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Akademiska examina
1992: Fil. Kand. i sociologi. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
1993: Doktorand i Sociologi. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet .
1994: Gäststudent som doktorand vid University of Bristol, England (bilaga A2).
2003: Doktorsexamen i Sociologi. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet (bilaga
A).
Tjänster
Jag har varit anställd vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, från 1995 och
tjänstgjort som följande: två år som forskningsassistent under 1995-1996 med 50 procents
tjänst; ett år som doktorand med 100 procents tjänst under 1998-1999, två månader som
forskningsassistent med 100 procents tjänst under 1999; tre års undervisning mellan våren
1999- till och med hösten 2002 med 75-100 procents tjänst (först som universitetsadjunkt
och sedan som vikarierande universitetslektor). Under denna period har jag också undervisat
då och då vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Från höstterminen
2002 till hösten 2004 har jag genomfört cirka 200 timmars undervisning med timlön vid
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Från hösten 2004 och till och med hösten
2005 har jag återigen haft anställning som vikarierande universitetslektor vid Sociologiska
institutionen, Stockholms universitet, med genomsnitt på 35 procent. Sedan höstterminen
2002 har jag undervisat som vikarierande lektor vid Institutionen för samhälls- och
beteendevetenskap, Mälardalens högskola mellan 80 - 100 procents tjänst. Från 2005-08-01
har jag en fast anställning vid Mälardalens högskola med 75 procents tjänst (bilaga B1-B5).

1- Vetenskapliga erfarenheter
Forskningsinriktning
Jag har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj. En huvudsaklig
frågeställning har rört hur maktfördelning inom familjen, och då inte minst bland
invandrarfamiljer, påverkar familjerelationen. Utöver detta har jag skrivit ytterligare papper
och artiklar om kvinnor och familj, samt andra ämnen (se publikationslistan).
Min forskning illustrerar hur ett universalistiskt maktperspektiv kan vara värdefullt för analys
av partikulära frågor, såsom familjesituationen bland ”invandrare” i Sverige. Det verkar
såsom om det i Sverige finns en klyfta mellan en del forskare som har inriktat sig på
kvinnosituationen bland etniska minoriteter utifrån ett feministiskt perspektiv och de forskare
som ifrågasätter eurocentristiska diskurser i etniska relationer. Jag har i min forskning visat att
man kan – och bör – kombinera de två aspekterna, då detta ger en bättre utgångspunkt för
analys av samhällsproblem som berör genus- och etniska relationer. En generell genusteori
som ofta utgår ifrån vita medelklasskvinnors upplevelse i västvärlden kan präglas av
eurocentrism. Den kan dessutom ha svårt att återspegla upplevelser hos kvinnor med annan
klass, ”ras” eller etnisk bakgrund.
Samtidigt tillhör jag de etnicitetsforskare som tonar ner etnicitet som ett kulturbetingat
fenomen. Jag menar att etniska relationer som en del av samhällsstratifieringen som bygger på
en hierarkisk maktrelation - såsom klass- och könsrelationer - existerar som faktiska
förhållanden i dagens samhälle. Jag anser därför att begreppet intersektionalitet, vilket utgår
ifrån samverkan mellan olika dimensioner av maktrelationer - såsom klass, kön, etnicitet,
generation - ger en bättre utgångspunkt för analys av frågor som berör genus och etnicitet. En
poäng med min forskning är att jag har kombinerat just det etniska perspektivet,
klassperspektivet och könsperspektivet för att studera maktkonflikter inom
”invandrarfamiljer” i Sverige. Även i min nya studie om maktkonflikter mellan föräldrar och
ungdomar inom invandrarfamiljer i Sverige tillämpar jag maktperspektivet och synnerligen ett
intersektionellt perspektiv för att studera generations - och genuskonflikter bland unga flickor
och deras föräldrar inom etniska minoriteter (publikationslistan nr 5-7 , 29-31).
