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Abstract 

Kvinnor har i de flesta samhällen alltid varit mer eller mindre underordnade männen. För att ge 

debatten kring hur en skall komma åt detta problem ytterligare dimension undersöker denna uppsats 

hur demografiska faktorer påverkar kvinnors status med hjälp av frågeställningarna; Hur ser 

korrelationerna mellan förändringar i demografiska faktorer och förändringar gällande kvinnors 

status ut i det iranska samhället sedan revolutionen 1979? samt Hur kan detta analyseras ur ett 

socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv? Genom att undersöka fallet Iran utifrån demografiska 

förändringar försöker uppsatsen att, ur ett socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv, finna 

indikationer på förändringar i kvinnors status. Uppsatsen undersöker fem olika demografiska 

kategorier; Utbildning och arbete, fertilitet, giftasålder och familjestruktur samt den sociopolitiska 

gruppen ungdomar och analyserar dessa sedan utifrån det givna perspektivet. Uppsatsen bringar till 

kännedom att det finns faktorer som till hög grad påverkar kvinnors status i Iran och att landet tycks 

bli allt mer jämställt och medvetet om de patriarkala strukturerna. Uppsatsen påpekar dock att detta är 

mycket kontextuellt betingat och att demografi endast är en del av de faktorer som påverkar kvinnans 

status i ett samhälle. 

Nyckelord: Genus, socialistisk radikalfeminism, utbildning, fertilitet, demografi, demokrati, 

ungdomar, Islamiska Republiken Iran, urbanisering, kvinnors status, giftasålder, familjestruktur. 

 

Women have in most societies around the world more or less always been subordinate to men. To add 

to the debate on how to address this problem from one more dimension this paper examines how 

demographic factors affect the status of females with the help of the following research questions; 

How does the correlations appear between the changes in demographic factors and changes 

regarding women’s status in the Iranian society since the revolution of 1979? and how can this be 

analyzed from a socialist radical feminist perspective? By examining the case of Iran with 

demographic tools the paper attempts to, through a gender perspective, find indicators on changes in 

female status. The paper examines five different demographic categories; Education and employment, 

fertility, age at marriage and family structure and finally the sociopolitical group youth. This paper 

acknowledges that there are many demographic factors that affect women’s situation in Iran and that 

the country is becoming more and more equal and aware of the patriarchal structures. It also notes that 

this to a high degree varies contextually and that demography is only one of the factors that affect the 

status of females in a society.  

Keywords: Gender, education, fertility, demographics, democracy, youth, the Islamic 

Republic of Iran, urbanization, female status, age at marriage, family structure. 
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1.0 Inledning 

Kvinnors status är i många fall en av de nyckelkomponenter som diskuteras när en talar om 

ett samhälles utveckling. Många forskare från diverse discipliner anser idag att utveckling av 

kvinnors status är något av det viktigaste i kampen för en värld utan fattigdom och brott mot 

mänskliga rättigheter.
1
 Högre status för kvinnor ger ett mer jämställt samhälle och det finns 

idag många organisationer som prioriterar just denna fråga. Denna uppsats har för avsikt att se 

till hur kvinnors status och demografiska förändringar korrelerar samt hur detta ter sig i fallet 

Iran. Uppsatsen genomförs ur ett socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv, vilket presenteras 

vidare i Kapitel 2.1 Teori. 

Iran är ett av de länder i världen som genomgått störst demografiska förändringar, 

speciellt när det kommer till barnafödande. Demografiska faktorer som denna påverkar, direkt 

men även indirekt, kvinnors status både i samhället som stort men även inom familjen. Denna 

studie kommer både att fokusera på hur en kan, genom att mäta vissa specifika demografiska 

faktorer, samt analysera dessa ur det valda feministiska perspektivet, se förändringar på både 

mikronivå, alltså inom den privata sfären, men även på makronivå; i den offentliga sfären. 

Några av de demografiska faktorer som är centrala för denna uppsats är utbildning, fertilitet
2
 

och familjestorlek. Denna typ av undersökning kan förhoppningsvis bidra till ökad förståelse 

för när, hur och varför förändringar i kvinnors status sker. Genom att undersöka hur 

demografiska faktorer påverkar kvinnor går det förhoppningsvis att kartlägga vilka 

demografiska förutsättningar som är mest gynnsamma i skapandet av en mer egalitär värld. 

Någonting som behöver iakttas i denna typ av forskning är att diverse demografiska 

faktorer leder till andra faktorer och en får mängder av cirkulära kedjereaktioner.
3
 Om 

kvinnor får tillgång till mer och högre utbildning så föder de generellt sett färre barn. Genom 

detta tenderar de bli mindre bundna till hemmet och kan till exempel välja att utbilda sig 

ytterligare.
4
 I denna typ av kedjereaktion är det svårt att avgöra vad som gett upphov till vad; 

är det till exempel så att högre status och autonomi leder till att kvinnor föder färre barn eller 

ger färre barn kvinnor möjlighet att bli mer autonoma? Denna typ av frågeställning är 

intressant men faller inte inom ramarna för vad denna uppsats ämnar undersöka. 

Uppsatsen kommer att inledas med en problemformulering samt frågeställning. I detta 

kapitel kommer det att klargöras vad som skall ske i den resterande delen av uppsatsen och 

                                                 
1
 Gholipour et al. 2010: 57. 

2
 Begreppet fertilitet används här som en synonym till barnafödande. 

3
 Axinn et al. 2008: 323. 

4
 Se till exempel Lutz et al. 2010: 254. 
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varför det är ett viktigt bidrag till forskningsläget. Vidare kommer material och avgränsningar 

att diskuteras för att smalna av uppsatsens ämnesområde. Teori och metod kommer att 

presenteras i det andra kapitlet och där kommer även användningen av ett fåtal begrepp att 

förklaras för att förtydliga undersökningen. Det tidigare forskningsläget presenteras sedan 

kortfattat för att därefter ge utrymme för presentationen av de demografiska faktorerna och 

kvinnors status. Detta kapitel är till stor del informativt och förberedande för analysen men tar 

även upp vissa analytiska element. Undersökningen är uppbyggd av sex olika 

huvudkategorier där de fem mest framstående demografiska faktorerna först diskuteras för att 

sedan lämna plats åt fakta kring kvinnors status och patriarkala förhållanden i Iran. Sist 

behandlas demografiska fakta från undersökningskapitlet i analysen med hjälp av ett 

socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv. I detta kapitel lämnas även plats åt författarens 

egna tankar kring ämnet i underrubriken 5.2 Diskussion. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Denna uppsats avser att undersöka vilka paralleller det går att urskilja mellan förändringar i 

demografiska faktorer och förändringar i kvinnors status och situation. De demografiska 

faktorernas betydelse kommer sedan att analyseras med hjälp av en socialistisk 

radikalfeministisk teori, vilken presenteras vidare i Kapitel 2.1 Teori. Genom att undersöka 

demografiska förändringar samt se till de som, utifrån det valda perspektivet, påverkar 

kvinnor i fallet Iran, kan en bättre förstå utvecklingen av kvinnors status, även i kontextuellt 

liknande fall.  

Fallet som kommer att studeras här är som tidigare nämnt Iran då dess extrema 

fertilitetsminskning sedan revolutionen 1979, då Irans monark störtades och landet blev en 

islamisk stat
5
, ger ett intressant fält att arbeta med. Ytterligare en förhoppning är att det, 

genom att finna en förutsägbarhet, i framtiden skall gå att stimulera och uppmuntra till just de 

demografiska förändringar som ger positiva utslag för kvinnors situation och att en genom 

detta skall kunna arbeta mer effektivt för en mer jämställd värld. För att detta skall kunna 

uppnås krävs dock djupare och vidare forskning. 

                                                 
5
 Rahimi 2012: 56. 
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1.1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna uppsats kommer att arbeta med är; Hur ser korrelationerna 

mellan förändringar i demografiska faktorer och förändringar gällande kvinnors status ut i 

det iranska samhället efter revolutionen 1979? samt Hur kan dessa korrelationer analyseras 

ur ett socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv? 

1.2 Material  

Uppsatsen behandlar artiklar och böcker som separat talar om kvinnors status, Iran eller 

demografi men även källor som talar om ämnena på en mer intersektionell nivå. Material som 

behandlar alla komponenterna har inte gått att finna och därmed har källor med fokus på olika 

demografiska fakta använts för att försöka ge den helhetsbild som uppsatsen är tänkt att ge. 

Mycket av det material som behandlas har både kvalitativa och kvantitativa element medan ett 

fåtal är av mer ”renodlad” natur. Det kvantitativa materialet, i form av statistik, inhämtas både 

från större organisationers undersökningar men även från mindre sådana genomförda av mer 

fristående forskare. Demografi är, till skillnad från feministisk teori, positivistisk och bygger 

på empiriska fakta
6
 och det är av denna anledning som uppsatsen kompletteras med mer 

antropologiska, kvalitativa studier för att ge en bättre helhetsbild som fungerar med det 

teoretiska perspektivet. 

Mycket av det material som uppsatsen behandlar ser då och då till andra faktorer än 

just de demografiska. Dessa faktorer kan till exempel vara socioekonomiska och kulturella
7
 

vilka även de påverkar och påverkas av demografiska omständigheter. Dessa faktorer är 

självfallet mycket drivande i samhällen men diskuteras ej i någon vidare utsträckning i denna 

uppsats.  

Denna uppsats gör ej någon skillnad på primärmaterial samt sekundärmaterial då 

många av de undersökningar som används har fungerar som båda. I dessa fall används det 

kvantitativa material som tagits fram av forskarna för egna slutsatser och reflektioner men 

materialet inkluderar i de flesta fallen även forskarnas slutsatser. Dessa slutsatser används i en 

mer sekundär form för att kartlägga demografiska faktorer som är relevanta. Nedan 

presenteras de kvantitativa och kvalitativa undersökningar som uppsatsen behandlar. Ur detta 

material utvinns alltså de faktorer som kan ses som betydande för kvinnors status, utifrån 

                                                 
6
 Williams 2010: 198-201. 

7
 Se till exempel Torabi et al. 2013. 
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teorin, och dessa sorteras och presenteras sedan efter kategori i Kapitel 4.0 Demografiska 

faktorer och kvinnan i Iran.  

1.2.1 Litteraturöversikt 

I Human Development Report sammanställs data från flera olika källor, bland annat 

Världsbanken och WHO. Dessa rapporter har, under ledning av FN, framställt olika index för 

att mäta kvinnors status (se Kapitel 2.3.1 Kvinnors status). Dessa index baseras på olika 

statistiska data även de hämtade från flera olika institutioner. Ett annat underorgan till FN som 

används i denna uppsats är UNESCO. Underorganen arbetar relativt självständigt men 

använder sig av i stor utsträckning samma databaser som FN. FNs databas bygger på 

insamlingar av statistisk, kvantitativ data från över 160 olika länder.
8
  

InterMedia Research and Consulting Europe är en oberoende organisation och står 

bakom undersökningen Youth in Iran: a Story Half Told. Rapporten är författad av Klara 

Debeljak som har undersökt iranska ungdomars syn på ett antal frågor gällande bland annat 

traditioner och mänskliga rättigheter. Undersökningen är genomförd via telefon och utelämnar 

därmed ungdomar utan telefon i hemmet. Målgruppen var unga mellan 16 och 25 år och 1002 

personer deltog. Detta är en av de mer socialantropologiska studierna som hjälper till att skapa 

mer kvalitativa element i studien. Denna studie används på två olika nivåer; dels används 

undersökningens slutsatser som sekundärmaterial men delar av statistiken analyseras även 

direkt och kan därmed ses som en form av primärmaterial. 

