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The	  aim	  of	  this	  study	  was	  to	  examine	  how	  some	  women	  view	  their	  gender	  role	  in	  the	  
contemporary	  Indian	  society,	  and	  also	  how	  they	  relate	  to	  gender	  equality	  in	  a	  community	  
where	  men	  are	  given	  social	  preferences.	  We	  have	  done	  a	  qualitative	  study	  based	  on	  
observations	  and	  seven	  interviews	  with	  women	  from	  urban	  and	  rural	  areas	  in	  Bangalore,	  
India.	  All	  the	  women	  were	  members	  of	  an	  organization	  supervised	  by	  Centre	  of	  Social	  
Action	  on	  Christ	  University	  which	  focusing	  at	  women	  empowerment.	  To	  analyze	  our	  
empirics	  we	  have	  used	  perspectives	  from	  feminist	  theory	  and	  gender	  studies.	  The	  main	  
conclusion	  of	  our	  survey	  was	  that	  women	  in	  the	  Indian	  society	  find	  their	  feminine	  gender	  
role	  in	  a	  positive	  way	  even	  though	  they	  still	  are	  being	  denied	  social	  opportunities.	  Education	  
proved	  to	  be	  of	  great	  importance	  for	  the	  women	  in	  order	  to	  achieve	  gender	  equality	  in	  the	  
Indian	  society.	  The	  Indian	  culture	  still	  has	  a	  strongly	  affect	  on	  the	  stereotypical	  gender	  role,	  
and	  the	  definition	  of	  equality	  is	  rather	  complex	  because	  of	  that.	  	  
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FÖRORD	  
Vi	  skulle	  först	  och	  främst	  vilja	  tacka	  de	  fantastiska	  kvinnor	  som	  vi	  fick	  förmånen	  att	  möta	  i	  

Indien,	  både	  i	  formella	  och	  i	  informella	  sammanhang.	  Det	  är	  tack	  vare	  dem	  och	  deras	  

berättelser	  som	  har	  gjort	  denna	  studie	  möjlig.	  Vi	  skulle	  även	  vilja	  ge	  ett	  varmt	  tack	  till	  Centre	  

of	  Social	  Action	  på	  Christ	  University	  i	  Bangalore	  för	  deras	  hjälp	  med	  att	  komma	  i	  kontakt	  

med	  de	  kvinnor	  som	  vi	  fick	  möjligheten	  att	  intervjua.	  Avslutningsvis	  skulle	  vi	  vilja	  tacka	  vår	  

handledare	  Kristina	  Göransson	  för	  hennes	  stora	  kunskap	  inom	  området	  och	  ovärderliga	  

hjälp	  i	  arbetet	  med	  denna	  studie.	  Ett	  varmt	  tack	  till	  er	  alla!	  

	  

	  

	  

Helsingborg,	  januari	  2012	  

Maria	  Johansson	  och	  Sofia	  Lindholm	  
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1.	  INLEDNING	  
Woman	  in	  the	  companion	  of	  man,	  gifted	  with	  equal	  mental	  capacities.	  She	  has	  the	  right	  

to	  participate	  in	  the	  minutest	  details	  in	  the	  activities	  of	  man,	  and	  she	  has	  equal	  right	  to	  

liberty	  of	  freedom	  and	  liberty	  with	  him.	  (Mahatma	  Gandhi)	  

 

Vi	  ämnar	  i	  denna	  uppsats	  att	  belysa	  några	  kvinnors	  syn	  på	  sin	  roll	  som	  kvinna	  i	  dagens	  

indiska	  samhälle.	  Vår	  studie	  baseras	  på	  fem	  veckors	  fältstudier	  i	  Indien,	  med	  fokus	  på	  

staden	  Bangalore,	  där	  vi	  intervjuade	  sju	  kvinnor	  i	  stadens	  utsatta	  områden	  om	  hur	  de	  själva	  

ser	  på	  sitt	  liv	  som	  kvinna.	  Likaså	  kom	  studien	  att	  behandla	  hur	  kvinnorna	  symboliserar	  