Forskning före doktorsavhandlingen
Intresset för studier om familjekonflikter utifrån ett genus- och maktperspektiv föddes under
mitt C-uppsatsarbete (1992), vilket handlar om skilsmässor i Iran. Uppsatsen skrevs vid
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. I detta arbete har jag visat hur man i ett
islamiskt land som Iran oförväntat kunde finna ett positivt samband mellan inflyttande i
regionen och risken för skilsmässa. Detta skiljer sig från mönstret i västvärlden, där det finns
ett negativt samband mellan inflyttande i regionen och risken för skilsmässa. Med andra ord i västvärlden har en minskning av inflyttande i regionen ökat risken för skilsmässa. Jag har
belyst hur skilda attityder inom islam och kristendom gentemot kvinnor och skilsmässa kan
vara en förklaring till detta. I artikeln ”En bild av kvinnornas försämrade situation i Iran”
(publikationslista nr 8) har detta mönster i Iran preciserats med hjälp av statistiska data.
Denna artikel har även publicerats på norska och persiska. Ingegerd Municio - Larsson docent
i statsvetenskap vid Södertorns högskola skriver i sin utlåtande 2006-11-14 (i
sakkunnigutlåtanden till universitetslektorat i internationella migration och etniska relationer,

IMER, vid CEIFO, Stockholms Universitet, SU 612-0395-06) att denna artikel ”en
väldokumenterad och skrämmande beskrivning av kvinnors försämrade situation”.
Samtidigt har jag utvecklat en allmän teori om kvinnornas ökade makt och dess avgörande
roll för den höga instabiliteten bland patriarkaliska familjer. Detta har återspeglats även i
min recension (publikationslistan nr 22) av David Popenoe´s bok Disturbing the Nest.
Professor Bengt Börjeson pekar i sitt utlåtande (Dnr 21-652-03, 2004-05-22) på poängen
med min recension på följande sätt: ”MD visar att långt före publiceringen av sitt
avhandlingsarbete att var engagerad i frågan som rör familjebildning och
familjesammanhållning. I denna recension nagelfar han den konservative familjesociologen
Popenoe och hans tes om den västerländska familjens snara undergång. MD´s recension
smular sönder det mest av DP´s argument genom att redovisa empiriska data som –
åtminstone för svenskt vidkommande – drabbar DP´s test.” (se bilaga E).
Parallellt med utvecklingen av min teori om genus– och maktperspektiv för analys av
familjerelationer, blev jag intresserad av att fördjupa mina kunskaper i frågor om etnicitet. Jag
har framför allt fokuserat på det postkoloniala arvet och dess betydelse för orientalismens och
rasismens utveckling i västvärlden och ökade spänningar mellan ”väst” och Mellanöstern. I
artiklar ”Varför blev det krig i persiska viken?” (Publikationslista nr 17) och ”Iran vänstern
och den islamiska revolutionen” (publikationslistan nr 24) pekar jag på hur det koloniala arvet
har motverkat den demokratiska utvecklingen i området och bidragit till en intensifiering av
en ”antiimperialistisk” stämning. Denna ”antiimperialistiska” känsla har i sin tur utnyttjats
och profilerats av antitoleranta ideologer inom den islamiska fundamentalismen och
panarabismen, vilka på ett våldsamt sätt har försökt expandera sina ideologier till hela
Mellanöstern.
Jag har även fördjupat mig i etniska relationer och rasistiska ideologier och handlingar i
Sverige. Artikeln ”Rasism eller rasister” (publikationslista nr 21) är en recension av Anders
Langes bok Reflektion kring rasismen. I denna artikel har jag betonat vikten av det
postkoloniala arvet för utveckling av rasismen som en diskurs, vilken kan ha olika former
men samma budskap. Det vill säga en diskurs som legitimerar en grupps överlägsenhet
gentemot andra grupper med hänvisning till ”biologiska skillnader” eller ”kulturella
skillnader”. Det sistnämnda argumentet används idag, i Sverige och övriga västvärlden, allt
mer som en grund för den så kallade nyrasismen. I ”Förbjuda rasistiska organisationer?” och
i ”Varför är inte rasistiska organisationer förbjudna i Sverige” (publikationslista nr 18-19) har
jag försökt beskriva svårigheterna i att motverka rasismen med enbart lagstiftningen.
