med iransk bakgrund som alla lever i Sverige. I den avslutande 
delen summerar jag mina slutsatser och sammanfattar vad jag kommit fram till.  
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2. En bakgrund till ämnet 
 
2.1 Shiismen och de religiösa lärda i Iran  
 
Det finns flera inriktningar inom shiitisk islam. Den största förgreningen kallas ithna 
ashariya, och anhängarna till denna inriktning kallas tolvor eller imamiter. I Iran är denna 
inriktning dominerande.45 Inom tolvimamshia är övertygelsen att det funnits tolv imamer, var 
av den första imamen var Ali, som ses som Profeten Muhammeds efterträdare, och den tolfte 
och sista imamen var Muhmmad al-Muntazar. Den tolfte imamen antas ha försvunnit som 
barn år 874 men väntas återuppstå som Mahdi vid världens undergång.46 Denna väntan på 
Mahdin har traditionellt sätt varit passiv inom shiismen, något som ändrades i och med 
revolutionen i Iran 1979.47 
 
Safaviddynastin regerade Iran mellan åren 1501-1720-talet e. Kr. och utropade shiitisk islam 
som statsreligion. Detta ledde till att de religiösa lärda, sk ulama fick en utökad makt och en 
förhöjd status i landet. Tack vare att ulama i Iran haft en oberoende ställning gentemot landets 
härskare har det varit lättare för de religiösa lärda att mobilisera folket till sociopolitiska 
protester. Sedan slutet på 1800-talet har det förekommit flera revolutioner i landet, där 
shiismen och ulama spelat en betydande roll.48 En utav dessa var den konstitutionella 
revolutionen mellan 1905-1911 vilket resulterade i att Iran blev en konstitutionell monarki 
med ett parlament, Majlis, som hade den lagstiftande makten i landet.49 Under några 
årtionden följde en period av brittiskt inflytande i landets ekonomi och politik. Detta ledde till 
protester i Iran, men genom en statskupp stödd av britterna kom Reza Khan till makten och 
etablerade Pahlavidynastin i Iran.50  
 
 
2.1.2 Iran och revolutionen 
 
Iran är ett land med en komplicerad historia. Fram till 1979 års revolution var Iran en av 
världens äldsta monarkier. Den sista dynastin i Iran, Pahlavidynastin, regerade landet mellan 
åren 1925 till 1979.51 Reza Shah kom till maken 1925 som en följd av den statskupp som ägt 
rum i Iran 1921. Inspirerad av Turkiet och Kemal Atatürk genomförde Shahen en rad 
moderniseringsprojekt i landet i syfte att västernisera Iran. Bland annat införde han ett 
slöjförbud för kvinnor 1936.52 Allierade styrkor tvingade Reza Shah att abdikera 1941 och 
han ersattes istället av sin son Mohammed Reza Shah Pahlavi. I och med att Mohammed Reza 
Shah kom till makten lättade också det tidigare förbudet mot slöjan i landet och från 1941 
blev slöjan ett fritt val för Irans kvinnor. I början av 1960-talet genomfördes kvinnlig rösträtt 
och kvinnor kunde bli valda till parlamentet. 1967 antogs dessutom en familjelagstiftning 
(The Family Protection Law) som gagnade kvinnor och deras rättigheter vid till exempel 

                                                      
45 Thurfjell 1999:36 
46 Esposito 2001:75 
47 Fazlhashemi 2011: 81-82 
48 Farazmand 1996:231-233 
49 Farazmand 1996:233-234 
50 Farazmand 1996:235 
51 Haeri 1992:208 
52 Haeri 1992:214 
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skilsmässa och vårdnaden av barn.53 Dessa försök att modernisera landet var något som inte 
uppskattades av de religiöst lärda. Under åren 1978-1979 genomfördes den revolution som 
kom att medföra en islamisering av landet. Den dåvarande ledaren, Mohammed Reza Shah 
Pahlavi, avsattes och ersattes med Ayatolla Khomeini, och Iran blev då en islamisk republik 
med ett så kallat teokratiskt styre. Till en början var det en rad löst sammansatta grupperingar 
som bildat en koalition vilka tillsammans avsatte Shahen. Det var såväl liberaler, 
vänsterorienterade och religiösa grupper, men det var den konservativa religiösa ledaren 
Khomeini som slutligen övertog makten i Iran 1979.54 
 
Khomeini kritiserade kungamakten för att vara korrupt och inte tillräckligt ha bekämpat 
utländska staters, och i synnerhet USA:s inflytande i landets affärer. Mot bakgrund av de 
påtvingade moderniseringsförsöken anklagade han kungamakten för att inte ha värnat om 
islam. Khomeini lanserade teorin om de rättslärdas styre. Den gick ut på att aktivt bana väg 
för Mahdins återkomst istället för att som tidigare, invänta Mahdin passivt. Detta skulle ske 
genom att de rättslärda skulle ta över makten och att en stat skulle bildas på islams grunder. 
Han menade att en islamisk stat enbart kan styras av de rättslärda, som fungerar som Guds 
ställföreträdare på jorden. Enligt Khomeini står den gudomliga lagen över den mänskliga och 
det är den högsta andliga ledaren som företräder den gudomliga lagen. Det är enligt denna 
teori som Iran styrs idag och den högsta andliga ledaren och de rättslärda har enligt denna 
doktrin en totalitär makt i landet.55 Även om det finns en folkvald president och ett folkvalt 
parlament i Iran är det den högsta andliga ledaren och de rättslärda som har den yttersta 
makten.56  
 
Det idag gällande juridiska systemet i Iran är i grunden influerat av Frankrikes juridiska 
system, med starka inslag från sharialagstiftning.57 I Iran påverkar sharia idag landets 
invånare på alla plan. Sharia reglerar såväl landets sociala och politiska sfärer i samhället som 
privata angelägenheter som klädval etc.58 Den iranska staten har kritiserats för att styra landet 
ända in på individnivå. Genom restriktioner kopplat till kläder, musiksmak och liknande 
inskränks civilas individuella rättigheter i landet.59 Idag är det iranska samhället mycket 
könssegregerat på det offentliga planet.  
 