jämställdhet.	  Alla	  kvinnor	  vi	  intervjuade	  var	  aktiva	  medlemmar	  i	  kvinnogrupper	  med	  

inriktning	  på	  empowerment.	  Vi	  kom	  under	  vår	  tid	  i	  Indien	  att	  möta	  dessa	  kvinnor	  i	  formella	  

sammanhang	  för	  att	  samtala	  och	  ta	  del	  av	  deras	  utsagor	  kring	  ämnet.	  Observationer	  och	  

informella	  möten	  ligger	  även	  till	  grund	  för	  genomförandet	  av	  denna	  studie.	  	  

	  

1.1	  PROBLEMFORMULERING	  
Indien	  är	  ett	  av	  de	  farligaste	  länderna	  att	  leva	  i	  som	  kvinna.	  Detta	  menar	  Trust	  Law	  (2011)	  i	  

sin	  undersökning	  The	  World’s	  Five	  Most	  Dangerous	  Countries	  for	  Women	  där	  de	  har	  kartlagt	  

hur	  kvinnors	  situation	  ser	  ut	  runt	  om	  i	  världen.	  Att	  leva	  som	  kvinna	  i	  Indien	  anses	  farligt	  i	  

den	  bemärkelsen	  att	  miljontals	  kvinnor	  i	  landet	  dagligen	  faller	  offer	  för	  trafficking,	  

hedersrelaterat	  våld	  och	  giftermål	  i	  tidig	  ålder.	  Likaså	  utsätts	  landets	  kvinnor	  för	  sociala	  

orättvisor	  när	  det	  kommer	  till	  utbildning,	  arbete	  och	  annan	  form	  av	  sysselsättning.	  Denna	  

problematik	  bekräftar	  även	  Joni	  Seager	  (2009)	  i	  sin	  bok	  The	  Penguin	  Atlas	  of	  Women	  in	  the	  

World	  där	  hon	  menar	  att	  kvinnor	  i	  det	  indiska	  samhället	  är	  mycket	  utsatta	  i	  jämförelse	  med	  

kvinnor	  i	  andra	  delar	  av	  världen.	  	  

	  

Flera	  tidigare	  studier	  har	  påvisat	  att	  kvinnors	  sociala	  situation	  i	  Indien	  präglas	  av	  kulturella	  

och	  religiösa	  normer	  som	  är	  förankrade	  långt	  tillbaka	  i	  landets	  historia	  (Hansson	  &	  Kinnvall	  

2010;	  Nussbaum	  2002;	  Seager	  2009).	  Kvinnan	  har	  i	  kulturell	  mening	  länge	  titulerats	  som	  det	  

svaga	  könet	  i	  det	  indiska	  samhället,	  och	  därmed	  varit	  underordnad	  mannen	  i	  socialt	  

avseende.	  Detta	  har	  bidragit	  till	  att	  flickor	  föds	  in	  i	  familjen	  likt	  en	  börda	  och	  det	  resulterar	  i	  

att	  hon	  kan	  komma	  att	  nekas	  både	  utbildning,	  sjukvård	  och	  andra	  sociala	  förmåner.	  En	  av	  
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anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  kvinnan	  senare	  i	  livet	  kommer	  att	  ingå	  äktenskap	  och	  giftas	  

bort	  och	  flytta	  hem	  till	  sin	  makes	  familj	  (Nussbaum	  2002;	  Sekher	  &	  Hatti	  2010).	  En	  extrem	  

konsekvens	  på	  denna	  könsdiskriminering	  som	  råder	  i	  landet	  är	  selektiva	  könsaborter	  och	  

mord	  på	  nyfödda	  flickor	  (Seager	  2009;	  Venkatramani	  1992).	  