Rukmalie Jayakody, Arland Thornton och William Axinn är redaktörer till antologin 

International Family Change: Ideational Perspectives. Denna kompletterar uppsatsens 

undersökning genom att den behandlar beteendemässiga förändringar medan mycket av den 

övriga litteraturen behandlar mer statistik och dess faktiska inverkan på samhället. Genom att 

se till detta mer kvalitativa arbete skall uppsatsen förhoppningsvis kunna ge ännu en 

dimension till ämnet men framförallt kan denna typ av undersökning säga någonting om 

attitydutvecklingar i samhället. 

Intimate Partner Violence in the Eastern Part of Iran: A Path Analysis of Risk 

Factors, författad av Vahidah M. Hosseini, Zahra S. Asadi, Arash Akaberi och Masoumeh 

Hashemian, har undersökt faktorer som ökar risken för våld i hemmet men även kvinnors 

attityd gällande fenomenet. Här tas bland annat vissa demografiska faktorer upp vilka ökar 

risken för våld i hemmet. Undersökningen genomfördes i en stad i Iran varuti befolkningen 

delades in i olika ekonomiska klasser varpå personer som uppfyllde kriterierna slumpmässigt 

                                                 
8
 Undata 2014, URL: http://data.un.org/DataMartInfo.aspx, hämtad 2014-01-08. 

http://data.un.org/DataMartInfo.aspx
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valdes ut. Kriterierna innefattade bland annat att respondenterna var gifta kvinnor mellan 18 

och 60 år samt att de hade grundskoleutbildning. 251 kvinnor deltog i denna beteende- och 

åsiktsbaserade undersökning. Denna studie behandlar även till viss del kvinnors attityd 

gentemot våld i hemmet. Studien används i denna uppsats framförallt för att styrka 

resonemang kring kvinnors status och patriarkala maktstrukturer. 

Artikeln New Friends: Gender Relations within the Family, författad av Erika Friedl, 

baseras på en kvalitativ undersökning genomförd av författaren. Undersökningen är 

etnografiskt genomförd och bygger på intervjuer som författaren själv genomfört i flera 

ålderskategorier. Intervjuerna har haft sitt fokus i genusfrågor inom familjen och hjälper i 

denna uppsats till att ge en bild av kvinnors situation och status i den privata sfären.  

Undersökningen IMPACT Model of Women’s Empowerment bygger på intervjuer av 

cirka 600 olika utbildade kvinnor i Irans huvudstad Teheran. Studien är genomförd av Aryan 

Gholipour, Ashraf Rahimian, Azam Mirzamani, Mona Zehtabi. Undersökningen kommer 

fram till en positiv korrelation mellan faktorerna inkomst, utbildning och kvinnors inflytande i 

det iranska samhället, vilket vidare presenteras i Kapitel 4. 

Family life and developmental idealism in Yazd, Iran är författad av Mohammad J. 

Abbasi-Shavazi, Abbas Askari-Nodoushan & Arland Thornton och skildrar deras 

undersökning i provinsen Yazd i Iran. Mohammad J. Abbasi-Shavazi är en författare som 

återkommer ofta när litteratur inom ämnet söks. Uppsatsen hänvisar till flera av hans arbeten 

då han är relativt intersektionell samt korsar några av de områden som uppsatsen behandlar. 

Just denna undersökning bygger på intervjuer genomförda under 2007. Frågorna som ställdes 

berörde ämnen som familj, fertilitet, preventivmedel, giftasålder samt åsikter och moral. De 

tillfrågade involverade olika ålderskategorier och människor med olika nivå av utbildning. 

Den större delen av de tillfrågade var arbetslösa (87,6 %) och de allra flesta (77 %) var födda i 

städer. Denna undersökning inkluderar en del historia kring familjeplaneringsprogram och 

liknande men även mycket statistik vilket medför att undersökningen används bland annat för 

kartläggande av utvecklingen sedan revolutionen. 

Modernizing Women av Valentine M. Moghadam är en bok som återkommer som 

källa i uppsatsen. Moghadam är professor i sociologi och har skrivit denna bok med ett 

marxistiskt-feministiskt perspektiv. Boken behandlar till stor del samhällsmässiga 

förändringar som delvis kan kopplas till demografiska förändringar. Det marxistisk-

feministiska perspektivet hjälper delvis till att stödja det socialistiska radikalfeministiska 

perspektiv som uppsatsen bygger på. Att använda sig av en professor som skriver ur ett 

marxistiskt perspektiv kan tyckas problematiskt och delvis vinklat. Dock innebär den 
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socialistiska delen av perspektivet att hennes arbete är relevant trots att det kan ses som 

politiskt vinklat. Moghadams bok bidrar med ett stort fokus på ekonomiska och klassmässiga 

företeelser. 

Karen Oppenheim Mason är direktör för genus och utvecklingsfrågor för 

Världsbanken
9
 och har författat Gender and Demographic Change: What Do We Know? som, 

precis som Jill R. Williams Doing Feminist-demography, behandlar just frågan om 

tvärvetenskapliga studier som involverar just demografi och genusfrågor. Dessa artiklar 

används för en djupare förståelse för metodologiska komplikationer i denna typ av 

tvärvetenskaplig studie. Oppenheim Masons artikel används även mer övergripande för 

förståelse för genusförändringar och demografi. 

Nina Lykke, författare av Genusforskning: En guide till feministisk teori, metodologi 

och skrift, har hjälp till i den teoretiska och metodologiska processen. Litteraturen har, på 

grund av vissa åtkomstproblem, använts i både engelsk och svensk upplaga. Boken 

presenterar olika feministiska perspektiv men även feministiska epistemologiska traditioner. 

Likaså presenterar Lena Gemzöe i sin bok Feminism olika feministiska teoretiker och 

teoretiska perspektiv och denna används flitigt i beskrivningen av det valda perspektivet. 

Även Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? har använts för att stärka det socialistiska 

radikalfeministiska perspektiv som uppsatsen använder. Dessa tre böcker är alltså grunden för 

det teoretiska ramverk som uppsatsen rör sig inom och som presenteras nedan i Kapitel 2.1. 

1.2.2 Källkritik 

Den statistik som används i denna uppsats kontrolleras mot flera källor för att garantera dess 

trovärdighet. Detta görs bland annat genom att Världsbanken och FNs databas kontrolleras. 

Dessa är väletablerade välbetrodda internetbaserade databaser men då det till mångt och 

mycket handlar om länders egna statistiska rapporter finns det alltid risk för felaktiga 

mätningar. Speciellt i fattigare länder
10

 föreligger det risk att vissa statliga statistiska 

undersökningar eftersätts.
11

 På grund av detta använder uppsatsen framförallt kvantitativ data 

som återfunnits i mer än en källa. 

Inom feminismen finns det en epistemologisk tradition som kritiserar den klassiska 

synen på vetenskapsmannen (eller kvinnan) som objektiv. Enligt denna tradition är ingen 

objektiv utan färgas av sina erfarenheter och kunskap tenderar därmed att vara subjektivt 

föränderlig. Traditionen härstammar från den feministiska kritiken av de vita 

                                                 
9
 http://www.unmillenniumproject.org/who/mason.htm, hämtad 2014-02-20.  

10
 I denna uppsats räknas Iran in här på grund av landets ekonomiska situation. 

11
 Världsbanken, http://data.worldbank.org/about/data-overview, Hämtad 2014-01-09. 

http://www.unmillenniumproject.org/who/mason.htm
http://data.worldbank.org/about/data-overview
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medelklassmännen som traditionellt sett har besuttit den ”sanna” kunskapen.
12

 Denna uppsats 

gör inga anspråk för att utgöra ”den sanna” kunskapen utan bör endast ses som en 

infallsvinkel i ett mycket stort forskningsfält. Vidare är det viktigt att påpeka att uppsatsen 

inte heller ämnar upplevas som kulturessentialistiskt eller västerländskt normaliserande. 

Vad som även bör nämnas är att det demografiska fältet kritiserats återkommande för 

att inte grunda arbeten i etablerade teorier. Frekvent kritik har även riktats mot att de inte 

tenderar att samarbeta med andra fält, bland annat med de feministiska perspektiven.
13

 Detta 

diskuteras vidare i Kapitel 2.1 Teori. 

Till sist ser en att två av de kvantitativa källor som används har exkluderat de allra 

fattiga, dels genom att genomföra telefonintervjuer men även genom att inte sprida 

intervjuerna över olika utbildningsnivåer. Detta kompenseras dock genom att andra 

källorlägger större fokus dessa klasser (som till exempel IMPACT Model of Women’s 

Empowerment samt Family life and developmental idealism in Yazd, Iran). 

1.2.3 Avgränsningar 

I vissa undersökningar, som berör liknande ämnen, diskuteras även tillgång till hälsa som en 

demografisk faktor som påverkar kvinnors status i ett samhälle. Denna faktor utesluts dock i 

denna uppsats, dels då allt för många faktorer gör uppsatsen svåröverskådlig, men även då 

denna faktor inte har en lika klar kategorisk tillhörighet till demografi som ämnet tolkas i 

uppsatsen. Vidare benämns faktorn mortalitet, inkluderat spädbarnsdödlighet, inte i form av 

en egen kategori, detta återigen då allt för många begrepp gör uppsatsen svårare ur ett 

övergripligt perspektiv. Faktorn nämns dock i viss utsträckning i kombination med fertilitet. 

Faktorn utbildning tenderar att exkluderas som klassisk demografisk faktor. I denna 

uppsats behandlas dock utbildning till stor del som en sådan. Många forskare idag anser att 

mer vikt bör läggas vid utbildning i denna typ av undersökningar. Det finns dock viss 

problematik kring att mäta den kvalitativa nivån på utbildning
14

 men detta är ej problematiskt 

i denna uppsats då det i sammanhanget räcker med mer kvantitativa siffror som till exempel 

läskunnighet, andel av befolkningen som uppnår en viss nivå av utbildning och så vidare. 

Ytterligare en avgränsning som görs är en tidsmässig sådan. Den tid som främst 

omnämns, med vissa undantag, är den efter den islamiska revolutionen 1979. Detta då de 

största demografiska förändringarna skedde efter detta samt då det är en tydlig brytpunkt där 

det iranska samhället förändrades drastiskt. I nutid har även vissa tidsmässiga avgränsningar 

                                                 
12

 Lykke 2009: 19-20. 
13

 Williams 2010: 198-199. 
14

 Lutz et al. 2010: 256. 



Moa Nalepa 

11 

 

gjorts; till exempel omnämns inte the Green movement som uppstod efter presidentvalet 

2009.
15

 

Trots att Iran är en religiös stat lägger denna uppsats inte något större fokus vid 

religion och islam. Detta framförallt då mycket forskning kring detta redan existerar men även 

då forskare inte är helt överens om dess vikt i förhållande till kvinnors status. Självfallet får 

religion viss plats i uppsatsen, detta är mer eller mindre oundvikligt i fall som detta, men 

endast i mindre utsträckning. 

2.0 Teori och metod 

Som tidigare nämnt har det demografiska fältet fått stå emot mycket kritik för att inte 

samarbeta med andra teoretiska fält
16

 och därmed har väletablerade teorier inom den 

gränsöverskridande kategorin kvinnors status och demografi varit svårt att finna. 