Professor Yngve Lithman vid universitet i Bergen skriver i sin utlåtande 12 november 2006
(SU 612-0395-06) att denna artikel är ”en kompetent diskussion”.
I en delrapport av avhandlingen (Invandrarkvinnor utmanar männens roll), vilken ingick i
Kvinnomaktutredningen och som publicerades 1997, började jag för första gången kombinera
ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv för att förklara familjekonflikter inom iranska och
även inom andra ”invandrarfamiljer” (publikationslista nr 1). Rapporten fick mycket
uppmärksamhet såväl inom den akademiska världen som utanför och i Sverige såväl som
internationellt, och då inte minst i media. Rapporten har under flera år varit kurslitteratur vid
ett flertal universitet och högskolor, bl.a. vid sociologiska institutionen och institutionen för socialt

arbete vid Stockholms universitet, vid Malmö högskola, Mälardalens högskola etc. Undersökningen
har visat att skilsmässor inom iranska familjer i Sverige främst är ett resultat av en maktförskjutning i
parrelationen, där invandringen alltmer intensifierat dessa maktkonflikter.

Undersökningen kombinerar dock det etniska perspektivet med klass- och könsperspektiv. I
själva verket är det i detta verk som jag för första gång utgår ifrån ett intersektionellt
perspektiv, utan att ens nämna begreppet. Denna rapport har senare publiceras i en kortare och
en längre version i två internationella akademiska tidskrifter på engelska (publikationslista nr
10-11). Två kortare varianter av rapporten har publicerats i populärvetenskapliga tidskrifter på
svenska (Publikationslista nr 26, 28). Rapporten har även publicerats på persiska både i Iran
och utomlands i olika versioner i akademiska tidskrifter. Även en persisk version av rapporten
har publicerats i min bok på persiska som är en samling av många sociologiska texter om
kvinnor, migration och familj (publikationslista nr 2).
Mitt sista verk före avhandlingen handlar om ”Islamisk feminism: kompromiss eller en
utmaning mot feminism” och har publicerats på svenska, engelska och även persiska
(publikationslista nr 2, 12, 27). I denna artikel försöker jag återigen kritisera den
eurocentristiska synen på ”muslimska kvinnor”, vilken tolkar dessa kvinnor enbart som offer
och underskattar deras handlingsförmåga och utmaningar. Samtidigt har jag i detta verk
kritiserat islamisk feminism, vilken med stöd av de postmoderna kulturrelativistiska
argumenten ifrågasätter jämställdhetsideal och legitimerar rådande förhållande i samhället,
där kvinnor drabbas hårdast (se även publikationslista nr 25).
Doktorsavhandlingen
Jag lade i maj 2003 fram min avhandling vid sociologiska institutionen vid Stockholms
universitet. Avhandlingen heter Invandrarkvinnor som bryter mönster. Hur
maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen. Stockholm Studies
in Sociology. N.S.17. Almqvist & Wiksell International (avhandlingen har även publicerats
som bok av Liber, maj 2004). Handledare var professor Göran Ahrne vid Stockholms
universitet och opponenten var professor Kari Moxnes från Trondheim universitet.
Avhandlingen börjar med att göra en kvantitativ studie av skilsmässorisken bland 9 olika
invandrargrupper som skiljer sig mer än svenskar. I kapitel två och tre diskuteras några
relevanta sociologiska teorier om familjen. I kapitel tre utvidgas och preciseras orsakerna till
sammanhållning av familjen och separation utifrån ett genus- och maktperspektiv. Därefter
presenteras i fjärde kapitlet några specifika teoretiska ansatser som kan förklara den höga
separationsfrekvensen respektive sammanhållningen hos iranska familjer i Sverige, bland
annat ur genus- och maktperspektiv. I kapitel sju och åtta redovisas resultaten från de 56 intervjuundersökningarna med frånskilda och gifta iranier i Sverige.