I och med 1979 års revolution och den islamisering som därefter följde fick detta 
konsekvenser för landets invånare. För kvinnorna i landet blev förändringen särskilt kännbar. 
Familjelagstiftningen (The Family Protection Law) upphävdes och kvinnor förbjöds även att 
vara domare i domstolar.60 Ett slöjtvång infördes för kvinnor 1983 och samhället blev allt mer 
könssegregerat. Kvinnor och män vars relationer inte var av statusen mahram tilläts inte 
längre umgås fritt utan att kvinnorna bar slöja. Till de män vilka räknas som mahram är de 
män som är besläktade med kvinnan, antingen genom blodsband eller giftermål. 61 
 

                                                      
53 Haeri 1992:215 
54 Farahani 2007:21 
55 Fazlhashemi 2011: 81-82 
56 Fazlhashemi 2011:87 
57 Ansari-Pour 2005:49 
58 Vasmaghi 2014:12 
59 Fazlhashemi 2011:86 
60 Farahani 2007:21 
61 Farahani 2007:166, Haeri 1989:76 
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År 1980, kort efter revolutionen, utbröt det åtta år långa kriget mellan Iran och Irak. Kriget 
samt de förändringar som skett i landet efter den islamiska revolutionen gjorde att många 
iranier lämnade landet. Den iranska diasporan finns nu utspridd i länder som England, 
Tyskland, Kanada, USA och Sverige.62 Enligt mina informanter var det under 1980-talet lätt 
att få uppehållstillstånd i Sverige och flera informanter kom hit som barn eller makar till män 
som fått status som politiska flyktingar.63 
 
 
2.2 Tillfälliga äktenskap i Iran 
 
Tillfälliga äktenskap har under lång tid varit föremål för debatt bland världens muslimer. 
Sunnimuslimer förkastar tillfälliga äktenskap med hänvisning till den andra kalifen Umar som 
förbjöd tillfälliga äktenskap under 600-talet. Sunniter likställer tillfälliga äktenskap med otukt. 
Shiitiska lärda å andra sidan, menar att tillfälliga äktenskap är påbjudna enligt Profeten och 
hänvisar till Koranen 4:24. Inom den shiitiska världen är det främst bland tolvorna som 
tillfälliga äktenskap förespråkas och anses vara påbjudna. 64 
 
Att ingå tillfälliga äktenskap är något som förespråkas av Irans religiöst lärda. Sexualitet är 
något som de lärda lyfter fram som högst naturligt och som bör bejakas. Det vill säga inom 
äktenskapet. Inom shiitisk islam finns två typer av äktenskap som betraktas som legitima 
enligt shiitisk juridik med hänvisning till Koranen 4:24.65 
 

[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad 
Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill 
leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda er 
henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall 
ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha 
fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är 
allvetande, vis. Sura 4:24 66 

 
Det är dels permanent äktenskap, nikah, och dels tillfälligt äktenskap, muta.67 Den största 
skillnaden mellan dessa två typer av äktenskap är just att nikah är permanent och muta är just 
tillfälligt. När en man och en kvinna ingår ett tillfälligt äktenskap är tidsperioden samt den 
ersättning, mahr, som utgår till kvinnan i förväg överenskommen hos parterna. Det finns inga 
gränser för hur långt eller kort äktenskapet får vara. Det kan alltså i praktiken variera mellan 
allt från en halvtimme till 99 år.68 Ett tillfälligt äktenskap förlängs inte, utan vill parterna 
fortsätta träffas efter att tiden för äktenskapet löpt ut måste parterna ingå ett nytt äktenskap.69  
 
Tillfälliga och permanenta äktenskap skiljer sig även när det kommer till skilsmässa. Ett 
tillfälligt äktenskap avslutas genom att tiden löper ut eller att mannen väljer att avsluta 

                                                      
62 Farahani 2007:200 
63 Intervju Leila, Intervju Nilofar, Intervju Shirin 
64 Haeri 1992:210 
65 En tredje typ av äktenskap som är tillåtet är slaväktenskap. Då det inte är av relevans för 
min undersökning kommer jag inte beskriva denna typ av äktenskap närmare. 
66 Bernström 2002:117 
67 Haeri 1989:30 
68 Haeri 1989:2, 52-53, Niechcial 2009:173 
69 Haeri 1989:58 
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äktenskapet. Skilsmässa tillämpas alltså inte vid tillfälliga äktenskap.70 En annan skillnad 
mellan tillfälligt äktenskap och permanent äktenskap är, utöver själva tidsaspekten, att ett 
permanent äktenskap främst syftar till fortplantning, medan ett tillfälligt äktenskap främst 
syftar till njutning.71 
 
Den officiella benämningen på tillfälliga äktenskap är den arabiska termen muta vilket kan 
översättas med engelskans enjoyment.72 Bland gemene man i Iran används dock den persiska 
benämningen sigheh vilket jag fortsättningsvis kommer använda mig av även i denna uppsats. 
Enligt Haeri används sigheh som en nedsättande term. Kvinnor som ingår tillfälliga äktenskap 
benämns som sigheh, däremot är termen inte applicerbar på män. Män gör sigheh medan 
kvinnor blir sigheh.73 Detta sätt att använda sig av begreppet var något som speglades i flera 
av mina intervjuer.  
 
Tillfälliga äktenskap behöver dock inte nödvändigtvis innehålla sexuell kontakt mellan man 
och kvinna. Det finns även tillfälliga äktenskap av icke-sexuell karaktär. Villkoren för det 
tillfälliga äktenskapet avtalas mellan de båda parterna innan äktenskapet ingås.74 Icke-sexuellt 
sigheh används ibland i familjer där en man och en kvinna planerar att gifta sig men vill ha tid 
att umgås och lära känna varandra innan de bestämmer sig definitivt. Enligt flera av mina 
informanter förekommer det att par från religiösa familjer som icke-sexuellt sigheh.75 
 
Inga vittnen krävs när en man och en kvinna ingår ett tillfälligt äktenskap. Paret kan själva 
välja om de vill registrera äktenskapet hos myndigheterna eller om de vill hålla 
överenskommelsen privat. Enligt Haeri är det vanliga förfarandet att det tillfälliga äktenskapet 
sker i det privata. Problemet om parterna väljer att hålla arrangemanget privat är att om det 
skulle uppstå någon tvist mellan parterna blir det svårt att hävda sin rätt.76 Om parterna väljer 
en privat överenskommelse räcker det med att mannen och kvinnan läser följande vers för 
varandra, kvinnan: ”Jag, xxx, äktar dig, för summan av xxx för perioden xxx”, mannen svarar 
då ”jag accepterar”. Innehållet kan uttalas på valfritt språk så länge parterna helt förstår 
villkoren för överenskommelsen.77  
 
I Iran har en man rätt att, utöver 4 permanenta fruar, även ingå tillfälliga äktenskap. I den 
shiitiska islamiska lagen finns inte någon begränsning till antal tillfälliga fruar en man får ha 
samtidigt. Mannen behöver inte sin permanenta hustrus tillåtelse för att ingå tillfälliga 
äktenskap. En gift kvinna har dock inte rättighet att ingå tillfälliga äktenskap vid sidan om sitt 
permanenta.78 Villkoret för att en kvinna ska kunna ingå ett tillfälligt äktenskap är att hon inte 
är gift, oavsett om det beror på att hon är frånskild, änka eller ungmö.79 Kvinnor får endast 
ingå äktenskap med muslimska män, en regel som gäller vid både tillfälliga och permanenta 