Jill R. Williams, professor i sociologi, menar att det finns en brist på forskare som 

genomför tvärvetenskapliga studier som berör just demografi och genusvetenskapliga eller 

feministiska teorier. I sin text påpekar hon att demografiska metoder är bra att använda för att 

framhäva de sociala orättvisor som feministiska teorier vill komma åt. Genom ett 

intersektionellt arbete går det att ställa dessa sociala orättvisor i fokus. Feministisk teori kan 

därmed använda demografin som verktyg för att finna de orättvisor som behöver mer 

uppmärksamhet.
17

 Enligt vissa forskare är den feministiska demografin på frammarsch och 

håller på att bli ett allt mer erkänt forskningsområde, trots att det fortfarande är relativt 

oetablerat.
18

 Trots att det till viss del försvårat arbetet med denna uppsats att genusvetenskap 

och demografi rör sig inom så vitt skilda diskurser så visar detta åtminstone på vikten av att 

denna typ av studier genomförs. 

2.1 Teori 

Genom att finna demografiska faktorer som påverkar kvinnor och sedan analysera dessa med 

ett feministiskt perspektiv, kan uppsatsen belysa de områden som kan påverka genusroller och 

därigenom kvinnors status. Genusforskning brukar, enligt Lykke (se Kapitel 1.2 Material), ses 

som en postdisciplinär disciplin; den ses dels som ett eget ämne i sig men den är även ofta 
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intersektionellt orienterad.
19

 Ett feministiskt perspektiv grundar sig, enligt Gemzöes (se 

Kapitel 1.2 Material) ”ordboksdefinition”, i antagandet att män är strukturellt överordnade 

kvinnor i dagens samhällen. Perspektivet tar även aktivt ställning och anser att denna 

ojämlikhet är fel och måste förändras.
20

  

Sedan 1970-talet har en feministisk vetenskapsteori växt fram som ifrågasätter 

kunskapstraditionens androcentristiska perspektiv och som istället lägger mer fokus på 

kvinnor inom diverse forskningsområden. I slutet av 1980-talet började feminister mer aktivt 

fokusera på självkritik och problematisering av begrepp och diskurser. I denna tid började 

feminister även att kritisera tänkandet av kvinnor som en homogen grupp.
21

 Människor inom 

samma kultur eller nation är inte homogena utan det finns många skikt i form av till exempel 

klasstillhörighet, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och kön.
22

 Inom feminismen ser en 

dock genus och etnicitet som något socialt konstruerat och båda existerar endast på grund av 

att de är en del i en dikotomi; uppfattningen om hur en kvinna skall bete sig ställs i 

förhållande till hur en man skall bete sig; ”svenskhet” skiljer sig från ”norskhet” och så 

vidare.
23

 Identiteterna skapas alltså genom dikotomierna; de skapas i att inte vara det som 

motsatsen är.  

2.1.1 Socialistisk radikalfeminism 

Den specifika feministiska teori som kommer att agera infallsvinkel i denna uppsats är alltså 

vad Gemzöe kallar socialistisk radikalfeminism. Denna teori betonar vikten av att, till skillnad 

från liberalistisk feminism eller radikalfeminism, kombinera analysen av den privata och 

offentliga sfärens betydelse för kvinnors situation. Enligt socialistiska radikalfeminister så 

hänvisas kvinnor till den privata, undervärderade sfären medan männen finner sin plats i den 

prestigefyllda offentliga sfären.
24

 I den mån kvinnor kommer ut i den offentliga sfären så är 

deras arbeten generellt sett lågavlönade och de nedvärderas kulturellt samt förtrycks.
25

 

Den socialistiska radikalfeminismen uppstod på 1960-talet i USA, Australien och 

Europa med det ökade feministiska intresset och den så kallade andra vågens feminism.  Som 

namnet avslöjar så kombinerar denna teori tankar från socialistisk feminism och 

radikalfeminism. Det mest fundamentala inom rörelsen är konstaterandet att kvinnor är 
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konstant förtryckta av män, både i den privata och offentliga sfären. Det existerar alltså en, 

ibland mer eller mindre, dold maktstruktur som genomsyrar hela samhället, på alla nivåer.
26

 

När perspektivet utvecklades var erfarenhetsbegreppet centralt; kvinnor skulle 

diskutera och känna gemenskap i analyserandet av sina gemensamma erfarenheter.
27

 Detta 

visar på de separatistiska drag som perspektivet har; kvinnor måste få utrymme att tala med 

varandra och diskutera de rådande maktstrukturerna, utan mäns inblandning.
28

 Genom att 

patriarkatet genomsyrar och konstant är närvarande i samhället så accepteras det som något 

naturligt och ofrånkomligt. Genom mäns maktutövning i form av ekonomiskt utnyttjande, 

sexuellt våld och dylikt så upprätthålls och förstärks könsmaktordningen.
29

 

Den socialistiska radikalfeminismen har en konstruktivistisk syn på kön, eller genus 

som det i detta fall tenderar att benämnas.
30

 Denna syn kan exemplifieras med hjälp av 

Simone de Beauvoirs kända citat ”man föds inte till kvinna, man blir det”
31

. Perspektivet 

förnekar alltså det naturliga, medfödda beteende som enligt vissa gör kvinnan till hustru, 

moder och hemmafru. Den av Gemzöe titulerade socialistiska radikalfeministen, Gayle Rubin 

myntade på 1970-talet termen genussystem genom vilken hon försöker förklara det förtryck 

som kvinnor dagligen upplever. I detta sammanhang används bland annat antropologen 

Claude Lévi-Strauss släktskapsteorier för att analysera detta förtryckande system.
32

 Gemzöe 

refererar till Lévi-Strauss’ teorier om att kulturen kodar könen och genom en olik 

arbetsfördelning gör dem ömsesidigt beroende. Vidare menar Gemzöe att förtrycket av 

kvinnor enligt socialistisk radikalfeminism även grundar sig i sättet som makten kategoriserar 

och kontrollerar människors fertilitet och sexualitet.
33

 Genom Lykke kan detta även härledas 

till Foucaults tankar om att heteronormen har sin utgångspunkt i elitens vilja att kontrollera 

reproduktionen och genom detta den demografiska utvecklingen.
34

 

Den socialistiska delen inom teorin avspeglas i fokusen på samhällsklasser och 

arbete. Bland annat påpekar teorin att arbetarklasskvinnor blir avskärmade när de förvisas till 

familjesfären.
35

 Perspektivet ser även ett normaliserande av heterosexualitet som en del av 

förtrycket mot kvinnor. Det anses som något fint och naturligt att leva med någon av det 
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motsatta könet men i själva verket så binder det kvinnorna till mannens kontrollerande sfär.
36

 

Att kvinnor dessutom måste bära, föda och uppfostra barn är ännu en faktor som försvagar 

kvinnors position i förhållande till män.
37

  

Gemzöe hänvisar som ovan nämnt till Lévi-Strauss när det kommer till det klassiska 

släktskapsystemet, som vi finner i bland annat Iran, och att det bygger på gåvor med kvinnan 

som det mest dyrbara objektet. Detta objekt kan bytas eller ges bort till ett annat släktskap och 

därmed skapa ömsesidigt beroende mellan grupperna. Detta visar på hur strukturellt rotat 

kvinnoförtrycket kan vara; kvinnor ses som objekt och männens ägodelar.
38

 Detta lever kvar 

än idag där en i Sverige och flera andra länder till exempel har en djupt rotad tradition av att 

fadern lämnar över sin dotter till den blivande maken vid bröllopet.
39

 

För att uppmärksamma de strukturer som upprätthåller och skapar ojämlikheter 

måste en, enligt bland annat socialistiska radikalfeminister, förutom ett könsmaktsperspektiv 

även inkludera klassperspektivet. När det kommer till arbetsmarknaden, som kopplas starkt 

till klasstillhörighet, finns det många faktorer som påverkar kvinnors möjligheter. Bland annat 

tenderar hemarbete att vara snedfördelat till mannens fördel och kvinnor tenderar att stanna 

hemma längre med eventuella barn. Kvinnor underordnas även på en mer direkt ekonomisk 

nivå vilket konkretiseras genom FN:s konstaterande
40

 att; ”Kvinnor utgör hälften av världens 

befolkning, utför nära två tredjedelar av det totala arbetet, tjänar en tiondel av världens 

inkomster och äger mindre än en hundradel av världens egendom.”
41

. Att kvinnor tjänar 

mindre än män i i stort sett alla länder i världen beror på flera orsaker men dessa inkluderar 

bland annat utbildningsmöjligheter och att kvinnor tenderar att i större utsträckning arbeta 

deltid samt ”tillfälligt”. Vad som i socialistiska radikalfeministiska sammanhang brukar 

benämnas som den främsta orsaken till att kvinnor generellt sett har lägre lön är 

undervärderingen av kvinnors arbete.
42

 

Socialistiska radikalfeminister menar att det finns problematik i att eftersträva lika 

lön och möjligheter på arbetsmarknaden för kvinnor och män så länge kvinnor fortsätter att 

vara ansvariga för det inofficiella och därmed obetalda arbetet i hemmet. Genom att kvinnor 

fortsätter att vara ekonomiskt underordnade män så fortsätter de även att vara beroende av 
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dem. Enligt den socialistiska radikalfeminismen måste kvinnan ses som annat än sexobjekt, 

moder och städerska innan de mest djuprotade ojämlikheterna kan utrotas.
43

 

2.2 Metod 

Rent konkret har informationssökande av kvalitativt och delvis kvantitativt material gått till 

enligt följande; genom identifikation av diverse studier som antingen berör kvinnors status, 

demografi, Iran eller en kombination av kategorierna har material utsållats. Ur detta material 

har de undersökningar som berört så många av sökorden, och som varit relevanta för det valda 

perspektivet, som möjligt sållats ut och sedan har de demografiska faktorer som förekommit 

mest frekvent blivit de centrala i denna studie. Dessa faktorer är de som presenteras i Kapitel 

4.1 till och med Kapitel 4.5. Det mer ”renodlade” kvantitativa material uppsatsen behandlar 

härstammar, som tidigare nämnt, framförallt från internationella organisationers databaser.  

Uppsatsen kommer till en början bland annat att presentera några av de forskare och 

institutioners slutsatser kring diverse korrelationer mellan förändringar i kvinnors situation, 

eller status, och demografiska faktorer. Detta sker genom att forskarnas resultat och slutsatser 

presenteras i Kapitel 4 där de organiseras efter demografisk kategori. Därefter kommer dessa 

förändringar i kvinnors status, som följt av demografiska förändringar, att granskas ur det 

socialistiska radikalfeministiska perspektiv som presenterats ovan. 

2.3 Begreppsanvändning 

Ett grundläggande arbete som behövs för förtydligande av uppsatsen är den begreppsliga 

betydelsen av vissa företeelser som tas upp i uppsatsen. De begrepp som nedan presenteras 

inbegriper bland annat demografi och kvinnors status men även andra begrepp definieras för 

att undvika eventuella missförstånd gällande begreppsanvändning. 
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2.3.1 Kvinnors status 

För att kunna tala om det relativa begreppet status på en meningsfull nivå måste det definieras 

i förhållande till sin kontext. För att kunna mäta något så subjektivt som status kommer 

uppsatsen bland annat att använda FNs Gender Development Index (GDI) i förhållande till 

Human Development Index (HDI) som mäter utveckling hos en hel befolkning till skillnad 

från den förstnämnda som ser till skillnader i ”utveckling” gällande kvinnor och män.
44

 På 

detta vis går det att ställa kvinnors situation mot den allmänna situationen i ett land. GDI 

presenterades först 1995 och kompletterades senare med Gender Inequality Index (GII) 2010. 