	  

Trots	  det	  faktum	  att	  Indien	  i	  dag	  anses	  vara	  världens	  största	  demokrati	  med	  en	  av	  världens	  

största	  ekonomier	  har	  kvinnan	  under	  lång	  tid	  stått	  utan	  rättigheter	  och	  varit	  underordnad	  

mannen.	  I	  formellt	  avseende	  har	  män	  och	  kvinnor	  i	  dagens	  indiska	  samhälle	  samma	  

rättigheter	  när	  det	  kommer	  till	  rättsväsendet	  (Utrikesdepartementet	  2007).	  Verkligheten	  

tenderar	  dock	  enligt	  tidigare	  forskning	  vara	  en	  annan	  då	  kvinnor	  trots	  detta	  faktum	  förblir	  

underordnad	  mannen	  i	  både	  socialt	  och	  politiskt	  avseende.	  (Gleisner	  2007;	  Nussbaum	  2002;	  

Seager	  2009;	  Sekher	  &	  Hatti	  2010)	  Denna	  kraftiga	  marginalisering	  av	  det	  kvinnliga	  könet	  i	  

Indien	  resulterar	  i	  sociala	  problem	  som	  är	  av	  en	  helt	  annan	  karaktär	  och	  omfattning	  än	  vad	  

vi	  i	  det	  svenska	  samhället	  kanske	  är	  vana	  vid.	  I	  Sverige	  förs	  det	  sedan	  ett	  antal	  decennier	  

tillbaka	  en	  politik	  som	  eftersträvar	  jämställdhet	  där	  kvinnan	  ska	  ha	  samma	  rättigheter	  som	  

mannen	  när	  det	  kommer	  till	  självförverkligande.	  Dessa	  skilda	  samhällskonstruktioner	  är	  för	  

oss	  ett	  intressant	  ämne	  att	  belysa	  då	  genusbegreppet	  möjligtvis	  har	  en	  annan	  social	  

konstruktion	  i	  Indien	  än	  vad	  vi	  i	  det	  svenska	  samhället	  är	  vana	  vid.	  	  

	  

1.2	  SYFTE	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  en	  viss	  grupp	  indiska	  kvinnor	  upplever	  sin	  

situation	  i	  det	  indiska	  samhället	  där	  män	  ges	  sociala	  förmåner.	  Vi	  vill	  med	  undersökningen	  

belysa	  hur	  dessa	  kvinnor	  själva	  resonerar	  kring	  sin	  roll	  som	  kvinna,	  och	  även	  hur	  de	  

symboliserar	  jämställdhet.	  

	  

1.3	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
v Hur	  ser	  undersökningspopulationen	  på	  sin	  roll	  som	  kvinna	  i	  dagens	  Indien?	  

	  
v Anser	  kvinnorna	  själva	  att	  männen	  ges	  sociala	  förmåner,	  och	  om	  så	  är	  fallet,	  i	  

vilka	  avseenden?	  
 

v Hur	  symboliserar	  kvinnorna	  jämställdhet?	  
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1.4	  DISPOSITION	  
Vi	  kommer	  att	  disponera	  vår	  uppsats	  i	  ett	  antal	  kapitel.	  Det	  första	  kapitlet	  introducerar	  

studiens	  tema,	  syfte	  och	  frågeställningar.	  Det	  andra	  kapitlet	  kommer	  att	  presentera	  temat	  

ur	  ett	  juridiskt	  perspektiv.	  Arbetets	  tredje	  kapitel	  kommer	  att	  beröra	  tidigare	  forskning	  inom	  

området.	  Vi	  kommer	  i	  kapitel	  fyra	  redogöra	  för	  vårt	  metodval	  samt	  

undersökningspopulation.	  Det	  femte	  kapitlet	  kommer	  att	  belysa	  de	  teoretiska	  

utgångspunkter	  och	  begrepp	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studiens	  resultat	  och	  analys.	  Något	  

som	  presenteras	  i	  kapitel	  sex.	  I	  kapitel	  sju	  kommer	  en	  avslutande	  diskussion	  kring	  studiens	  

innehåll	  att	  redovisas.	  
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2.	  JURIDISK	  BAKGRUND	  
Under	  de	  senaste	  decennierna	  har	  det	  skett	  radikala	  förändringar	  vad	  gäller	  Indiens	  