När det gäller frånskilda iranier visar det sig att den höga skilsmässofrekvensen inte enbart är
ett resultat av kulturella och socioekonomiska svårigheter, utan även ett resultat av
maktförskjutningen mellan makarna. Undersökningen visar att männens status och inflytande
i många fall har sjunkit efter invandringen, medan kvinnors situation har förbättrats. Inom
många iranska familjer i Sverige tenderar männen dessutom att leva i gårdagen, kvinnor i
nuet och barnen i framtiden. Allt detta intensifierar familjekonflikten och ökar risken för
separation. Intervjuerna visar att det finns stora skillnader mellan iranska män och kvinnor

när det gäller upplevelser av och attityder till det svenska samhället. Detta trots att
invandringen innebär påfrestningar för båda könen. Undersökningen visar att männen känner
sig mest missnöjda i Sverige. De drabbas hårdare av fördomar än vad de iranska kvinnorna
gör. För majoriteten av kvinnorna är det tvärtom. Deras position har förbättrats avsevärt, trots
olika svårigheter i samband med invandringen. Därför är de mer positivt inställda till det nya
samhället. Samtidigt kan olika former av diskriminering i det nya landet påverka kvinnornas
frigörelse negativt. Detta kan öka risken för att de drar sig tillbaka till sin etniska kultur,
vilken domineras av traditionella patriarkala normer. Den höga skilsmässofrekvensen bland
iranier kan påverka många iranska män till att försöka anpassa sig till de nya villkoren. Den
verkar delvis ha en positiv effekt på utvecklingen av jämställda relationer inom iranska
familjer i Sverige.
Bland de intervjuade iranska familjerna där skilsmässa inte blir aktuell efter invandringen
kan man urskilja två mönster. Det ena är den patriarkala familjen där det – till mannens
fördel – finns stora skillnader mellan makarnas maktresurser. Det andra familjemönstret är
mer eller mindre jämställda familjer. I dessa familjer har båda parter ungefär samma
inflytande och makt över varandra. Min undersökning av gifta iranska familjer i Sverige visar
att kvinnornas utmaning av männens roll även kan leda till att jämställdheten utvecklas och
blir mer stabil, då männen anpassar sig till de nya villkoren. Par med högre utbildning och
socioekonomisk status och mer moderna värderingar har bättre förutsättningar för att
utveckla sin relation mot en mer jämställd efter invandringen. Kvinnor som har sämre makt
och inflytande är däremot mer ”nöjda” eller känner mer tvång att stanna kvar i patriarkala
förhållanden. Deras svaga position samt etnisk diskriminering försvårar möjligheten till att
dessa familjer kan bryta mönstret.
Avhandlingen betonar att familjeinstabiliteten bland iranier i Sverige – liksom bland
svenskar – är en naturlig följd av individualisering och kvinnors ökade maktresurser som del
av en global process. Det vill säga att invandringen också kan handla om en resa i tid och
rum som sätter fart på samma förändringar i familjestrukturen bland invandrare som pågått
under flera decennier bland svenskar.
Min avhandling fick mycket uppmärksamhet i flera dagstidningar (DN, SVD, Aftonbladet,
Metro, Göteborgsposten, Expressen etc.), TT, Sveriges Radio och SVT. En del akademiska
och populärvetenskapliga tidskrifter (såsom ”SU-nytt”, ”Genus”, ”Sociologiska forskning”,
”socionomen”, ”Kvinnor & Fundamentalism”, ”Invandrare & Minoriteter”, ”Forskning”,
”Se”). Vidare har några norska, nederländska, engelska och persiska tidskrifter skrivit om
mitt avhandlingsarbete. Min avhandling är idag kurslitteratur för den sociologiska - och
genusundervisningen vid Mälardalens högskola, Uppsala universitet, Örebro universitet,
Stockholms universitet, Linköping universitet mm.