Dessa index fungerar som indikatorer på förändringar men skall ej uppfattas som exakta 

måttstockar.
45

 Denna uppsats kommer inte att arbeta med GII då det är så pass nytt. GDI 

uppmäts på samma vis som HDI och tack vare att en kan jämföra de två indexen går det att få 

en idé om hur kvinnors status utvecklas.
46

 Därmed kommer GDI vara den kvantitativa 

indikator som kommer att användas för att uppmäta vissa förändringar i kvinnors status från 

2000 till 2008. Anledningen till att tidigare siffror inte används är då de är ojämnt uppmätta. 

HDI mäts utifrån de indikatorer som demonstreras i Figur 1.  

Stor del av genusstratifikationen består av kontroll av resurser men även social ära 

och dylikt och detta kan vara svårt att mäta statistiskt.
47

 Visst material i denna uppsats har 
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använt sig av indikatorer som acceptans av hustrumisshandel, känsla av frihet med mera för 

att uppmäta kvinnors status. Denna uppsats kommer använda sig av både dessa mer 

kvalitativa mätningar samt de mer kvantitativa som uppmäts med hjälp av GDI för att möta 

både den demografiska sidan samt den feministiska sidan av uppsatsen. 

2.3.2 Demografi 

Begreppet demografi kan avse många olika faktorer och kan användas på tvärvetenskapliga 

nivåer. Demografi består, i klassisk förståelse av ämnet, av läran om ”[...] befolkningens 

storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i 

befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.”
48

. Populära tendenser att 

studera inom området inkluderar till exempel fertilitet och dödlighet.
49

 Denna uppsats 

kommer framförallt att fokusera på fem olika demografiska faktorer; utbildning och arbete, 

giftasålder och familjestruktur, barnafödande, urbanisering samt ungdomar som sociopolitisk 

grupp. Det finns viss problematik i att arbeta med korrelationer mellan demografi och genus 

då demografi som tidigare nämnt är ett mycket empiriskt och kvantitativt forskningsfält. 

Genus å andra sidan är mycket komplext och dynamiskt med kontexten.
50

 Detta iakttas i 

denna uppsats, bland annat genom att inte endast använda de statistiska måttstockarna (som 

till exempel GDI) när det kommer till genus och kvinnors status utan uppsatsen använder 

även beteendemässiga undersökningar som komplement. 

När det kommer till just faktorn utbildning så är detta uppenbarligen en faktor som 

skiljer sig något från de övriga; den är något som för det mesta måste tillhandahållas av någon 

aktör (vid formell utbildning) och därmed bör den även räknas som delvis beroende av 

ekonomisk och social kontext. Trots detta så har faktorn behandlats som demografisk i denna 

uppsats då den samspelar med de andra demografiska faktorerna, den både påverkar och 

påverkas av dem. Det finns idag även många forskare som anser att denna faktor bör få större 

utrymme i demografiska undersökningar och status som demografisk faktor då den har så pass 

stor betydelse inom området.
51

  

2.3.3 Patriarkat 

Med begreppet patriarkat syftar denna uppsats till de mansdominerade samhällen där mycket 

fokus ligger på släktskap. Dessa släktskapssystem innefattar både sociala och finansiella 
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skyldigheter och är ofta mycket traditionsbundna.
52

 Vidare karakteriseras även patriarkala 

samhällen av stora åldersskillnader mellan hustru och man.
53

 Familjens status mäts bland 

annat i kvinnornas dygd och därmed behöver männen kontrollera ”sina” kvinnor.
54

 Gällande 

ekonomiska och materiella resurser är det männen som i störst utsträckning har kontroll inom 

familjen
55

 och resurserna ärvs i främsta hand på den manliga sidan.
56

 Det patriarkala 

samhället upprätthåller genusstratifikationen genom olika institutioner och sedvanor
57

 och 

kvinnans roll i ett patriarkalt samhälle är till mångt och mycket fokuserat på barnafödande och 

uppfostran av barn.  Patriarkatet är ingalunda någonting nytt utan härstammar, enligt den 

marxistiska feministen Valentine Moghadam, från det förkapitalistiska samhället. Moghadam 

menar därmed även att patriarkatet inte kan härledas till islam utan menar att det skall förstås 

”in social-structural […] terms”.
58

 Denna uppsats kommer inte att göra några direkta 

korrelationer mellan islam och patriarkala strukturer utan kommer att se patriarkatet som en 

gammal social konstruktion som möjligtvis förstärks genom religionen (Detta diskuteras 

vidare under kap. 4.6 Kvinnors status och patriarkatet). Alla författare som behandlas i denna 

uppsats och som talar om patriarkat ser Iran som ett till största delen patriarkalt samhälle. Till 

viss del har begreppet enligt Gemzöe ersatts med begreppet genussystem
59

, i denna uppsats 

kommer begreppen därmed att användas som synonymer. 

2.3.4 Andra komplexa begrepp 

Andra komplexa begrepp som denna uppsats berör innefattar bland annat modernitet samt 

traditionell moral. Modernitet är ett komplext begrepp då det kan uppfattas som progressivt 

och kan tolkas som delvis imperialistiskt vid användande i diskussioner rörande så kallade 

utvecklingsländer. När begreppet används här så används det framförallt som en synonym till 

utveckling mot ett mer demokratiskt, jämställt och socioekonomiskt stabilt land. Det är inte 

avsett att moralisera om väst som ideal och för att betona detta, och undvika imperialistiska 

toner, kommer citattecken att appliceras vid användning av begreppet. 

Begreppet traditionell moral syftar framförallt till den mer religiösa och konservativa 

moral som existerar i mer eller mindre alla länder i världen. Detta är ingalunda ett fenomen 

specifikt för Iran, trots att det ibland kan te sig annorlunda i mer sekulära stater. 
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3.0 Forskningsläge 

Det var först för cirka 30 år sedan som forskare verkligen började uppmärksamma 

korrelationer mellan demografiska förändringar och genusrelaterade förändringar. Mycket 

fokus lades då på forskning kring hur patriarkala familjestrukturer upprätthålls genom 

uppmuntrande av barnafödande.
60

 International Union for the Scientific Study of Population 

(IUSSP) höll i slutet av 1980-talet en konferens i ämnet ”Women’s Position and Demographic 

Change” och sedan dess har fler konferenser hållits och flera forskare har börjat visat intresse 

för ämnesområdet.
61

 

Idag finns det många forskare som arbetar inom området för ekonomisk tillväxt samt 

demokrati och dess relation till kvinnors roll i diverse samhällen. Det finns även många 

forskare som arbetar med mer demografiska faktorer, speciellt barnafödande eller utbildning 

och dess korrelation med kvinnors ställning eller andra faktorer. De flesta demografiska 

forskare håller med varandra till stor del när det kommer till enstaka demografiska faktorer 

och dess korrelation till diverse samhällsförändringar. Det som inte tycks undersökas är dock 

hur flera demografiska faktorer samspelar i förhållande till kvinnors status.  

Många av de undersökningar som denna uppsats bygger på har indikerat att en ökad 

tillgång till utbildning leder till ett allt mer demokratiskt och jämställt samhälle. Ju fler som 

får tillgång till mer och högre utbildning desto större och bättre förståelse får befolkningen för 

vikten av ett demokratiskt och på så vis välfungerande samhälle.
62

 Vad som kan tyckas fattas 

här är en undersökning kring de vidare omständigheterna och konsekvenserna som kan 

framgå vid närmare undersökning av statistiken. Genom att arbeta med flera demografiska 

faktorers korrelation med samhällsförändringar går det att se problematiken ur en ny, 

flerdimensionell infallsvinkel. 

Många demografer studerar olika så kallade demografiska övergångar. De teorier 

som är mest framträdande där är FDT (First Demographic Transition) samt SDT (Second 

Demographic Transition) som diskuterar när, hur och i vilken ordning som olika 

demografiska förändringar sker.
63

 Dessa teorier kan mycket väl tänkas appliceras på Iran, men 

kommer inte att få någon större uppmärksamhet i denna uppsats. 

Vissa forskare som omnämns i denna uppsats fokuserar till stor del på kulturella 

faktorer vilket inte direkt rör den demografi uppsatsen är tänkt att fokusera på. Dock kan de 
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tänkas indikera befolkningens syn på kvinnors roll i samhället och genom detta påvisa 

eventuella korrelationer.  

4. Demografiska faktorer och kvinnan i Iran 

Demografi är något som påverkar hela samhällen i stor skala. I Iran har mycket skett, speciellt 

demografiskt sett, sedan landets islamiska revolution 1979. Under demonstrationerna deltog 

även kvinnor, om än frånskilt från männen.
64

 Enligt Moghadam så var kvinnors deltagande i 

revolutionen mycket avgörande då det sedan dess utvecklats en större acceptans för kvinnors 

revolt mot diverse diskriminering.
65

 Vissa forskare går steget längre och menar att 

fertilitetsminskningen som skedde efter 1979 var en förlängning av revolutionen där 

kvinnorna tog tillbaka kontrollen över sina egna kroppar.
66

 

Någonting som ofta kommer på tal i diskussioner kring utveckling och demografi är 

den (första) demografiska transitionen. Denna syftar till ett händelseförlopp som spelar stor 

roll för ett samhälles struktur och mer specifikt till när ett land övergår från hög mortalitet och 

fertilitet och rör sig mot minskade siffror inom båda kategorier. Transitionen tenderar att 

sammanfalla med industriell utveckling och urbanisering.
67

  

Enligt vissa forskare skedde denna transition i Västeuropa samtidigt som vi övergick 

till det kapitalistiska systemet. Först uppstod en befolkningsökning på grund av lägre 

dödlighet, speciellt lägre barnadödlighet, och därefter följde lägre fertilitet. Anledningen till 

att fertiliteten sjönk berodde inte endast på att fler barn överlevde längre utan även på att 

kostnaderna för att ha barn ökade.
68

 Denna transition inleddes på 1700-talet i Västeuropa och 

pågick under cirka 200 år. I utvecklingsländer har denna process generellt sett påbörjats under 

den senare halvan av 1900-talet och processen har skett betydligt snabbare i dessa regioner. 
69

 

I denna uppsats specifika exempel inleddes denna transition på 1980-talet. Vid denna 

tidpunkt började Irans mortalitet att sjunka samtidigt som fertiliteten var fortsatt hög. Detta 

innebär alltså att det uppstod en kraftig befolkningstillväxt. Kvinnor hade vid denna tid 

relativt låg status och inte någon större tillgång till varken utbildning eller arbete.
70
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4.1 Utbildning och arbete 

De flesta forskare tycks vara överens om att ju högre utbildning människor har, desto längre 

lever de. Detta kan bero på att mer utbildade människor till exempel har bättre tillgång till 

information kring sjukdomar samt bättre förståelse för vikten av bra föda och rent vatten.
71

 

Det kan även tänkas bero på att människor med högre utbildning helt enkelt har det bättre 

ställt ekonomiskt och därmed inte har återkommande problem som att till exempel finna mat 

för dagen.
72

 Genom utökad utbildning går det även att förändra maktstrukturer och skapa 

alternativa auktoritetsfigurer i form av till exempel lärare. Genom fritidsaktiviteter får barn 