lagstiftningar.	  Nya	  lagar	  har	  införts	  i	  syfte	  att	  hjälpa	  kvinnor	  i	  utsatta	  situationer	  samt	  höja	  

kvinnors	  status	  i	  det	  sociala	  livet.	  Vi	  har	  i	  detta	  avsnitt	  haft	  svårigheter	  med	  att	  finna	  aktuell	  

lagstiftning	  specifikt	  för	  delstaten	  som	  vi	  besökt	  och	  har	  därmed	  utgått	  från	  de	  lagar	  som	  

har	  införts	  generellt	  i	  Indien	  från	  50-‐talet	  fram	  till	  idag.	  

	   	  

2.1	  UTBILDNING	  
Redan	  år	  1950	  gjordes	  det	  försök	  till	  att	  främja	  utbildning	  i	  landet	  samt	  förebygga	  

barnarbete	  och	  könsdiskriminering	  genom	  att	  ha	  som	  mål	  att	  införa	  obligatorisk	  och	  

kostnadsfri	  grundskola	  som	  en	  bestämmelse	  för	  statliga	  principer.	  Detta	  skulle	  gälla	  för	  barn	  

i	  åldersgruppen	  6-‐14	  år.	  År	  2002	  infördes	  det	  ett	  tillägg	  i	  den	  tidigare	  konstitutionen	  som	  

innebar	  att	  rätten	  till	  utbildning	  skulle	  vara	  en	  grundläggande	  rättighet	  för	  Indiens	  barn.	  

Denna	  lag	  är	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning	  mot	  barns	  framtida	  möjlighet	  till	  gymnasie-‐	  och	  

universitetsutbildning	  (National	  Portal	  of	  India	  2011a).	  Införandet	  av	  denna	  lag	  som	  en	  

grundläggande	  rättighet	  har	  bidragit	  till	  att	  generellt	  fler	  barn	  går	  i	  skolan,	  men	  framförallt	  

har	  andelen	  flickor	  ökat	  när	  det	  kommer	  till	  utbildning	  (Utrikesdepartementet	  2007).	  Detta	  

bekräftar	  även	  tidigare	  undersökningar	  som	  påvisar	  att	  kvinnors	  läskunnighet	  har	  ökat	  

drastiskt	  i	  förhållande	  till	  männens,	  även	  om	  kvinnor	  fortfarande	  är	  marginaliserade	  när	  det	  

kommer	  till	  att	  kunna	  läsa	  (Census	  2011).	  Detta	  kommer	  vi	  att	  belysa	  vidare	  i	  kapitel	  3.	  

Tidigare	  forskning.	  

	  

2.2	  DEMOKRATI	  OCH	  RÄTTSVÄSENDE	  
År	  1950	  infördes	  lagen	  gällande	  kvinnors	  rösträtt.	  Enligt	  lag	  har	  kvinnor	  och	  män	  samma	  

politiska	  rättigheter,	  men	  trots	  detta	  faktum	  upplever	  en	  del	  kvinnor	  att	  de	  inte	  har	  lika	  

stort	  politiskt	  inflytande	  som	  männen.	  Kvinnor	  nekas	  därmed	  politiska,	  men	  även	  sociala,	  

möjligheter	  på	  grund	  utav	  kulturella	  faktorer	  (Gleisner	  2007).	  Kvinnor	  och	  män	  har	  

teoretiskt	  sett	  samma	  tillgång	  till	  rättsväsendet,	  men	  i	  praktiken	  har	  kvinnor	  svårare	  att	  få	  

sin	  sak	  prövad	  i	  domstol	  på	  grund	  av	  svagare	  ekonomisk,	  politisk	  och	  social	  ställning	  