Professor Kari Moxnes (Sociologisk forskning, 2004, nr 1) skriver i sin recension av
avhandlingen följande: ”Darvishpours avhandling er teoretisk viktig fordi han viser at samliv
og samlivsbrudd blant innvandrere kan forklares på samme måte som for innfødte. Den
viktigste forskjellen er innvandringen; en reise i tid og rom. Hvis vi forstår innvandring som
en stor kontekstuell forandring, men i prinsippet lik all annen forandring, så er det
betydningen av forandring som må studeres. Det er godt dokumentert at forandring er en

stressfaktor i samliv som øker risikoen for skilsmisse. Darvishpours undersøkelse er også
politisk og sosialt viktig, særlig fordi han ikke følger strømmen, den dominerende diskurs
hvor alt ved ikke-vestlige innvandreres liv og levnet skal forklares med deres etnisitet og
religion, samtidig som det nærmest utelukkes at tilsvarende forhold er av betydning når det
gjelder å forklare forhold blant innfødte. Darvishpour viser at skilsmisse og et fortsatt samliv
blant innvandrere, kan forklares på samme måte som blant skandinaver, at det ikke trengs en
type forklaring på innvandreres samliv og en annen for resten av befolkningen. Det er viktig
fordi det gjør det vanskeligere å distansere seg og å betrakte innvandreres atferd som bestemt
av deres etnisitet, og dermed noe som ikke handler om oss”. Professor Carl le Grand skriver
”Darvishpours forskning kännetecknas av en orginell tillämpning av teoretiska ansatser som
utvekclats för helt andra syften än för det forskningsområde han är aktiv inom. Dessutom
använder Darvishpour i sitt arbete på ett medvetet sätt en kombination av kvantitativ och
kvalitativ metodik. Detta är sällsynt inom svensk sociologi.” (ur Darvishpour, 2004, se
publikationslista nr 4) Professor Göran Ahrne menar i sitt förord till min bok att: ”Den här
boken kan läsas som en fallstudie i globalisering” (ibid.).
Professor Bengt Börjeson skriver i sin utlåtande (Dnr nr 21 -652/03, 2004 -05-26) följande:
Doktorsavhandlingen behandlar på ett utomordentligt intressant sätt ett viktigt tema för att
förstå de påfrestningar invandringen till Sverige medför för de invandrade familjerna –
invandrarfamiljerna i detta fall iranska familjer. Avhandlingens första del är en skicklig
teoretisk analys av relationer och familjemönster i förändring och del två en redovisning av de
kvalitativa intervjuer som genomförts med dels skilsmässofamiljer och dels familjer som
”hållit ihop”. Avhandlingen är en avhandling i sociologi men både teoretiskt och metodiskt är
det relevant för ämnet socialt arbete. Arbetet är en stark vetenskaplig merit för den sökande
tjänsten. MD:s vetenskapliga produktion har goda kvaliteter. Avhandlingen intar en
särställning genom sin ingående teoretiska diskussion och metodiska handling när det gäller
kvalitativa analysen. Avhandlingens empiri är av stort intresse för det sociala arbetet – det
berör den kris (ibland med positivt slut) som mötet med det svenska samhället innebär för de
invandrarfamiljerna. Diskussionen i avhandlingen – det gäller flera artiklar som jag granskat –
visar god förtrogenhet med familjesociologiska problemställningar överhuvud. Mehrdad
Darvishpour visar på beläsenhet och teoretisk upplagsrikedom och är därtill djupt engagerade
forskare” . (se även andra utlåtande).
De teman som avhandlingen innehåller har efter disputationen fördjupats och utvecklats i en
rad olika områden.
Forskning efter avhandlingen om invandrarungdomars dubbelliv.