även ett mer autonomt liv utanför familjen.
73

 Det finns även forskning som visar på en positiv 

korrelation mellan ökad tillgång till utbildning och ökade politiska rättigheter, speciellt för 

kvinnor.
74

 Undersökningar indikerar att människor med högre utbildning i högre utsträckning 

kritiserar regeringen och kräver sina rättigheter. Vidare visar undersökningar att människor 

med olika utbildningsnivå tenderar att ha olika syn på moral.
75

 

Innan revolutionen 1979 genomförde Irans Shah Mohammad Reza Pahlavi flera 

reformer för att stärka kvinnans ställning i samhället. Dessa inkluderade reformer som 

kvinnors rösträtt, kvinnors rätt till skilsmässa samt en förhöjd minimiålder för giftermål till 18 

för kvinnor respektive 20 för män. Reformerna implementerades inte fullt ut men de hade 

trots detta stor betydelse för hur stora delar av befolkningen såg på kvinnors roll i samhället 

och inom familjen. I slutet av 1960-talet inleddes ett familjeplaneringsprogram som bland 

annat gick ut på ökad tillgång till preventivmedel.
76

 Med den islamiska revolutionen 1979 

togs dock många av dessa reformer bort och på många vis fick kvinnor sämre status i det 

iranska samhället.
77

 Bland annat uppmanades kvinnor att sluta arbeta och ”gå tillbaka till 

hemmet”.
78

 Detta medförde att andelen anställda kvinnor i landet sjönk från 14 % 1976 till 7 

% tio år senare.
79

 Nu skulle kvinnans roll återställas till det ”naturliga”.
80

 Det enda området 

som stod ut var utbildningsnivån där det skedde en stor utveckling när det kom till både 

kvinnor och mäns läskunnighet.
81

 Figur 2 visar hur skillnaden i läskunnighet mellan kvinnor 
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Figur 2. 

och män har minskat sedan början av 1990-talet. De temporära nedgångarna kan tänkas bero 

på eventuella tillfälliga brister i mätningar, vilket problematiserades i Kapitel 1.2.8 Källkritik. 

Länder som Iran, som genomgått en plötsligt förhöjd och mer allmän utbildning, och därmed 

har fler välutbildade unga än vuxna, tenderar att få vänta längre på förhöjda nivåer av 

demokrati. En stor andel utbildade unga leder dock till större tillväxt som i sin tur hjälper till 

att demokratisera ett land. Troligtvis kommer Iran, enligt vissa forskare, att på kort sikt vara 

med om en försämring när det kommer till demokratiska förhållanden, men på längre sikt 

kommer landets utveckling troligtvis se mer positiv ut. Detta på grund av spänningar som 

uppkommer mellan en lägre utbildad elit och en mer utbildad ungdom. Sedan 1980 har 

demokratiseringsindexet i Iran sjunkit men med allt fler utbildade bör det, enligt Lutz et al., 

vända inom inte allt för lång tid.
82

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runt början av 2000-talet var antalet kvinnor på Irans universitet för första gången högre än 

antalet män.
83

 Detta beror troligtvis bland annat på att många män valde att göra lumpen 

istället för att fortsätta vid universitet och att kvinnor allt oftare valde att studera för att bland 

annat få mer ekonomisk och generell frihet.
84

 I och med denna utveckling så har kvinnors 

status blivit allt bättre och de får ta allt större del i beslutsfattandet inom familjen.
85

 Trots 

                                                 
82

 Lutz et al. 2010: 267, 278. 
83

 Ladier-Fouladi 2012: 151.   
84

 Debeljak 2013: 15. 
85

 Abbasi-Shavazi et al. 2012: 214.   



Moa Nalepa 

23 

 

detta är fortfarande de flesta familjer patriarkala, upp till nästan 62 procent enligt 

enkätundersökningar där de tillfrågade fått besvara vem som fattar besluten inom familjen.
86

 

Enligt Lutz et al. ger utbildning även kvinnor bättre självförtroende och fler 

valmöjligheter i livet. Författarna talar dock inte endast om den formella utbildningen utan 

menar att informationsspridning mellan människor också är av stor betydelse. Detta avslöjas 

av att det inte endast är hos skolbarn som en kan se högre läskunnighet utan statistik visar på 

en ökning även hos äldre utan grundläggande formell utbildning. När kvinnor utbildar sig 

syns även en minskad barnadödlighet och det uppstår förändringar i familjestrukturer.
87

 

Det finns många röster, inte bara i Iran utan även i västerländska stater, som hävdar 

att arbetande kvinnor skapar en svag familj. Dessa röster menar att kvinnan kopplas loss från 

sin familj och att detta leder till att institutionen försvagas. Denna åsikt är inte specifik för 

någon samhällsklass eller något kön utan kan härledas till alla samhällskategorier. Den 

traditionella muslimska familjen är enligt dessa inte förtryckande för kvinnor utan talar 

snarare om deras ”naturliga” plats, som inte tvunget är mindre viktig eller krävande jämtemot 

mannens.
88

 Det är inte bara utbildning av kvinnor som skapat en motreaktion i form av mer 

fundamentalistiska tankar utan det finns även oro för hur urbanisering och industrialisering 

påverkar den iranska familjen och de traditionella könsrollerna.
89

 

Trots att kvinnor idag i högre utsträckning har mer utbildning så har inte mycket 

skett gällande andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Detta beror inte endast på att kvinnor har 

en roll som hemmafruar utan även på att kvinnor, framförallt de med lägre utbildningsnivå, 

arbetar inom andra, informella sektorer och därmed faller utanför statistiken. 2007 visade 

statistik att 9,8 % av kvinnorna i landet var ekonomiskt aktiva gentemot 61,6 % av männen.
 90

 

Genom att männen arbetar medan kvinnorna stannar hemma bibehåller de sin ekonomiska 

makt över sina hustrur.
91

 Idag uppmuntrar dock fäder i allt större utsträckning sina döttrar att 

utbilda sig och etablera sig på arbetsmarknaden. Cirka två generationer sedan prioriterades det 

snarare att uppfostra sina döttrar till goda hustrur och mödrar.
92
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Figur 3. 

Arbetande kvinnor har avsevärt lägre fertilitet än de som stannar hemma. Med högre 

utbildning får även kvinnor mer kunskap om preventivmedel och de får även en mer autonom 

syn på sin sexualitet och därmed tenderar de även att ha en lägre fertilitet.
93

 

4.2 Fertilitet 

Iran har genomgått en av historiens största och mest dramatiska fertilitetsminskingar (se Figur 

3). Landet har gått från ett genomsnitt på runt 7 barn per kvinna 1980 till ca 1,9 2006.
94

 I 

Sverige, jämförelsevis, har dessa siffror hållit sig inom ramen för ca 1,5 och 2,1 barn per 

kvinna sedan 1970-talet.
95

  

 

Den tidigare höga fertiliteten var ett sätt för kvinnor att behålla någon form av status, utan 

barn marginaliserades kvinnor och förlorade sin viktiga identitet som moder.
96

 Idag tenderar 

fattiga kvinnor föda fler barn, speciellt i samhällen där det inte finns ett fungerande socialt 

skyddsnät. När kvinnorna och deras makar blir äldre är de, i brist på andra alternativ, 

beroende av sina vuxna barn och framförallt söner för att överleva.
97

 När fler barn överlever 

sina första levnadsår så behöver familjer dock inte skaffa lika många barn och fertiliteten 
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sjunker. I Iran skedde denna fertilitetsminskning på ungefär samma vis på landsbyggd och i 

mer urbana miljöer. Detta ledde till att skillnaden mellan landsbyggd och stad när det kom till 

denna kategori på 2000-talet hade minskat till den grad att det inte längre handlade om några 

större skillnader.
98

  

Det finns två huvudsakliga institutioner som, enligt Oppenheim Mason, kan påverka 

en kvinnas olika val kring barnafödande; stat och organisationer samt familj och vänner.
99

 I 

Iran har dessa institutioner stort inflytande på människors moral och handlingar.
100

  

Den ökning i fertilitet som syns i Figur 3 kring 1980 kan härledas till kriget mellan 

Iran och Irak. Många skaffade fler barn för att fler män skulle kunna ge sig ut och försvara sitt 

land i framtiden. Att fertiliteten strax därpå börjar minska kan bland annat härledas till att de 

religiösa ledarna övertygades om att landet låg inför en massiv arbetslöshet. Staten och de 

religiösa ledarna ville även arbeta för att uppnå allmän skolgång, vilket skulle vara svårt att 

genomföra med en fortsatt hög fertilitet. Ledarna uppmanade därmed till minskad fertilitet
101

 

och den religiösa ledaren uppmuntrade delvis till användning av preventivmedel, så länge de 

ej skadade organ samt så länge både maken och makan kom överens om det.
102

 Anledningen 

till att denna graf går tillbaka ända till 1950-talet, trots att denna uppsats framförallt fokuserar 

på tiden efter revolutionen, är för att poängtera hur extrem fertilitetsminskningen var. Som 

grafen visar var skillnaderna i fertilitet innan den extrema minskningen mycket små. 

Allt kan dock inte hänvisas till politiska och religiösa ageranden eller uttalanden utan 

även utbildningsnivån hos en kvinna kan som tidigare nämnt indikera hur många barn hon 

kommer att föda. Illitterata kvinnor får i allmänhet fler barn än de med grundläggande eller 

högre utbildning
103

. Denna utveckling har inte följt den tidigare nämnda bosättningsrelaterade 

utvecklingen; i Iran ser en fortfarande en stor skillnad mellan illitterata kvinnor och de med 

högre utbildning när det kommer till antalet födda barn per kvinna.
104

 Trots detta har gapet 

minskat och idag får illitterata, vilka nu utgör en mycket liten procent, ca 3,0 barn per kvinna, 

till skillnad från de högre utbildade som i snitt får 1,8 barn. Detta kan ställas i komparation till 

hur siffrorna såg ut 1986; 7,3 respektive 3,8.
105

 Enligt forskarna Abbasi-Shavazi, Lutz och 

Hosseini-Chavoshi kan minskat barnafödande härledas till två tidigare faktorer; 
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beteendemässiga förändringar hos kvinnor samt ökad utbildning.
106

 Studier visar även att 

lägre fertilitet ofta uppnås när kvinnor får lov att röra sig mer fritt.
107

 Med en allt högre 

giftasålder får par även kortare tid på sig att skaffa barn. Detta innebär att det även i korrelation 

med en högre giftasålder sker en minskning i fertilitet. Vidare tenderar gifta par med mindre 

åldersskillnad få färre barn.108 

4.3 Giftasålder och familjestruktur 

Innan 1979 var den juridiska minimiåldern för giftermål som tidigare nämnt 18 för kvinnor 

respektive 20 för män. När revolutionärerna tog över sänkte de dessa nivåer till 13 respektive 

15.
109

 Sedan revolutionen har den genomsnittliga giftasåldern, trots detta och speciellt hos 

kvinnor, stigit kontinuerligt.110 Dessa siffror har gått från cirka 18,7 1967 till 22,5 1996 

(motsvarande siffror för männen är 25 respektive 25,6).
111

 

 

Familjen är i Iran, precis som i många andra länder mycket grundläggande för samhället.112
 En 

undersökning från 2013 visade att unga i Iran, speciellt kvinnor, hade familjen som främsta 

nyhetskälla. Undersökningen visade även att familjen har stor inverkan på deras politiska 
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engagemang.
113

 Inom den iranska familjen har kvinnan, traditionsenligt, som uppgift att 

uppfostra barnen till goda muslimer.
114

  Familjens maktstrukturer förändras långsamt, enligt 

demograferna Abbasi-Shavazi och McDonald, då de påverkas bland annat av hur öppet 

samhället är för förändringar, alltså hur mycket individer kan eller får avvika från den idealiserade 

moralen.115
 Detta innebär alltså, föga förvånande, att samhället måste vara relativt öppet för 

förändringar för att förändringar ska kunna ske.  