                                                      
70 Haeri 1989:56 
71 Haeri 1989:2 
72 Haeri 1992:210 
73 Haeri 1989:50-51 
74 Intervju Sedigheh Vasmaghi 
75 Intervju Sedigheh Vasmaghi, Intervju Parvin, Intervju Nilofar 
76 intervju Sedigheh Vasmaghi  
77 Haeri 1989:52-53 
78 Ansari-Pour 2005:424 
79 Haeri 1989:2 
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äktenskap. Män är däremot fria att ingå äktenskap med kvinnor av bokens folk, det vill säga 
judinnor, kristna och muslimer, och ibland även zoroastrier.80  
 
Mellan en kvinnans tillfälliga äktenskap ska det gå två menstruationscykler, hon måste under 
denna tid gäller sexuell avhållsamhet, idda, för kvinnan. Detta för att kunna fastställa 
faderskapet vid en eventuell graviditet.81 En kvinna som är gravid har inte rätt att ingå ett nytt 
tillfälligt äktenskap för ens efter det att barnet är fött.82 
 
Ett barn som blivit till inom ett tillfälligt äktenskap anses lika legitimt som ett barn från ett 
permanent äktenskap.83 Enligt lagen har barnet samma rättigheter till arv, underhåll osv. Om 
kvinnan blir gravid i ett tillfälligt äktenskap är parterna skyldiga enligt lag att registrera 
äktenskapet hos myndigheterna.84 Vid min intervju med Sedigheh Vasmaghi svarade hon 
följande på min fråga om barn födda i tillfälliga äktenskap har samma sociala status i Iran 
som barn födda i permanenta äktenskap: ”In Iran I think that a child who is born in a 
temporary marriage, I think, psychologically, emotionally and so on is different from a child 
who is born in a permanent marriage. Because the differences between these two lifestyles, 
you know”.85 Haeri skriver följande om barnens sociala status: ”Culturally, too, children born 
of temporary unions often suffer stigmatized status and are usually regarded with moral 
ambivalence”.86 
 
Bland kvinnor är det enligt Haeri främst frånskilda och änkor som ingår tillfälliga äktenskap. 
Rent juridiskt finns det inget hinder för en ogift kvinna att ingå sigheh med en man, men 
kulturellt i Iran förväntas kvinnor vara oskulder då de ingår sitt första permanenta 
äktenskap.87 För att en man ska få gifta sig med en kvinna/flicka som är oskuld krävs tillstånd 
från kvinnans/flickans far eller farfar enligt civillagen i Iran.88   
 
Under pahlaviregimens styre var tillfälliga äktenskap inte förbjudna men till viss del 
reglerade. I och med familjelagstiftningen (The Family Protection Law) från 1967 gavs 
kvinnor rätt att ansöka om skilsmässa om maken ingick äktenskap vid sidan av den första 
hustrun.89 Detta gjorde att det inte var lika lätt för män att ingå sigheh då som det är idag. 
Regimen hade en föraktfull inställning till tillfälliga äktenskap. Efter revolutionen 1979 har 
dock omfattande kampanjer bedrivits av den islamiska regimen med syfte att popularisera 
tillfälliga äktenskap hos folket. Det har propagerats i moskéer, skolor, radio, TV och 
tidningar. Det har av den nuvarande regimen lyfts fram som ett islamiskt sätt att tillgodose 
människors sexuella behov. Det har av ulama betraktats som ett islamiskt substitut till 
västvärldens frisläppta relationer mellan könen.90 
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2.3 Tillfälliga äktenskap inom populärkulturen 
 
Tillfälliga äktenskap har flera gånger varit föremål för populärkulturella och 
populärvetenskapliga framställningar. I november visades den iranska spelfilmen Nahid vid 
Stockholms filmfestival och det har gjorts flera dokumentära skildringar av tillfälliga 
äktenskap. Exempelvis In the Bazaar of Sexes av regissören Sudabeh Mortezai och 
Prostitution bakom slöjan av Nahid Persson för att nämna två. Jag har valt att titta närmare på 
Nahid Perssons framställning av tillfälliga äktenskap då den har visat sig vara av relevans för 
mitt ämnesval och lyftes fram som ett exempel i flera av mina intervjuer. 
 
 
2.3.1 Prostitution bakom slöjan 
 
Nahid Perssons dokumentär Prostitution bakom slöjan från 2005 vann en Guldbagge 2006 för 
bästa dokumentärfilm. Utöver guldbaggen har dokumentären erhållit en rad priser och 
nomineringar. Filmen har visats på flera filmfestivaler runt om i världen.91 Dokumentären har 
även sänts vid flera tillfällen av Sveriges Television och funnits tillgänglig att streama genom 
Sveriges televisions webb-TV SVT Play. Gissningsvis har ett stort antal människor, inte bara i 
Sverige, sett Prostitution bakom slöjan.  
 
I dokumentären återvänder Nahid Persson till Iran, det land där hon vuxit upp och flytt från 
1982, för ett nytt liv i Sverige. Tillbaka i Iran möter hon ett förändrat land. Persson berättar i 
dokumentären att hon väntade sjutton år innan hon vågade återvända till Iran och att hon blev 
chockad över det land hon möttes av då hon återvände. Hon berättar att folket var mycket 
fattigare och orättvisorna mycket större än då hon lämnade Iran.92 
 
Dokumentären utspelar sig i Irans huvudstad Teheran. Vi får bekanta oss med de två unga 
kvinnorna Fariba och Mina, som båda har små barn och befinner sig i ett aktivt 
heroinmissbruk. Vi får även möta den äldre mannen Habib, en man som är gift och har barn 
och barnbarn men som inte lever tillsammans med sin familj. Habib, Mina och Fariba är alla 
hyresgäster i samma hus, där de hyr små enrumslägenheter utan vatten och toalett.93 Misären 
är påtaglig i dokumentären, Mina och dottern sover på mattor på golvet och barnen närvarar 
när Mina och Fariba röker heroin.94  
 
För att klara brödfödan försörjer sig Mina och Fariba dels genom prostitution, och dels genom 
att ingå tillfälliga äktenskap, sigheh. I dokumentären berättar Fariba om hur dåligt hon mår 
över att behöva ha sex med männen, och att självaste chefen för islamiska polisen haft sex 
med henne. Hon beskriver att han var hårdhänt och att han först läste ur Koranen. Vi får även 
möta en man som visar sig vara Minas sigheh för två månader. Hon visar ett stort sår på 
armen och flera blåmärken och berättar att både hon och hennes dotter blir misshandlade av 
mannen som hon ingått tillfälligt äktenskap med.95  
 

                                                      
91 http://www.imdb.com/title/tt0457441/awards?ref_=tt_awd 2015-12-15 
92 Prostitution bakom slöjan 2005 
93 Prostitution bakom slöjan 2005 
94 Prostitution bakom slöjan 2005 
95 Prostitution bakom slöjan 2005 
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Nahid Persson berättar i dokumentären att flickor från stora familjer snabbt blir bortgifta till 
män de inte älskar och att detta har resulterat i att många unga flickor rymmer i hopp om ett 
bättre liv, men att flickorna för det mesta hamnar på gatan. I dokumentären träffar Habib en 
sjuttonårig flicka, Leila, som är på rymmen. De går tillsammans till en mulla och bestämmer 
sig där för att ingå sigheh i sex månader mot en ersättning på tvåhundra dollar. Leila stannar 
med Habib i två veckor, men rymmer efter att hon fått pengarna. Habib går då in till Fariba 
och erbjuder henne att bli hans sigheh på villkoret att hon slutar med sitt drogmissbruk. Han 
ska då försörja henne. Parterna kommer överens men det tillfälliga äktenskapet blir aldrig av.  
 