(Utrikesdepartementet	  2007).	  	  
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2.3	  ÄKTENSKAP	  
Bortgifte	  av	  kvinnor	  har	  länge	  varit	  en	  del	  av	  den	  indiska	  traditionen	  och	  är	  fortfarande	  ett	  

vanligt	  inslag	  i	  landets	  kultur.	  Enligt	  Nussbaum	  (2002)	  är	  detta	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  

ojämnlikhet	  som	  råder	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  För	  att	  främja	  jämlikhet	  mellan	  män	  och	  

kvinnor	  infördes	  det	  år	  1978	  en	  lag	  för	  äktenskap	  där	  åldersgränsen	  för	  giftermål	  är	  18	  år	  för	  

kvinnor	  och	  21	  år	  för	  män	  (National	  Portal	  of	  India	  2011b).	  Hur	  denna	  lag	  tenderar	  att	  följas	  

i	  verkligheten	  kommer	  vi	  att	  belysa	  i	  kapitel	  3.	  Tidigare	  forskning.	  

	  

2.4	  KÖNSDISKRIMINERING	  OCH	  KVINNOVÅLD	  	  
Abort	  på	  grund	  av	  kön	  är	  förbjudet	  enligt	  lag,	  trots	  det	  är	  det	  ett	  växande	  problem	  då	  

tillgången	  till	  att	  diagnostisera	  foster	  ökar	  (Utrikesdepartementet	  2007).	  Våld	  mot	  kvinnor	  

är	  även	  ett	  stort	  problem	  i	  Indien	  både	  i	  hemmet	  och	  utanför.	  Våld	  i	  hemmet	  är	  så	  pass	  

vanligt	  förekommande	  att	  det	  i	  flera	  delstater	  har	  införts	  spritförbud	  för	  att	  undvika	  

männens	  våldsamma	  beteende	  under	  deras	  berusade	  tillstånd	  (Nussbaum	  2002).	  För	  att	  

öka	  kvinnors	  skydd	  instiftade	  regeringen	  även	  en	  ny	  lag	  år	  2006	  mot	  kvinnomisshandel	  i	  

hemmet.	  Lagen	  innefattar	  fysiskt	  och	  sexuellt	  våld,	  ekonomiska	  repressalier	  samt	  garantier	  

för	  att	  kvinnan	  ska	  få	  tak	  över	  huvudet	  om	  hon	  utsatts	  för	  våld	  (Utrikesdepartementet	  

2007).	  	  
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3.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Ett	  flertal	  forskare	  inom	  olika	  discipliner	  såsom	  sociologi,	  psykologi,	  filosofi	  etc.	  har	  genom	  

åren	  studerat	  kvinnor	  i	  utvecklingsländer	  och	  då	  främst	  aspekter	  som	  berör	  jämställdhet	  och	  

könsroller.	  Därmed	  fann	  vi	  det	  svårt	  att	  begränsa	  oss	  i	  detta	  avsnitt,	  då	  det	  finns	  mycket	  

forskning	  som	  anses	  vara	  relevant	  för	  vår	  studie.	  Därav	  har	  vi	  avgränsat	  oss	  till	  forskning	  

som	  berör	  skillnader	  när	  det	  gäller	  flickor	  och	  pojkars	  möjligheter	  till	  utbildning	  och	  arbete.	  

Vi	  har	  även	  valt	  att	  belysa	  könsroller	  i	  det	  vardagliga	  livet,	  samt	  kvinnors	  utsatthet	  i	  Indien.	  

	  	  

3.1	  FORSKNING	  OM	  KVINNORS	  MÖJLIGHETER	  
Att	  kvinnor	  fortfarande	  är	  en	  utsatt	  grupp	  trots	  den	  modernisering	  och	  utveckling	  som	  

ständigt	  pågår	  i	  Indien,	  är	  något	  som	  Sekher	  och	  Hatti	  (2010)	  ifrågasätter	  i	  inledningen	  av	  

antologin	  Unwanted	  Daughters	  –	  Gender	  Discrimination	  in	  Modern	  India.	  Antologin	  är	  

baserad	  på	  tvärvetenskaplig	  forskning	  och	  innefattar	  omfattande	  fältstudier	  utförda	  av	  

sociologer,	  demografer,	  ekonomer	  och	  specialister	  på	  genusfrågor.	  Författarna	  menar	  att	  

det	  i	  det	  moderna	  Indiska	  samhället	  finns	  betydligt	  fler	  män	  än	  kvinnor,	  och	  så	  mycket	  som	  

hundra	  miljoner	  kvinnor	  saknas.	  	  Även	  Seager	  (2009)	  bekräftar	  detta	  faktum	  och	  hon	  menar	  