I Iran bejakas denna traditionella moral av starka religiösa och statliga institutioner, 

vilket enligt vissa forskare skulle innebära små möjligheter till förändringar inom familjen.116
 

Detta till trots så har andra forskare, bland annat marxistiska feministen Moghadam, kunnat 

påvisa relativt stora förändringar i de patriarkala maktstrukturerna inom den iranska familjen. 

Bidragande faktorer till detta har som tidigare nämnt varit bland annat ökade 

utbildningsmöjligheter för kvinnor vilket bland annat lett till bättre tillgång till och mer 

kunskap om rättigheter. Ett exempel som visar på den traditionella maktens brist på inverkan 

är det faktum att genomsnittsåldern för giftermål är högre än minimiåldern117 samt att den 

genomsnittliga giftasåldern har fortsatt öka trots att regimen sedan revolutionen försökt att 

uppmuntra befolkningen till allt lägre giftasålder.118 Detta bland annat genom att sänka 

giftasåldern för flickor från 18 till 13 samt att ge utökade ekonomiska bistånd i form av till 

exempel hemgift.119 Vad som dock inte förändrats är faktorn att nästintill alla kvinnor 

fortfarande väljer att gifta sig någon gång i livet.120 I Västeuropa och Nordamerika har det 

sedan en tid tillbaka skett en ökning i antalet kvinnor som väljer att aldrig gifta sig.121  

Ytterligare faktorer som kan ha påverkat giftasåldern i Iran är ekonomiska sådan. 

Efter Iran-Irakkriget på 80-talet gick den ekonomiska tillväxten återigen upp och 

befolkningen började konsumera allt mer. Detta kan enligt vissa forskare ha lett till att 

kvinnorna sökte sig till allt mer välbärgade män och därmed minskade antalet tänkbara makar 

drastiskt.
122
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Vidare har familjens storlek minskat de senaste decennierna trots Irans stora tillväxt. 

Detta kan självfallet härledas till det minskade antalet barn per kvinna men kan även antas 

bero på att ansvaret för den extensiva familjen har minskat.123  

I klassiskt patriarkala samhällen är familjen och staten två åtskilda institutioner, trots 

att de påverkar varandra till stor utsträckning. Inom familjen är kvinnan beroende, socialt och 

ekonomiskt, av först sin far, sedan sin man och till sist sin son men hon kan uppnå viss status 

inom familjen när hon blir svärmor.124 Staten har stor makt över vad som sker inom familjen, 

genom till exempel familjelagstiftningar, och familjen är därmed till viss del sårbar inför 

staten.125  

Enligt statistik väljer allt fler ungdomar i Iran idag att gifta sig av emotionella skäl 

och giftermål arrangeras allt mer sällan av och med släktingar. Statistiken avslöjar även att 

ungdomar i mer urbana områden i högre utsträckning väljer en partner som de träffat i sociala 

sammanhang och oberoende av familjerelationer.
126

 

4.4 Urbanisering 

När ett land genomgår en demografisk transition tenderar urbanisering att efterfölja 

industrialiseringen. Vid urbanisering brukar inte hela familjer migrera utan det tenderar att 

röra sig om ensamma ungdomar som söker sig till städerna antingen för att söka arbete eller 

studera. Detta innebär att många ungdomar bor på egen hand undan föräldrars vakande ögon 

samtidigt som de lever allt mer tätt inpå varandra.
127

 

I samband med urbanisering sker även en ekonomisk förändring där allt mindre 

produktion sker inom den egna släkten eller familjen; människor arbetar i allt större 

utsträckning för större företag. I och med detta behöver urbana familjer inte förlita sig 

ekonomiskt på släktskapet.
128

 Flickor tenderar även att bo hemma längre i väntan på 

anställning och då de gifter sig allt senare.
129

 

På landsbygden i Iran finns idag fortfarande en väl utspridd uppfattning om att det är 

männen som är ansvariga för familjen.
130

 I de urbana områdena tenderar de patrilinjära 

hushållen vara mindre förekommande och nygifta flyttar oftare in i en egen bostad och skapar 
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sin egen kärnfamilj. Motsatsen till detta syns i de patrilinjära hushållen på landsbygden där 

nygifta oftare flyttar in med mannens släkt.
131

 Dessa faktorer visar alltså att en mer urban 

miljö återigen påverkar familjestrukturen på flera vis, bland annat så har den hjälpt till att 

skapa den nya sociopolitiska gruppen ungdomar. 

4.5 Den sociopolitiska gruppen ungdomar 

Idag är runt 60 % av befolkningen i världens utvecklingsländer under 25 år
132

 och Irans 

ungdomsandel utgör samma andel av populationen.
133

 Att undersöka ungdomars attityder och 

demografiska egenskaper kan hjälpa forskare att se indikatorer för hur det kommer att se ut i 

framtiden. Det måste dock påpekas även här att det handlar mycket om generaliseringar och 

att ungdomar, precis som till exempel kvinnor, ej kan ses som en homogen grupp. Vad de 

flesta ungdomar i Iran dock tycks hålla med om är att både familj och religion är centrala 

nyckelfaktorer i deras liv.
134

 

Dagens ungdom i Iran är till 99 % läskunniga och det är inte någon större skillnad i 

läskunnighet mellan kvinnor och män. Gällande samma statistik för hela befolkningen över 15 

år är läskunnigheten hos män ca 8 procentenheter högre.
135

 

Många av de forskare denna uppsats undersökt är oense om huruvida ett större antal 

ungdomar leder till att destabilisera ett orättvist, i detta fall patriarkalt, samhälle. Om så är 

fallet så kan det tyckas orimligt att samtidigt hävda att utbildning (och därmed lägre fertilitet 

och sedermera allt äldre befolkning) skulle leda till demokratisering, såvida det inte finns flera 

vägar dit. FN:s definition av ungdomar är dock ogifta individer mellan 15 och 24 år, vilket 

innebär att trots att det finns färre ”unga” i Iran så finns det ändå fler ”ungdomar”. I och med 

detta går det att se en ökad instabilitet trots en äldre befolkning och, om teorin kring att 

ungdomar genom denna instabilitet kan demokratisera ett samhälle stämmer, ge mer stöd till 

teorier kring utbildningens vikt för demokratiseringsprocesser.
136

 

De som var ungdomar vid tiden för revolutionen 1979 valde att gå den revolutionära 

vägen. Idag tenderar ungdomarna i Iran istället att fokuserar på en huvudsakligen fredligare 

version med betoning på civilrättsliga rörelser och även fler kvinnorättsrörelser. Denna 

skillnad i beteende kan tänkas bero på det sociopolitiska klimat som de olika generationerna 
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växte upp i. I början av 1970-talet började den sociopolitiska gruppen att formas; de unga var 

inte längre antingen barn eller vuxna då allt fler började få tillgång till utbildning och därmed 

gifte sig senare
137

 Denna grupp bör ha blivit större och större med åren i och med den allt 

högre giftasåldern.
138

 

Iran har idag begränsningar när det gäller till exempel klädval, umgänge mellan 

ogifta av olika kön och så vidare
139

, dock finns det en relativt stor grupp av, vad Debeljak 

omnämner som, icke-traditionella ungdomar. Dessa tenderar att utmana de traditionella 

islamistiska normerna. Detta tar sig uttryck i att de till exempel lyssnar på västerländsk musik 

eller att kvinnorna låter lite hår falla utanför den obligatoriska slöjan. Enligt Debeljak blir 

denna typ av protester i form av mindre gester allt mer vanliga i Iran.
140

 Den ekonomiska 

situationen, med hög arbetslöshet, gör dock att mycket fokus tas från mindre ”akuta” ämnen. 

Idag oroar sig Irans ungdomar framförallt över hur de ska lyckas få ett arbete efter 

studierna.
141

 Här kan det vara notervärt att de som har svårt att finna mat för dagen troligtvis 

inte kommer att oroa sig för hur kvinnans situation ter sig i första hand. I detta sammanhang 

kan Abraham H. Maslows kända behovstrappa appliceras som menar att det är först när de 

mest grundläggande behoven är uppfyllda som människor kan börja ta sig an mer existentiella 

behov.
142

 De problem som ungdomar idag värderar som viktigast i det iranska samhället är 

arbetslöshet och generella ekonomiska problem.
143

 De flesta ungdomarna anser att landet 

behöver förändras men vad som är intressant är att endast 42 % av tillfrågade ungdomar i Iran 

tror att befolkningen har makt att förändra samhället. Många beskyller tillexempel 

handelsblockader och liknande från omvärlden för de ekonomiska problem som råder i 

landet.
144

  

Av de fem högst rankade problemen i Iran (av tillfrågade ungdomar 2013) är inte 

kvinnors status och situation med. De högst rankade problemet kan relateras direkt till 

ekonomiska variabler.
145

 Trots detta har det under senare årtionden skett en ökning av 

feministiska rörelser i Iran som kämpar för att förstärka kvinnans status.
146
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4.6 Kvinnors status och patriarkatet 

Irans konstitution säger i artikel 20 bland annat att alla individer, oberoende av kön, skall ha 

samma tillgång till de mänskliga rättigheterna. Detta ställs i kontrast till att kvinnor och mäns 

genusroller är vitt skilda i dagens iranska samhälle, precis som i alla andra samhällen. I 

rättslig praxis skyddas inte kvinnor i samma utsträckning av lagen, speciellt inte när det gäller 

områden som skiljsmässa, vårdnad av barn och liknande.
147

 

Kvinnors status sedan revolutionen 1979 har dock förändrats mycket. 1980 blev slöja 

lagstadgat, kvinnoröster fick inte höras på radion och det genomfördes flera kampanjer för att 

få kvinnor att återuppta sin ”naturliga” roll som moder och hustru. Inom vissa utbildningar 

förbjöds kvinnliga studenter och abort blev olagligt.
148

 För att införliva de nya lagarna 

utbildade staten bland annat kvinnor som kunde patrullera gatorna och se till att alla 

klädregler följdes.
149

 Reaktionerna på detta nya förtryck fick både positiva och negativa 

reaktioner från kvinnors sida.
150

  

Generellt sett sker förändringar kring kvinnors status både i den offentliga och 

privata sfären; den förstnämnda gestaltas i form av generella utvecklingar i form av till 

exempel industrialisering, urbanisering och förändringar i tillgång till utbildning och arbete. 

Dessa makrostrukturella förändringar sker även genom sociala rörelser.
151

 På mikronivå sker 

förändringar inom familjestrukturen, vilket diskuterats utförligare i tidigare kapitel. 