I slutet av dokumentären återvänder Nahid Persson till Teheran efter tio månaders bortavaro 
och får då veta att Fariba inte längre bor kvar i lägenheten. Det visar sig att hon flyttat till ett 
hus och blivit sigheh till en annan man. Mannen är gift och beskrivs som väldigt 
kontrollerande mot sin tillfälliga hustru. Fariba är i slutet av dokumentären drogfri.96 
 
Dokumentären beskriver tre kvinnor i en mycket utsatt situation. De blir upprepade gånger 
utnyttjade av män i både auktoritetspositioner och civilsamhället. Det är svårt att inte känna 
djup sympati för kvinnornas utsatthet. Samtidigt visar dokumentären en ytterlighet. Även om 
det är viktigt att kunna rikta kritik mot ett samhälle genom att skildra utsatta kvinnor i deras 
vardag finns det också en risk för att den bild som målas fram kan tolkas som orientalistisk. 
Den beskriver kvinnor i Iran som kuvade och förtryckta och män som våldsamma och 
förtryckande. Det är en bild som tyvärr är välbekant i populärkulturella framställningar om 
”Öst”. Ett tydligt exempel som utsatts för kritik är Betty Mahmoodys självbiografiska bok 
Inte utan min dotter, som sedermera filmatiserats.97  
 
I sin bok Orientalism skriver Edward Said följande:  
 

En aspekt av den elektroniska postmoderna världen är att det har skett en förstärkning 
av de stereotyper som används vid betraktandet av Orienten. Televisionen, filmen och 
alla andra mediers resurser har tvingat in informationen i alltmer standardiserade 
former. När det gäller Orienten har denna standardisering och kulturella 
stereotypisering stärkt det grepp som artonhundratalets akademiska och konstnärliga 
demonologi kring ”den mytiska Orienten” hade om själarna. Det gäller i allra högsta 
grad sättet att uppfatta Mellanöstern.98  

 
Den schablonartade bilden av österlandet (Iran) som Persson levererar i Prostitution bakom 
slöjan ger, enligt min uppfattning, en ensidig bild av tillfälliga äktenskap. En föga insatt tittare 
utan fördjupad kunskap om Iran och shiitisk islam riskerar att få sina fördomar bekräftade. 
Det visar sig även i min undersökning att även flera av kvinnorna jag intervjuat tycks ha 
påverkats av Perssons bild, något jag redogör närmare för i undersökningens tredje del. 
 
Även om dokumentären inte explicit ställer öst (Iran) mot väst (Sverige), så kan det tolkas 
som att den gör det implicit genom att tydligt rikta sig mot en svensk publik. Berättarjaget, det 
vill säga Persson själv, berättar på svenska om vad det är hon upplever under sina resor 
tillbaka till ursprungslandet. Även dokumentärens själva titel ”Prostitution bakom slöjan” ger 
exotiska associationer. Orientalistiska framställningar av beslöjade kvinnor som antingen 
förtryckta eller exotiska och promiskuösa är ingenting nytt. Att framställa kvinnor från 

                                                      
96 Prostitution bakom slöjan 2005 
97 För en fördjupad diskussion se Berg 1998 
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Mellanöstern på detta vis var ett sätt för västerländska kolonisatörer att ytterligare legitimera 
sitt maktutövande över Orienten.99 Fataneh Farahani skriver följande i sin avhandling:  
 

The sexist and racist Orientalist discourses reproduced and strenghted   the fiction of 
sexualized Oriental woman, who, lacking agency, could serve only as an object of 
white/Christian/European male desire and fantasy. Her disciplined body embodied the 
men’s longing and imagination, not hers. Thus, her rescue becomes integral to the 
colonial civilizing project.100 
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3. Sex kvinnors röster om tillfälliga äktenskap 
 
3.1 Röster om sigheh som legaliserad prostitution 
 
Flera personer jag talat med under tiden för min undersökning har gjort associationer mellan 
tillfälliga äktenskap och prostitution. Det gäller såväl mina informanter som andra personer 
jag samtalat med under hösten 2015 vilka inte medverkar som intervjupersoner i min 
undersökning. En svensk-iransk kvinna som jag inte intervjuat i undersökningen men som jag 
haft mejlkorrespondens med, då jag sökte efter informanter, svarade mig följande; ”det där 
med tillfälliga äktenskap trodde jag bara var aktuellt när män ville köpa prostituerade?”.101  
 
Tankegångarna hos min informant Shirin följer samma tema. Shirin säger: 
 

Men alltså tillfälligt äktenskap, vad innebär det egentligen? Det innebär ju att du kan 
bestämma att vara gift med en person från en dag eller en timme till all oändlighet, och 
det är ju det som är det konstiga i det hela, att nånstans så förknippar ju även liksom 
min släkt i Iran det med att det skulle kunna utföras prostitution på grund av det. Det 
handlar liksom inte om att man ska rädda någon, det handlar om att man ska få sina 
behov tillgodosedda.102 
 

Ett återkommande tema är också synen på tillfälliga äktenskap som en slags religiös 
prostitution. Forough berättar följande: 
 

Det finns en till religiös stad i Iran som heter Mashad. Den är ungefär lika mycket 
religiös som Qom, […] och där jag har hört, eller man hör att det finns ett […] ställe 
som tjejer går och registrerar sig, och då säger dom att ”Jag är tillgänglig för dom män 
som vill komma och göra det här tillfälligt äktenskap kanske för några timmar”, och då 
killar kommer också och säger att vi vill ha den här ikväll eller för två dagar och då ja 
skickar dom vidare till dom kvinnorna som kommit och registrerat sig.103 
 
Jag såg en bild på Facebook för några månader sen att […] det är en tjej, […] som ska 
vara med flera män på en gång. Bilden var såhär att tjejen kommer ut från rummet 
naken och sen är det några killar som sitter runt omkring och väntar på henne. Det här 
är en annan mening av äktenskap kanske. Det är en väg för dom, en religiös väg. Det 
finns ett ord […] att man säljer sig. Prostitution. Det är precis den fast på ett religiöst 
sätt kan man säga.104 

  
Även Leila berättar att hon hört att prostituerade använder sig av tillfälliga äktenskap och att 
imamer ”är” med prostituerade i islams namn. Leila berättar: ”En annan sak jag hörde var att 
många imamer ingick sådana äktenskap med prostituerade, så att dom skulle kunna liksom 
vara med prostituerade i islams namn, så att det inte skulle vara en synd. Så jag tror att många 
prostituerade ingår såna äktenskap också”.105 
 