även	  att	  en	  av	  de	  tänkbara	  orsakerna	  till	  de	  saknade	  kvinnorna	  är	  de	  selektiva	  

könsaborterna	  som	  förekommer	  i	  landet.	  	  Abort	  är	  lagligt	  i	  Indien	  såvida	  de	  utförs	  av	  sociala	  

eller	  ekonomiska	  skäl.	  Könsdiskriminering	  gentemot	  flickor	  är	  dock	  något	  som	  kan	  te	  sig	  

olika.	  Under	  graviditeten	  är	  det	  vanligt	  att	  utföra	  ultraljud	  för	  att	  ta	  reda	  på	  barnets	  kön,	  och	  

det	  resulterar	  i	  att	  det	  i	  vissa	  fall	  leder	  till	  abort	  om	  kvinnan	  väntar	  en	  flicka.	  Venkatramani	  

(1992)	  menar	  dock	  att	  flickor	  inte	  enbart	  avlägsnas	  genom	  abort	  utan	  det	  förekommer	  även	  

mord	  på	  spädbarn,	  vilket	  även	  Seager	  (2009)	  har	  kunnat	  bekräfta	  vara	  en	  bidragande	  orsak	  

till	  de	  saknade	  flickorna	  i	  Indien.	  	  

	  

Under	  flickans	  liv	  finns	  det	  en	  rad	  faktorer	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  hennes	  sociala	  

möjligheter.	  Martha	  Nussbaum(2002)	  som	  är	  professor	  i	  rätt	  och	  etik	  har	  i	  boken	  Kvinnors	  

liv	  och	  social	  rättvisa	  -‐	  Ett	  försvar	  för	  den	  universella	  värden	  sammanställt	  resultat	  utifrån	  

studier	  om	  kvinnors	  liv	  i	  utvecklingsländer.	  Hon	  menar	  att	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  män	  

och	  kvinnors	  möjligheter	  när	  det	  kommer	  till	  utbildning.	  Detta	  tyder	  även	  uppgifter	  från	  

2011	  på	  som	  visar	  att	  läskunnigheten	  ligger	  på	  65,46	  procent	  för	  kvinnor	  och	  82,14	  procent	  
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för	  män.	  Läskunnigheten	  varierar	  dock	  i	  olika	  delstater	  i	  Indien	  och	  ovanstående	  siffror	  är	  

baserade	  på	  genomsnittet	  för	  hela	  Indiens	  befolkning.	  Det	  har	  dock	  skett	  en	  positiv	  

förändring	  under	  det	  senaste	  decenniet	  då	  kvinnor	  har	  ökat	  sin	  läskunnighet	  (Census	  2011).	  

En	  anledning	  till	  att	  siffrorna	  är	  lägre	  för	  kvinnor	  än	  för	  män	  kan	  enligt	  Nussbaum	  (2002)	  

förstås	  genom	  att	  flickor	  ofta	  blir	  bortgifta	  i	  tidig	  ålder	  och	  därmed	  nekade	  utbildning.	  Trots	  

det	  faktum	  att	  det	  enligt	  lag	  är	  förbjudet	  så	  förekommer	  det	  i	  allra	  högsta	  grad	  då	  44,5	  

procent	  av	  alla	  kvinnor	  i	  Indien	  gifts	  bort	  innan	  de	  fyller	  18	  år	  (Trust	  Law	  2011).	  Nussbaum	  