Jag har skrivit några artiklar framförallt kring invandrarflickors situation i Sverige. Mina studier tyder
på att många invandrarflickor är fyrdubbelt förtryckta. Många tillhör underklassen, de är

utsatta för etnisk diskriminering, de är som kvinnor förtryckta av patriarkatet samt som barn
och tillhörande den yngre generationen drabbade av föräldrarnas auktoritet. När en del av dem
trots allt vågar utmana den traditionella patriarkala kulturen, kan de möta sanktioner från sin
omgivning. Även många pojkar med invandrarbakgrund kan känna sig pressade av
föräldrarnas krav, vilka kan avvika från samhällets förväntningar. Många pojkar saknar också
manliga förebilder och upplever en dubbelmarginalisering. Den sociala exkluderingen och
diskrimineringen kan också försvåra ungdomarnas situation. Ungdomars revolt i Frankrike
tyder på hur omfattningen av problemet. Syftet med mitt nya projekt (som jag har sökt medel
för det) är att genom en komparativ studie undersöka Hur upplever invandrarungdomar med

arabiskt ursprung integrationen i det segregerade området i Sverige och Frankrike.
Undersökningen kommer att baseras på 60 djupintervjuer med flickor, pojkar från
segregerade området i Paris och Stockholm.
När det gäller ”invandrarflickors” situation använder vissa forskare begreppet ”hederskultur”
för att förklara flickornas svåra situation utifrån kulturella skillnader. Andra försöker att
ignorera de specifika mönster av patriarkala relationer som kan vara starkare bland vissa
invandrarfamiljer. Jag har däremot i min nya studie tillämpat ett intersektionellt perspektiv för
att studera generations- och genuskonflikter bland unga flickor med deras föräldrar inom
etniska minoriteter. Min teoretiska utgångspunkt är att det pågår intensiva makt- och
generationskonflikter mellan föräldrar och barn inom "invandrarfamiljer". Föräldrarnas
position försvagas, vilket innebär att de har mindre makt över sina barn, medan barnen för in
den nya kulturen i hemmet och därmed bidrar till socialisation av sina föräldrar. Risken för
familjekonflikter ökar ytterligare om könskonflikter samverkar med generationskonflikter.
Risken för konflikter mellan fäder och döttrar kan m.a.o. vara stor inom invandrarfamiljer.
Min studie är än så länge i sin början, men jag har redan publicerat/presenterat några papper i
ämnet (publikationslistan nr 5, 14-17, 29-31).
Utmärkelse
2004: Jag har av Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin fått ett postdocstipendie på 100000 kr
vid Stockholms universitet. I det nomineringsbrev till
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet som skrevs av prefekten vid
Sociologiska institutionen (Diarenummer 123-2118-03, datum 2003-12-28) motiverades
nominering till stipendiet på följande sätt: ”Darvishpour är en mycket originell och lovande
forskare” och ”har en ovanlig förmåga att kunna kombinera ett starkt politiskt engagemang
med en stringent vetenskaplig hållning”. Hans forskning kännetecknas av en originell
tillämpning av teoretiska ansatser som utvecklats för helt andra syften än för det
forskningsområde han är aktiv inom. Avhandlingen har rönt stor uppmärksamhet både inom
och utanför universitetsvärlden. Vid sidan av massmedia, har akademiska och
populärvetenskapliga tidskrifter reflekterat och skrivit kring hans avhandlingsarbete.
Avhandlingen och en delrapport av avhandlingen är eller har varit kurslitteratur vid ett antal
universitet och högskolor ”.
Övriga akademiska verksamheter och vetenskapliga samarbeten
1993: ledamot i ”Advisory Editors” för tidskriften ”Kankash, A Persin Journal of History,
sociology and Culture”, USA .
1993: översättning till persiska av ett omfattande frågeformulär för delurvalet ”född i Iran” i
1993 års riksrepresentativa surveyundersökning av svenskarnas förhållningssätt till
invandring och invandrare.
1997:
Medverkat
i
projektet
Kvinnomaktutredningen,
Arbetsmarknadsdepartementet.
Forskningsrapporten publicerad i kap 10 som heter ”Invandrarkvinnor utmanar männens roll“ i boken
Ahrne. Göran & Persson. Inga (red): Familj, Makt och jämställdhet SOU, 1997
1998: Opponent på magisteruppsatsen ”The integration of Chilean immigrants in Sweden” i Master´s
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