Irans könsroller håller på att moderniseras, speciellt inom familjen. Detta kan dock 

tänkas spridas till makronivå i framtiden.
152

 I en undersökning från 2002 svarade cirka 40 

procent av tillfrågade ogifta ungdomar (15-29 år) att deras fader rådfrågade dem vid 

beslutsfattande inom familjen. Undersökningen påvisade en direkt korrelation mellan högre 

utbildning hos barnen och nivån av öppenhet hos fadern. Ju högre utbildningsnivå barnen 

hade desto högre procent angav att deras fader validerade deras åsikter. På landsbygden där 

skillnaderna mellan faderns utbildning och ungdomens var som högst vid tiden för 

undersökningen uppmättes dock en ökning i våldsamt beteende. Fäderna hade kommit att bli 

allt mer aggressiva, speciellt gentemot sina söner, som börjat konfrontera det patriarkala och 

hierarkiska system som iransk familjetradition till mångt och mycket bygger på.
153

 Enligt 

vidare forskning tenderar även män med lägre utbildning än sina hustrur att ta till våld i 
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hemmet.
154

 Många kvinnor i Iran finner våld i hemmet acceptabelt och runt 78 % säger sig ha 

erfarit våld från sin man.155 Den lägsta förekomsten av våld i hemmet i Iran uppmättes när 

både mannen och kvinnan hade universitetsutbildning156 vilket indikerar att en mer jämställd 

och utbredd utbildning kan innebära mer respekt för det andra könet. 

Det finns de teoretiker som argumenterar mot tesen om att utbildning ger kvinnor 

mer status (läs tillgång till materiella resurser) och menar att så ej är fallet i patriarkala 

samhällen. I patriarkala samhällen har männen ofta kontroll över alla resurser inom familjen, 

vilket innebär att även om en kvinna arbetar betyder det inte att hon får tillgång till de resurser 

hon ackumulerar. Studier visar även att kvinnan inte heller får någon högre ställning i form av 

roll som försörjare. Vidare betyder en inkomst, som i fattigare familjer går direkt till mer eller 

mindre akuta behov, mindre roll som statusfaktor.
157

  

Utbildning medför dock inte bara möjlighet till arbete utan även andra tanke- och 

rörelsemönster. Som vi såg i Kapitel 4.1 så kan utbildning medföra nya auktoritetsfigurer för 

unga flickor. Men det är inte endast inom utbildningsväsendet som auktoritära kvinnor börjat 

visa sig utan allt fler framstående kvinnor uppenbarar sig i Iran. Dessutom har flera 

kvinnorörelser blivit allt starkare de senaste decennierna.
158

 

Vissa forskare anser att islam är den största kvinnoförtryckande faktorn medan andra 

menar att det beror på det uråldriga patriarkatets struktur som länge sett till att resurser 

behållits inom den manliga sidan av släktskapet.
159

 Enligt Moghadam sker två parallella 

utvecklingar i muslimska länder som genomgår ”moderniserande” och demografiska 

förändringar; ”(1) the expansion of industrialization, urbanization, proletarianization, and 

state-sponsored education […] and (2) the retention of Muslim family law”
160

. Den första 

utvecklingen destabiliserar patriarkatet medan den andra är en motreaktion i form av 

islamiska patriarkatförstärkande lagar.
161

 Hon presenterar även de neopatriarkala teorierna 

som talar om det som sker när traditionella patriarkala förhållanden möter de mer ”moderna” 

visionerna. Genom neopatriarkatet kan staten frånsäga sig ansvaret att tillhandahålla vissa 

rättigheter till befolkningen då de kan lägga detta ansvar på släktskap och familj.
162
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Irans Gender Development Index 

Irans Human Developement Index har sedan 1980 ökat avsevärt.163 Sedan GDI 

introducerades i Human Development Report 1995 har Irans index stigit fram till 2008 då det 

helt ersattes av GII. I Figur 5 visas GDI-utvecklingen för Iran under 2000-2007. GDI mäter 

skillnaden mellan män och kvinnor i livslängd, utbildning samt inkomst.
164

 2009 rankades 

Irans GDI som nummer 76 av 155 länder, vilket kan jämföras med deras HDI som rankades 

som nummer 88 utav samma länder. Vad som dock är notervärt här är att många andra länder 

i samma område har betydligt lägre GDI i förhållande till sitt HDI.
165
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5.0 Analys och diskussion 

5.1 Analys 

I början av denna uppsats formulerades frågeställningarna Hur ser korrelationerna mellan 

förändringar i demografiska faktorer och förändringar gällande kvinnors status ut i det 

iranska samhället efter revolutionen 1979? samt Hur kan dessa korrelationer analyseras ur 

ett socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv?. I undersökningen har material presenterats och 

delvis problematiserats och genom detta har den första frågeställningen besvarats. I detta 

kapitel kommer de korrelationer som omnämnts i Kapitel 4 att diskuteras med hjälp av ett 

socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv. Genom detta skall den andra frågeställningen 

besvaras.  

De korrelationer som presenterades i Kapitel 4.0 Demografiska faktorer är de som 

denna uppsats funnit mest centrala. Dessa inbegriper utbildning och arbete, fertilitet, 

giftasålder och familjestruktur, urbanisering samt den sociopolitiska gruppen ungdomar. 

Förändringar i dessa faktorer påverkar kvinnors status i hög grad. Sedan revolutionen 1979 

har kvinnors situation i Iran haft både upp- och nedgångar, men något som särskiljer sig är, 

som tidigare nämnt, den dramatiska fertilitetsminskningen. Denna påverkade kvinnor på 

många plan men framförallt är det kanske omständigheterna kring fertilitetsminskningen som 

är det som avslöjar mest. Att kvinnor fått både större tillgång och möjlighet till längre 

utbildning klargjordes i Kapitel 4.1 och detta har bland annat medfört att ungdomar gifter sig 

allt senare och därmed har kortare tid på sig att få barn. Vidare sprider utbildning, både 

formell och informell, kunskap om fertilitet, preventivmedel och liknande
166

 vilket påverkar 

barnafödandet. 

5.1.1 Den privata och den offentliga sfären 

Med färre barn kan en även tänka sig att kvinnan blir mindre bunden till den privata sfären 

och får fler möjligheter att ta sig ut i det offentliga. För socialistiska radikalfeminister är detta 

mycket grundläggande då kvinnor i nuläget konstant undervärderas för sin roll i det privata 

och till mångt och mycket helt saknar en plats i den offentliga sfären.  

Den olika arbetsfördelningen som en kan se i bland annat fallet Iran innebär att män 

och kvinnor är ömsesidigt beroende, även om kvinnans beroende av mannen kan tyckas 

större. Det ekonomiska beroendet som en arbetslös kvinna har av sin man tvingar henne att 

                                                 
166

 Moghadam 1993: 129. 



Moa Nalepa 

35 

 

stanna i hans privata sfär och upprätthåller de patriarkala maktstrukturerna. En kvinna som 

arbetar har inte alltid tillgång till den eventuella inkomst hon inbringar utan mannen tenderar 

att kontrollera all ekonomi.
 167

 Som Kapitel 4 dock visade så har det i Iran dock börjat ske en 

attitydförändring. Genom utbildning har kvinnor börjat få ta del av fler beslut inom familjen. 

Detta kan tänkas betyda att en eventuell inkomst faktiskt kan förändra kvinnans situation. 

Dessutom kan kvinnor, som socialistisk radikalfeminism förespråkar, genom arbete och 

därmed eventuellt mer utrymme i den offentliga sfären få större förståelse för 

maktstrukturerna. På arbetsplatsen kan kvinnorna dela med sig av sina erfarenheter av det 

patriarkala förtrycket. Först när tidigare osynliga maktstrukturer syns kan de kritiseras och 

motarbetas. 

I dessa sammanhang syns även vikten av att diskutera klasskillnader och 

intersektionalitet; det finns individer och familjer som varken kan diskutera hur inkomster bör 

fördelas eller fundera över hur kvinnors statussituation ser ut. Att vara kvinna behöver heller 

inte vara den enda diskrimineringsnivån en människa upplever; hon kan vara av en etnisk 

minoritet eller lägre klass också. Kvinnor bör dock ges möjligheten att ifrågasätta den 

situation de befinner sig i och få tillgång till den offentliga sfären där dessa diskussioner förs.  

Den offentliga sfären öppnar sig bland annat genom utbildning och genom att den 

sociopolitiska gruppen ungdomar, som kan skapa sig erfarenheter och diskutera, växer. Att få 

möjlighet att diskutera sin situation kan leda till att de djupt rotade, och ibland osynliga, 

maktstrukturerna blir tydligare och därmed får mer kritik. 

Att kvinnor utgör en så pass liten procent av den ekonomiskt aktiva och arbetande 

befolkningen är oroväckande när en talar om deras status. Att kvinnor inte är ekonomiskt 

aktiva innebär att det är svårare för dem att lösgöra sig från förtryckande släktskap eller 

makar.
168

 Det finns, som vi såg i undersökningen, ett mörkertal när det kommer till arbetande 

kvinnor; det stora antal som arbetar i de informella, oavlönade sektionerna.
169

 Att kvinnor bär 

en så pass stor del av bördan i den informella sektorn medför att de återigen förvisas till och 

hålls kvar i den privata sfären. Genom detta kan den androcentriska offentliga sfären fortsätta 

att vara en otillgänglig arena för kvinnorna. Återigen så blir även klass relevant; de kvinnor 

som har råd med till exempel städerskor, barnvakter eller dylikt har större möjlighet att få en 

chans att utbilda sig på högre nivå och ta sig ut på arbetsmarknaden. 

                                                 
167

 Oppenheim Mason 1995: 10. 
168

 Aghajanian 1992: 363. 
169

 Rezazadeh 2011: 264. 



Moa Nalepa 

36 

 

Något som även togs upp i analysen var heteronormen, enligt vilken det ses som 

naturligt och fint att ingå äktenskap och bilda familj med någon av det motsatta könet. I Iran 

tycks denna norm fortfarande vara mycket starkt rotad då nästintill alla kvinnor väljer att förr 

eller senare gifta sig.
170

 Denna norm kritiseras hårt av socialistiska radikalfeminister då den 

återigen binder kvinnan till mannen samt den privata sfären. Efter den islamiska revolutionen 

uppmanades kvinnor att ”gå tillbaka till hemmet”.
171

 Detta kan ses som en del i det patriarkala 

maktsystemet där kvinnan förvisas av mannen från den offentliga sfären till den statusmässigt 

lägre privata sfären och därmed stängs ute från bland annat demokratiska diskussioner och 

processer. Andra typer av maktutövande som undersökningen visat på är kunskap som 

maktredskap. Att många unga kvinnor har familjen som främsta nyhetsskälla
172

 innebär att de 

inom familjen som förmedlar denna information har stor makt. 

Allt fler urbana ungdomar i Iran idag väljer som tidigare nämnt att gifta sig av 

emotionella skäl samt med en partner som de träffat på egen hand.
173

 Detta kan tänkas grunda 

sig i att ungdomarna rör sig allt mer fritt i och med möjligheten att studera; det kan innebära 

att de socialiserar mer på egen hand och får en känsla av att de har möjlighet att göra sina 

egna val. Att kvinnor får mer rörelsefrihet i den offentliga sfären gör dem alltså återigen mer 

autonoma. Giftasåldern i Iran har även den genomgått en stor förändring. Framförallt kvinnor 

gifter sig idag allt senare
.
. Vidare har även, den annars traditionellt höga174, åldersskillnaden 

mellan män och kvinnor vid giftasålder sjunkit. Patriarkala samhällen karakteriseras ofta av 

höga åldersskillnader mellan hustru och man
175

 och detta innebär att dessa siffror indikerar en 

positiv förändring. Med lägre åldersskillnad bör mannen få en mindre given roll som 

familjehuvud och med en mer jämlik utbildning mellan hustru och man kan det tänkas att 

beslut i åtminstone den privata sfären blir allt mer demokratiska. 