Kopplingen informanterna gör mellan tillfälliga äktenskap och prostitution tycks främst 
härledas till tidsaspekten, just den tillfälliga karaktären av sigheh. En andra aspekt som lyfts 
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fram är den ersättning som utgår till kvinnan. Informanten Leila nämner inte ordet prostitution 
direkt i följande mening, men det skulle kunna tolkas som att hon indirekt åsyftar prostitution 
när hon uttalade sig följande under intervjun ”det är ju nästan som att man köper sin kvinna 
för några veckor och så”.106  
 
 
3.2 Röster om bilden av sigheh i Prostitution bakom slöjan 
 
Tre av mina informanter och flera personer som inte medverkar i min undersökning har då jag 
berättat om mitt ämnesval för uppsatsen frågat om jag sett Nahid Perssons dokumentär 
Prostitution bakom slöjan. Jag hade vid tillfället för intervjuerna medvetet avvaktat med att se 
dokumentären då jag inte ville att innehållet i dokumentären skulle färga min förförståelse av 
tillfälliga äktenskap. Efter att samtliga intervjuer genomförts såg jag dokumentären och 
förvånades över att den tenderade att ge en bild av tillfälliga äktenskap som skulle kunna 
tolkas som orientalistisk. På vilket sätt jag menar att den kan tolkas som orientalistisk har jag 
redogjort för i tidigare avsnitt.   
 
Under min intervju med Forough samtalar vi om filmen: 
 

Forough: Det är en dokumentär. Den är inspelad i södra delarna av Teheran och det är 
två tjejer som gör den här tillfälliga äktenskapet bara för att få inkomst. Det, jag tittade 
på den för ganska länge sen, jag kommer inte ihåg mycket mer detaljer […] 
Cecilia: Tyckte du att den bilden hon visade av tillfälliga äktenskap, att den stämde? 
Forough: Ja absolut, och det är mycket, mycket värre än man har som bild från det här 
ämnet eftersom man ser inte så tydligt i samhället, som sagt det är nånting hemligt. Och 
när man filmar den här då blir det verkligen läskigt och skakande kan man säga, det är 
hemskt att det finns ingen kärlek emellan, det är bara att kunna tjäna lite pengar.107  

  
Även Shirin nämner dokumentären i intervjun och frågar om jag sett den:  
 

Cecilia: Men när vi pratade i telefonen, då pratade du om liksom mullor som utnyttjar 
det här systemet. Kan du upprepa vad du sa då? 
Shirin: Ja...alltså jag vet inte om... jag tror det handlar väl om alla män över lag liksom, 
att man liksom har den lagen som säger att du får göra så, då gör man så. Och det 
kanske, prostitutionen kanske har utvecklats ännu mer. Exploaterats kanske, men jag 
tänker också på...Har du sett den här filmen med hon Persson? 
Cecilia: Jag har inte sett den men jag ska se den för att den berör mitt ämne och så... 
Shirin: Ja, för den är, där i får man ju se lite grann av människorna, männen då som 
ligger bakom det här.108 
 

Under intervjun med Leila rekommenderar hon mig att se dokumentären, då hon menar att 
den ”lite löst” tar upp ämnet. 
 

Leila: En annan sak jag hörde var att många imamer ingick såna äktenskap med 
prostituerade, så att dom skulle kunna liksom vara med prostituerade i Islams namn, så 
att det inte skulle vara en synd. Så jag tror att många prostituerade ingår i såna 
äktenskap också. 
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Cecilia: Okej. Och då får dom någon ersättning så att dom lever på det, det är precis 
som prostitution fast lagligt? 
Leila: Precis. Jag tror det finns till och med en film om det.  
Cecilia: Okej, vet du vad den heter? 
Leila: Var det Nahid Persson som gjorde den? Prostitution bakom slöjan. Den tar upp 
ämnet lite löst sådär, så jag skulle rekommendera den. 
Cecilia: Har du sett den själv? 
Leila: Ja...109 
 

Det var för mig oväntat att kvinnorna jag intervjuade skulle associera till Prostitution bakom 
slöjan i den utsträckning som faktiskt skedde. Det tyder på att kvinnors förståelse av tillfälliga 
äktenskap även färgas av Nahid Perssons dokumentär och vad som skulle kunna betraktas 
som orientalistiska framställningar som producerats i en transnationell kontext. Vad det är 
som gör att kvinnorna tar denna bild, som naturligvis är en del av hur verkligheten ser ut, av 
tillfälliga äktenskap till sig är svårt att säga. Min efterforskning på ämnet, såväl genom 
intervjuer som genom litteratur och filmer, har gett mig förståelsen av att tillfälliga äktenskap 
i mångt och mycket är något som har praktiserats och fortfarande praktiseras, om än inte i lika 
stor utstäckning, i skymundan. Detta ”hemlighetsmakeri” kring tillfälliga äktenskap bidrar 
troligtvis till att institutionen är en tacksam måltavla för spekulationer, orientalistiska 
framställningar och nyfikenhet såväl för personer från ”Väst” som för personer från Iran. 
 
 
3.3 Röster om sigheh som något icke-religiöst 
 
Shirin kom till Sverige som sjuåring tillsammans med sin familj. Hon har genom åren 
regelbundet rest tillbaka till Iran och ibland tillbringat hela somrar där. Shirin menar att hon 
själv och hennes släkt i Iran ser på tillfälliga äktenskap som något icke-religiöst.” Hyckleri 
kallar vi det för”,110 säger hon under intervjun. När jag frågar vad hon tror är anledningen till 
hennes och hennes släkts förhållningssätt svarar hon: 
 

Det paradoxala i det hela, som kommer låta för dig men inte för mig, för mig är det så 
naturligt, är att, jag tror det handlar om religiösa anledningar, att dom inte gör så (ingår 
tillfälliga äktenskap). Alltså för att min mammas släkt är ju så otroligt...dom är så 
jordnära, det är så naturligt för dom att vara religiösa, så att det är ingenting som dom 
gör sån stor grej av. Alltså dom är inte maniska i sin religiositet, utan dom bara är 
religiösa, som att man bara är en person. Så det liksom, jag tror att, och nånstans så tror 
jag att det känns fel att gå emot, om ens religion säger att man får göra nånting, ”du får 
göra det här”, men hela religionen går ju också ut på att allt ligger ju på ditt samvete. 
Det handlar om att om du hamnar i situationer där du liksom råkar, alltså det råkar bli 
så att du behöver göra på det här och det här och det här sättet, det är en helt annan sak, 
men det är otroligt liksom, det är lång väg dit.111 
 

Lite senare under intervjun återkommer Shirin till sin syn på tillfälliga äktenskap som något 
icke-religiöst. Hon säger ”Dom (männen) kan ju argumentera för att ”Jag får ju göra såhär”. 
Men i själva verket så handlar det ju om att dom tappar bort sin religiositet, så det handlar 
egentligen inte om religion, utan det handlar bara om vad makten säger till dom att dom får 
göra”.112 Shirins berättelser kan tolkas som att hon anser att tillfälliga äktenskap inte är något 
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som hör hemma inom islam, utan att det snarare är en handling som är att betrakta som 
omoralisk.   
 
I intervjun med Leila framställer hon sin syn på tillfälliga äktenskap som en gammal tradition 
i det iranska samhället snarare än något som har med religion att göra genom att uttala sig på 
följande sätt ”Jag tror att dom flesta som är här (i Sverige) vill inte överlag ha en sån lag som 
är jättegammal tradition, utan dom vill ju att kvinnan ska vara så pass fri att hon får gå hand i 
hand med sin kille på stan, men det går ju inte liksom”.113  
 
 
3.4 Röster om mäns utnyttjande av systemet 
 
I intervjuerna framkommer det att kvinnorna jag intervjuat upplever att det är främst männen i 
Iran som drar nytta av tillfälliga äktenskap, och att det är en rättighet som missbrukas. Flera 
av kvinnorna menar att ryktet och statusen är väldigt viktigt för familjer i det iranska 
samhället. Jag tolkar kvinnornas berättelser som att äktenskapet och oskulden är två saker 
som är nära sammanlänkade med rykte och status. En kvinna som är gift har en högre status 
än ogifta kvinnor, och ogifta kvinnor beskrivs av mina informanter som personer i en mer 
utsatt situation. I Intervjuerna urskiljer jag uppfattningar om att män dels utnyttjar kvinnor i 
utsatta positioner, det vill säga ogifta kvinnor, och dels utnyttjar gifta kvinnor, sina hustrur, 
genom att hota med skilsmässa om hustrun motsätter sig att mannen ingår tillfälliga äktenskap 
vid sidan om det permanenta.   
 
Forough uttrycker sig följande under intervjun ”eftersom att ha sex utom äktenskap är 
förbjudet i islam så är det något för dom (männen) för att kunna ha relationer med en annan 
kvinna utan att gifta sig på riktigt med dom.”114 När jag frågar Forough varför hon tror att 
vissa väljer tillfälliga äktenskap istället för att gifta sig permanent svarar hon mig: 
 

Eftersom jag tror att enligt islam kan man bli gift med tre kvinnor samtidigt, men att 
dom (männen) inte gör det. Ofta är det så att dom vill ha första familjen kvar. Om dom 
gifter sig med den andra på riktigt då måste dom lämna familjen, och kanske för […] att 
ryktet...ryktet är väldigt viktigt för folk i Iran, att inte ha dåligt rykte. Det är en stor 
anledning till det, att dom inte gör den öppet, så det måste vara hemligt. Men ibland blir 
det öppet och då blir det, ja, kanske katastrof till familjen, hela familjen förstörs. Och 
ja, det är så att om första frun förstår om det, trots att hon vet om den vill inte lämna sin 
man för att hon vill inte bo som en ensamstående kvinna. Dom har sina […] svårigheter 
också. Så dom föredrar att vara med en man som har något annat förhållande och bara 
ja, att dom accepterar det.115 
 

Nilofars berättelse påminner om Foroughs. Hon säger:  
 

För det mesta var det hemligt, men om dom hade blivit avslöjad, du vet mannen kunde 
hota med ”Om du vill vi kan skiljas, om du inte vill vara kvar.”, du vet en kvinna som 
har ingen inkomst eller kanske inte vill vända hem till sina föräldrar. […] oftast dom 
stannar kvar i en sån där relation men det betyder inte att dom mår bra, det är mycket 
bråk oftast.116 
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Även Parvin delar med sig av ett minne som liknar det Nilofar och Forough berättar. 
 

Parvin: Jag kommer ihåg, en kompis från när vi var unga, hennes far, för att kunna ha 
en relation utanför äktenskap, han gick med ett sånt här (tillfälligt äktenskap), för att 
dom var en sån här troende familj. För att ha en annan kvinna. 
Cecilia: Så då tog hennes man en andra kvinna alltså? 
Parvin: Ja, en sigheh, som han kunde umgås med, sen han hade inte så mycket ansvar. 
Enligt som jag kommer ihåg då att det var tillfälligt bara, sigheh, och sen kunde (han) 
släppa henne […]. 
Cecilia: Blev hans första fru, hans riktiga fru, blev hon ledsen då? 
Parvin: Oh ja, oh ja.117  

 
 

Sedigheh Vasmaghi bekräftar den bild flera av mina informanter beskriver. Hon säger “the 
problem is that there are many men who are married, who have families and they are misusing 
temporary marriages nowadays in Iran because they are not restricted by law and they can 
misuse it.”118 
 
Kvinnornas berättelser vittnar om hur män har möjlighet att dels utnyttja sina hustrur genom 
att utöva utpressning, dels utnyttja ogifta kvinnor i en svår ekonomisk situation genom att 
erbjuda kvinnorna ekonomiska förutsättningar till ett bättre liv, med möjlighet att dra sig ur då 
han tröttnat på sin sigheh. 
 
 
3.5 Röster om sigheh som en möjliggörare 
 
Bland mina informanter råder blandade känslor kring huruvida tillfälliga äktenskap skulle 
kunna vara något positivt för kvinnor. Ett exempel som återkommande lyfts fram och skulle 
kunna tolkas som något positivt är när unga par från i synnerhet religiösa familjer ingår sigheh 
för att kunna lära känna varandra på ett mer avslappnat sätt. Forough säger:  
 

Vissa innan dom gifter sig, familjen, eller föräldrarna till killen och tjejen säger att för 
att dom kan lära känna varandra […] då måste vi göra det här tillfälliga äktenskapet för 
att kunna känna varandra eller hålla hand i hand, det här är hos mer religiösa familjer. 
Dom gör det här för att vara lite mer fria och kan vara lite närmare till varandra, och sen 
efter ett, ett och ett halvt år då gör dom det här riktiga äktenskapet. Eller om dom tycker 
att ”vi tycker inte om varandra”, då blir dom skilda.119 
 

Parvin som lämnade Iran under 1980-talet berättar hur hon minns att det kunde se ut med 
tillfälliga äktenskap som en sorts förlovning. 

 
Parvin: Sen fanns det detta sigheh man gjorde, när två, ett par skulle gifta sig. Före 
giftermålet, för att man ska kunna lära känna varandra, då var det också ett sätt att dom 
blir halal för varandra, dom kunde göra sigheh för att tjejen och killen kunde umgås. 
Cecilia: Kunde dom ha sex då också eller? 
Parvin: Nej...det tror jag inte. 
Cecilia: Utan det är mer att dom skulle kunna umgås? 