Att nästintill alla ungdomar i Iran idag är läskunniga, samt att skillnaden mellan 

läskunnighet hos kvinnor och män är mycket liten
176

, bådar gott för framtiden. Detta indikerar 

att, så länge utbildningsnivån inte stagnerar och den blir mer utspridd, hela befolkningen 

borde ha en läskunnighet på 99 % när dessa ungdomar hör till den äldsta generationen och att 

skillnaden mellan män och kvinnor skulle minska eller försvinna helt. Problematiken med 

våldsbenägna fäder på landsbygden bör då succesivt växa bort när generationsglappet i 
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utbildningsnivåerna minskar. Vad den ökade utbildningsnivån även bidrar till är att skapa 

alternativa auktoritetsfigurer vilket bör leda till att unga kvinnor kan ombilda den annars 

rådande uppfattningen om att kvinnor hör hemma i den privata sfären genom att de ser att 

andra, auktoritära kvinnor, kan röra sig i den offentliga sfären.
 
Även fritidsaktiviteter ger 

flickor möjlighet att röra sig allt mer i den offentliga sfären.
 177

  

5.1.3 Statliga påtryckningar 

Som vi såg i Kapitel 4.2 sammanföll fertilitetsminskningen med påtryckningar för just detta 

från staten.178 Samtidigt visade Kapitel 4.3 att statens påtryckningar om lägre giftasålder inte 

gick samma väg. Trots att minimiåldern efter revolutionen sänktes till 13 för kvinnor179, samt 

då staten införde diverse incitament, så fortsatte genomsnittsåldern för giftermål att öka.180 

Det är mycket svårt att avgöra huruvida staten har påverkat människors agerade i något av 

dessa fallen då det är många andra faktorer som spelat in. Dock betyder statens oförmåga att 

påverka giftasåldern trots allt att människorna inte helt styrs av den mer flyktiga politiken 

utan att andra faktorer kan få spelrum. Detta är mycket viktigt om det skall kunna gå att 

utveckla kvinnors status oberoende av eventuella motståndare inom den patriarkala eliten. 

Vad som dock är värt att tänka på är att staten kan, genom lagförändringar eller 

uppmuntranden, sända ut signaler kring vad som är accepterat, och vad som inte är det. I 

början av Kapitel 4.1 såg vi hur reformer innan revolutionen sände ut signaler och påverkade 

synen på kvinnan, trots att de inte implementerades fullt ut. 

Efter revolutionen uppmuntrades, som tidigare nämnt, kvinnorna att återgå till sin 

”naturliga” plats i hemmet.
181

 Socialistiska radikalfeminister motsäger sig denna typ av 

retorik, som är mycket återkommande, då den förstärker patriarkatet. Genus är något 

konstruerat och därmed kan en individ rimligtvis inte tilldelas en plats eller uppgift på 

biologiska grunder. 

Enligt Moghadam så har kvinnornas deltagande, och kanske framförallt erkända 

deltagande, i revolutionen 1979 lett till högre acceptans för att kvinnor ställer sig upp mot 

diskriminering och orättvisor.182 Genom att kvinnorna under revolutionen tog sig ut i den 

publika sfären så finns det idag en större acceptans för kvinnor i det offentliga rummet, om än 

bara vid tillfälliga uppror. Detta kan alltså innebära att även om en regering skulle införa nya 
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inskränkande lagar som kan få negativa konsekvenser för jämställdheten i landet så skulle 

kanske inte kvinnorna finna sig i detta. Bara det faktum att unga kvinnor idag ruckar på till 

exempel reglerna om slöja, om än endast knappt märkbart, visar att det finns en progressiv 

kraft i landet. Det visar även på en medvetenhet om orättvisorna och om att kvinnors situation 

kan se annorlunda ut.  

Staten och de religiösa ledarnas försök till kontroll av fertiliteten kan även ses som 

inskränkande och som en slags politisering av kvinnors kroppar. Den ger även kvinnan en 

tydlig roll, på gott och ont. Genom rollen som moder blir kvinnan värdefull; hon behövs. Men 

detta innebär även att de som inte vill eller kan föda barn hamnar i en svår situation. Som 

objekt blir denna kvinna inte värd mycket i släktskapssystemet. Vidare kan uppmuntrandet av 

barnafödande ses som ett aktivt maktspel där eliten (männen) indirekt uppmuntrar kvinnorna 

att utrymma den offentliga sfären. Kvinnan blir definierad och värderad utifrån sin roll som 

hustru och moder, men aldrig som individ.  

Genom att den extensiva familjen har blivit mindre viktig i det iranska samhället
183

 

så bör det uppstå ett större behov av staten. Tidigare har en förlitat sig på släktskapssystemet 

men när detta har mindre inflytande så bör det även känna mindre skyldighet att hjälpa till vid 

behov. Detta kan innebära att socialt och ekonomiskt utsatta människor kan behöva mer stöd 

från statliga institutioner. 

5.1.2 Den osynliga patriarkala maktstrukturen 

Alla kvinnor anser inte att det är korrekt att arbeta utan det finns en stor grupp mer 

traditionella kvinnor som anser att kvinnor bör behålla sin gamla roll som moder och 

hustru.
184

 Dessa åsikter kan tolkas som en del i de dolda patriarkala maktstrukturerna; det är 

en form av förtryck eller förstärkande av förtryck som kvinnorna omedvetet ställer upp på.  

Detta kan leda till att kvinnor ställs emot varandra istället för att kämpa för sina gemensamma 

rättigheter. Åtgärder som upprättades i denna anda i början på 1980-talet var att staten tränade 

kvinnor till att patrullera gatorna. De skulle bland annat se till att klädregler följdes
185

 vilket i 

mångt och mycket måste ha ställt de traditionella kvinnorna mot de mer ”moderna”. Återigen 

skall kvinnor inte buntas ihop som en homogen grupp och det kan tyckas imperialistiskt att 

säga att de som anser att kvinnan bör hållas i hemmet har fel. Dock måste det påpekas att det 

är skillnad på att välja att stanna hemma eller tvingas till det. Att låta kvinnor ha möjlighet att 

välja att jobba behöver inte anses som imperialistiskt utan är en del i de grundläggande 
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mänskliga rättigheter som alla skall få ta del av. Att vissa kvinnor sedan ser det som något 

positivt att stanna i den privata sfären kan dock ses som en del av det förtryck som funnits så 

länge att det normaliserats och i vissa fall har upphört att ifrågasättas. Detta är de dolda 

maktstrukturer som den socialistiska radikalfeminismen återkommande diskuterar och 

ifrågasätter. 

5.2 Diskussion 

När den patriarkala maktstrukturen väl börjar destabiliseras allt mer kan det förhoppningsvis 

ske en maktförskjutning till kvinnors fördel. Det går även att se på utbildning som en rättighet 

som automatiskt genererar fler rättigheter genom informationsspridning och större 

självständighet. Fertilitetsminskningarna, den ökade utbildningsnivån hos både män och 

kvinnor och den ökade giftasåldern är faktorer som vi sett direkt påverkat kvinnors situation i 

Iran. Andra demografiska förändringar som även de korrelerade med bättre status för kvinnor 

var urbaniseringen, den förändrade familjestrukturen samt det allt större antalet ungdomar i 

landet. Ytterligare undersökningar på länder med liknande kultur och demografiska struktur 

kan förhoppningsvis påvisa att dessa tendenser inte är specifika för Iran. Genom detta kan det 

förhoppningsvis gå att stimulera eller uppmuntra till de demografiska faktorer som påverkar 

kvinnors status positivt och genom detta arbeta med kvinnors rättigheter på ett mer effektivt 

vis. 

Huruvida det utifrån den undersökning som genomförts i denna uppsats går att säga 

någonting om framtiden är en mycket komplex men intressant fråga. Politiska makter kan 

vända en kurva drastiskt och som tidigare nämnt måste samhället vara öppet för förändring 

för att någonting skall kunna ske. Vidare kan det tänkas att staten, med en allt större äldre 

befolkning, uppmanar till högre fertilitet för att någon skall kunna ta hand om det stora antalet 

kommande pensionärer. Liknande uppmaningar, gällande giftasålder, har dock tidigare varit 

fruktlösa
186

 och detta indikerar att folket kanske inte tar allt för mycket råd från staten. 

Om en vill påvisa korrelationer mellan demografiska förändringar samt 

genusmässiga sådan så är det mycket komplext; som tidigare nämnt är demografi långt ifrån 

den enda kraften i samhällen och otroligt mycket annat spelar in. Till exempel måste även 

hänsyn tas till socio-ekonomiska, kulturella och politiska faktorer. Dessa faktorer är även de 

mycket avgörande för kvinnors status och skall absolut inte underskattas. Denna uppsats tar 
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sig an en liten del av en stor helhet och betydligt mer forskning behövs för att kartlägga alla 

de faktorer som påverkar kvinnor i diverse samhällen. 

Att många kvinnor i Iran finner det acceptabelt att de blir slagna
187

 indikerar nog 

enligt få att de har en hög status i samhället och just islam anklagas ofta för att upprätthålla de 

patriarkala förhållandena som råder i landet. Detta kan mycket väl vara sant till viss del men 

muslimska länder kan knappast anses vara de enda kvarvarande patriarkala samhällena och de 

är definitivt inte de enda historiskt sett. Att det traditionella, i detta fall ofta korrelerat med det 

religiösa, gör motstånd mot den så kallade demokratiseringsprocessen är knappast någonting 

nytt heller. Mycket av det ”moderna” som introduceras i ett samhälle möter någon typ av 

motstånd och motreaktion. När den mer traditionella eliten dessutom sitter vid makten kan det 

tänkas ske lagstiftande åtgärder mot ”moderniseringen”. Detta är mycket problematiskt men 

genom att vidare undersöka vikten av demografiska förändringar kan eventuellt länder som 

Iran hjälpas med att fatta välgrundade beslut kring familjeplaneringsprogram och liknande. 

Att kvinnan är så starkt kopplad till familjen och hemmet medför en viss problematik i 

jämställdhetsprocessen; kvinnor måste även få tillgång till den offentliga sfären. Landet tycks 

vara på mycket god väg när det kommer till förbättringar, trots vissa motgångar, och om 

kvinnorna får fortsatt större tillgång till den offentliga sfären och mer att säga till om i den 

privata kommer framtiden troligen att se fortsatt ljus ut för den iranska kvinnan och samhället. 

Att ämnet feministiskdemografi behöver mer uppmärksamhet är det ingen tvekan 

om. Under undersökningens gång har flera stora kunskapsluckor infunnit sig. Många forskare 

ställer sig rakt emot varandra i sina slutsatser och en viss förvirring tycks finnas inom ämnet. 

Detta beror troligen på att ämnet är så pass ungt och i framtiden hoppas jag att fler intresserar 

sig för det. Jag tror det finns mycket intressanta slutsatser, som ligger osagda i landskapet av 

icke-undersökta demografiska faktorer, som kan säga oss mängder om utvecklingen av 

kvinnans status. Det gäller bara att börja gräva. 
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