                                                      
117 Intervju Parvin 
118 Intervju Sedigheh Vasmaghi 
119 Intervju Forough 
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Parvin: Ja så att man komma närmare varandra. Men jag tror inte att sex ingick i dom 
där islamiska familjerna.  
Cecilia: Så det var mest då troende muslimer som gjorde det, som en förlovning 
ungefär? 
Parvin: Ja så var det.120 

 
Leilas berättelse nedan kan tolkas som att unga kvinnor på detta sätt kan använda tillfälliga 
äktenskap för att få en utökad rörelsefrihet i ett strikt könssegregerat samhälle, utan att behöva 
oroa sig för repressalier. Jag menar att detta sätt att medvetet agera för att uppnå ett mål skulle 
kunna tolkas som kvinnlig agens. 
 

Leila: Jag hörde talas om det faktiskt tror jag i Sverige första gången. När jag började 
bli lite äldre och förstå saker och ting och så. Och det jag har hört är att många 
ungdomar ingår ett sånt äktenskap för att kunna få vara med varandra. Att få kunna 
säga vi är förlovade så att dom kan liksom gå på stan med varandra eller kunna träffas i 
en park utan att bli helt trakasserade och såna saker, för att kunna umgås och så där. 
Cecilia: Vilka är det som trakasserar då? 
Leila: Överlag liksom dom här, vad ska man säga moralpoliserna, om dom kommer 
fram till dig och säger ”Vem är det här?” då kan du säga att ”Det är min kusin” eller så 
måste du bevisa det eller så kan du säga ”ja men det här är min fru”, liksom. Om dom 
inte är det så kan man få problem. Jag vet dom som hamnat på arresten på grund av 
det.121 

 
Nilofar berättar om tiden efter revolutionen 1979 och innan hon flyttade till Sverige 1986. 
Utifrån sina kvinnliga vänners perspektiv berättar hon:  
 

Alltså jag kände många tjejer som var kanske i min ålder eller äldre, som hittade en 
jätterik man och skulle vara deras sigheh i kanske ett år eller två år trots att dom 
(männen) hade fru och barn. Dom tyckte det var bra för att männen alltid erbjöd dom 
bra liv, dom skulle köpa hus, eller värsta skaffa ja, dom skulle få bästa livet, så dom 
gick ju med på det. Jag känner många.122  

 
Den av mina informanter som har den uttalat mest positiva synen på tillfälliga äktenskap är 
Nilofar. När jag frågar henne vilka fördelar hon kan se med tillfälliga äktenskap svarar hon:  
 

Jag tycker det är jättebra, jag menar, män och kvinnor dom behöver varandra. Förut om 
det inte fanns, vad hade man gjort då? Ska dom alla gifta sig och så kanske man inte är 
beredd att skaffa familj, det här gör att man kanske kan gå och kanske få lite 
erfarenheter, olika relationer med män eller kvinnor. Jag tycker att det är bra. Man 
kanske inte är redo.123 
 

När jag frågar Sedigheh Vasmaghi om tillfälliga äktenskap kan vara ett bra eller dåligt 
alternativ för änkor eller frånskilda kvinnor som inte vill gifta om sig i ett permanent 
äktenskap svarar hon:  
 

Yes, it depends on themselves, because it depends on the conditions. Sometimes we can 
imagine for example a widow who has two children, three children, four children for 

                                                      
120 Intervju Parvin 
121 Intervju Leila 
122 Intervju Nilofar 
123 Intervju Nilofar  
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example. And she doesn’t want a new person as a husband involved in her life, you 
know to put her children in challenge with a new person. Perhaps these women choose 
temporary marriage because in temporary marriage it is possible to agree not to live 
together, parties you know. For example they can agree to meet sometimes. We can 
imagine in these situations, these women can resolve their sexual problems without 
bringing a man in their lives, into the lives of the children, a stepfather. But legally and 
religiously they can say that they are married and this temporary marriage is legal and is 
approved by the religion. And they can choose this kind of marriage, but it doesn’t 
mean that all widows choose this life, these styles, but it is a possibility, they can use 
it.124 
 

De flesta av kvinnorna jag intervjuat har en pragmatisk syn på tillfälliga äktenskap, det finns 
fördelar, men övervägande är det något som kvinnorna verkar betrakta med skepsis, ett 
nödvändigt ont som kan användas i vissa sammanhang. När jag frågar Leila om hennes 
personliga åsikter kring tillfälliga äktenskap svarar hon krasst: 
 

Alltså jag vill ju helst...min personliga åsikt som jag har är att det ska vara lite friare så 
folk slipper ingå i tillfälliga äktenskap, så klart. Men i vissa fall så kanske det liksom 
hjälper kvinnan att få komma bort lite från sin familj, och se någonting annat, utan att 
bli trakasserad. Om du ska leva i pest då kan vi kanske ha en lag som gör det lite lättare 
ibland.125 
 
 

3.6 Röster om sigheh och samboskap i Iran 
 
Mina informanter vittnar om att sambolivet, att leva tillsammans utan att vara gifta, har blivit 
allt vanligare i Iran, och att det tidigare varit något som ansetts som oacceptabelt. Enligt 
Sedigheh Vasmaghi ogillas det av myndigheterna i landet.126  
 
Leilas mor, Parvin, säger över högtalartelefon: 
 

Jag har hört att i Iran, att sambolivet har blivit mycket vanligt, och det har varit mycket 
tabubelagt förut, att ungdomar kunde inte leva samboliv. Och har man börjat med detta 
kan jag gissa att dom går i en sigheh för att dom kan försvara sig ifall det händer 
någonting. Om regeringen kommer på dom att ”jaha, ni lever tillsammans utan 
äktenskap”. Det kan jag gissa.127 
 

Det Parvin beskriver skulle kunna tolkas som strategier som möjliggör för människor att leva 
tillsammans utan att vara gifta permanent. Forough nämner även hon samboskap som något 
som ökar bland unga, men hon tänker inte, till skillnad från Parvin, att tillfälliga äktenskap 
skulle vara ett sätt att leva som sambo utan att utsättas för risker. Hon menar snarare att 
samboskapet är ett alternativ till sigheh. 
 

Forough: Det håller på att bli som dom här västra länderna, att killar och tjejer bor 
tillsammans utan att ha blivit gifta eller utan att vara gifta som tillfälligt. 
Cecilia: Men är det okej eller kan man bli straffad för det? 
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Forough: Nej, nej det är inte okej. Det är hemligt också, eller att dom får inte berätta. 
Dom killarna och tjejerna som bor tillsammans dom berättar oftast inte för familjen 
eller för släkten att vi gör det. Äktenskap måste hända. Dom skjuter på det tills dom får 
möjligheten. Dom får jobb och dom kan göra det. Tills dess håller dom det hemligt. 
Cecilia: Men du tror att dom oftast gifter sig sen, att dom först kanske bor ihop och sen 
gifter sig? 
Forough: Det kan hända att dom blir separata. Men det är därför jag känner att det här 
med oskulden och sånt kommer att försvinna så småningom. Men det är fortfarande 
oacceptabelt för deras föräldrar att dom gör det här, men för dom själva är det okej att 
dom gör det. 
Cecilia: Okej. Så det är lite en äldre generation har en annan syn? 
Forough: Ja precis, precis.128 

 
 
Sedigheh Vasmaghi har tidigare jämfört tillfälliga äktenskap och samboskapet i västvärlden 
och menar att det finns likheter. Vasmaghi bekräftar mina informanters tankar om att även 
samboskapet ökar i Iran. 
 

Vasmaghi: When I had a comparison between temporary marriage and cohabitation in 
the west and I studied the background and history of cohabitation in the west, I could 
find some similarities between them, you know, […] I studied this case in Sheffield 
university many years ago, I could find some similarities, I remember I read 60 years 
ago, 70 years ago, it was not common in the west to live together out of marriage. And 
some families disagreed and protested it, fathers, mothers. And In Iran also I can say, 
temporary marriage is not accepted, many people and also cohabitation, living without 
marriage is not accepted by many people, but we can see that it is going in Iran as well. 
Cecilia: So it is possible in Iran to live together without being married?  
Vasmaghi: It is happening now I can say, for example, authorities do not like it, and 
they say it is not allowed, it is not on their hands, but there are many youngs that they 
are living together without being married. Because, you know that in a society, people 
shaping the culture, people shaping everything, not the authorities and the government. 
So despite our culture, despite the religion and the traditions, you can find it in Iran, and 
there are some people who are living together without marriage and this phenomenon I 
think is growing in Iran.129 
 

  
Min tolkning av det kvinnornas berättar är att samboskap för kvinnorna framstår som ett 
mindre skamligt alternativ till att ha en nära relation till en man utan att inga ett permanent 
äktenskap. Trots att kvinnorna påpekade att samboskap inte är accepterat i det iranska 
samhället, tycktes deras personliga inställning inte lika negativ till denna form av relation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
128 Intervju Forough 
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4. Slutsatser 
 
4.1 Slutsats 
 
Att skriva om tillfälliga äktenskap har varit en tuff utmaning. Det har fått mig att rannsaka 
mig själv, vem är jag som etnisk svensk kvinna att undersöka svensk-iranska kvinnors 
attityder till något som är en social institution i det iranska samhället? Jag fick en känsla av att 
ibland mötas av skepsis samt ibland med en positiv nyfikenhet när jag berättade om mitt 
ämnesval för de svensk-iranska kvinnor jag kom i kontakt med genom mitt arbete med 
uppsatsen. Jag fick känslan av att skepsisen gentemot mig bestod i en viss oro för att jag 
skulle beskriva tillfälligt äktenskap som något spektakulärt och typiskt för islam, 
mellanöstern, Iran eller för de kvinnor jag studerade. Utifrån min studie kan jag inte dra några 
allmängiltiga slutsatser om tillfälliga äktenskap eller kvinnors attityder till dessa. Jag kan 
endast redogöra för hur mina informanter uttrycker sina tankar, känslor och upplevelser av 
tillfälliga äktenskap.  
 
Liksom Shahla Haeri och Paulina Niechcial konstaterat att tillfälliga äktenskap i Iran har en 
låg social status bland civilsamhället i stort, återspeglas även detta i mina informanters 
berättelser. Skillnaden mellan mina informanter och de personer som Haeri och Niechcial 
intervjuat är dels att mina informanter inte själva har varit i något tillfälligt äktenskap, dels 
identifierar sig inte som praktiserande muslimer (med undantag för Sedigheh Vasmaghi) och 
dels är alla kvinnor. En stor skillnad är också att mina informanter befinner sig i en svensk 
kontext och har på olika sätt och i olika grad påverkats av att leva i ett västerländskt samhälle. 
Deras tankar tycks ibland färgade av såväl tidigare erfarenheter från ursprungslandet, men 
också från uttryck i det svenska samhället. Här vill jag särskilt lyfta fram Nahid Perssons 
dokumentär Prostitution bakom slöjan som ett exempel. 
 
Det visar sig i undersökningen att kvinnornas kunskap och berättelser om tillfälliga äktenskap 
i upprepade fall tycktes vara influerade av vad som skulle kunna tolkas som orientalistiska 
framställningar av tillfälliga äktenskap. Trots att kvinnorna i huvudsak hyste negativa känslor 
inför tillfälliga äktenskap och själva inte kunde tänka sig att ingå ett sådant äktenskap, visade 
det sig i undersökningen att kvinnorna trots allt hade en pragmatisk syn på äktenskapen. Den 
allmänna uppfattningen hos informanterna tycktes vara att tillfälliga äktenskap är något som 
män utnyttjar i ett land präglat av en stark mansdominerad genusordning, men att det trots 
detta kunde finnas situationer då även kvinnor skulle kunna dra nytta av företeelsen. Ett 
exempel som lyftes fram var de fall då en kille och tjej ville komma närmre varandra och 
kunna umgås mer avslappnad innan de bestämde sig för ett permanent äktenskap. Detta menar 
jag skulle kunna tolkas som tecken på kvinnlig agens.  
 
Något som slår mig, utifrån mitt eget material och den tidigare forskning jag tagit del av är att 
det tycks som om tillfälliga äktenskap i praktiken skulle kunna ge kvinnor ökad möjlighet att 
träffa män och samtidigt ha en större frihet än vad de rent juridiskt skulle haft i ett permanent 
äktenskap. Detta till trots tycks det sociala stigmat kring tillfälliga äktenskap vara så pass 
starkt att möjligheten för kvinnor att utnyttja tillfälliga äktenskap i sina egna syften 
fortfarande är något som för många kvinnor anses vara otänkbart. Utifrån mina informanters 
berättelser tycker jag mig förstå att informanterna har ett mindre laddat förhålande till 
relationer till män i form av samboskap. En möjlig tolkning skulle kunna vara att samboskapet 
för mina informanter inte är lika starkt associerat med prostitution som tillfälliga äktenskap. 
Detta skulle kunna bero på att samboskap sällan innehåller någon på förväg bestämd 
tidsaspekt eller ekonomisk ersättning. Vidare framkom i några av intervjuerna föreställningen 
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om att tillfälliga äktenskap snarare handlade om något annat än religion och att det rent av för 
vissa betraktades som något icke-religiöst. 
 
Sist men inte minst vill jag förtydliga att min personliga åsikt är den at det naturligtvis måste 
vara tillåtet att kunna kritisera religion, kulturella yttringar och patriarkala strukturer, oavsett 
vart i världen kritiken riktas. En kritik mot Iran, islam eller män som lever där är inte på något 
sätt per automatik ett uttryck för Orientalism. En sådan kritik tjänar dock, enligt min åsikt, på 
att vara mer nyanserad än den bild Nahid Persson förmedlar i dokumentären Prostitution 
bakom slöjan. Allra helst om kritiken tar plats i Västerländska medier. Är kritiken inte 
nyanserad riskerar stereotypa föreställningar om ”Öst” att förstärkas.  
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