(2002)	  menar	  att	  bortgifte	  bidrar	  till	  att	  kvinnan	  nekas	  utbildning	  då	  hon	  så	  småningom	  ska	  

byta	  hushåll.	  Denna	  aspekt	  med	  bortgifte	  anses	  enligt	  författaren	  förövrigt	  vara	  den	  största	  

anledningen	  till	  den	  ojämlikhet	  som	  råder	  mellan	  könen	  i	  det	  indiska	  samhället.	  När	  det	  

kommer	  till	  att	  det	  ges	  mer	  sociala	  förmåner	  till	  män	  menar	  Sekher	  och	  Hatti	  (2010)	  vara	  

förankrat	  i	  den	  indiska	  kulturen	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka.	  Trots	  denna	  utveckling	  och	  strävan	  

efter	  jämställdhet	  mellan	  könen	  menar	  författarna	  att	  män	  fortfarande	  får	  sociala	  förmåner	  

då	  det	  är	  svårt	  att	  bryta	  det	  hårt	  invanda	  mönstret.	  	  

	  

3.	  2	  FORSKNING	  OM	  KÖNSROLLER	  
Genom	  att	  flickor	  inte	  får	  samma	  möjlighet	  till	  utbildning	  som	  pojkar	  bidrar	  det	  till	  att	  de	  

ofta	  får	  börja	  arbeta	  tidigt.	  Hushållsarbete	  är	  då	  en	  vanlig	  sysselsättning	  (Sekher	  &	  Hatti	  

2010).	  Det	  faktum	  att	  kvinnan	  förväntas	  sköta	  både	  hushållssysslor	  och	  familjen	  är	  enligt	  det	  

indiska	  samhället	  en	  traditionell	  angelägenhet	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka.	  Moraliskt	  sett	  är	  det	  

en	  del	  av	  den	  socialt	  konstruerade	  kvinnorollen	  att	  vara	  omsorgsfull	  och	  villig	  att	  tillgodose	  

andras	  behov	  istället	  för	  sina	  egna.	  Mannens	  roll	  blir	  istället	  att	  tjäna	  pengar	  för	  att	  bidra	  till	  

familjens	  försörjning,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  maktposition	  där	  kvinnan	  blir	  underordnad	  

mannen	  i	  socialt	  avseende.	  Trots	  att	  kvinnan	  bär	  på	  mycket	  ansvar	  och	  har	  tagit	  hand	  om	  sin	  

familj	  i	  alla	  år	  anses	  hon	  i	  vissa	  familjer	  vara	  utan	  värde	  och	  tituleras	  som	  det	  svaga	  könet	  

(Nussbaum	  2002).	  

	  	  

Jenny	  Gleisner	  (2007)	  har	  gjort	  en	  kvalitativ	  studie	  vid	  namn	  Women	  and	  Democracy	  in	  India	  

som	  är	  baserad	  på	  intervjuer	  med	  tolv	  kvinnor	  i	  Indien.	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  

hur	  dessa	  kvinnor	  förhöll	  sig	  till	  demokrati	  och	  jämställdhet.	  I	  studien	  framgick	  det	  att	  vissa	  

kvinnor	  var	  medvetna	  om	  vilka	  rättigheter	  de	  hade,	  men	  andra	  inte.	  Trots	  det	  faktum	  att	  
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många	  av	  kvinnorna	  visste	  vilka	  rättigheter	  de	  var	  berättigade	  till	  kunde	  de	  vara	  berövade	  

sin	  frihet	  genom	  att	  de	  var	  beroende	  av	  sina	  män	  i	  ekonomiskt	  och	  socialt	  avseende.	  De	  var	  

oroliga	  för	  att	  mannen	  skulle	  lämna	  familjen	  och	  att	  de	  då	  skulle	  bli	  helt	  lämnade	  utan	  både	  

pengar	  och	  boende.	  Vidare	  skriver	  författaren	  att	  många	  kvinnor	  bär	  ett	  ansvar	  att	  ta	  hand	  

om	  mannen,	  samt	  att	  ta	  på	  sig	  skulden	  för	  de	  illdåd	  männen	  eventuellt	  kan	  tänkas	  göra.	  För	  

dessa	  kvinnor	  finns	  det	  även	  ett	  ursäktande	  beteende	  och	  de	  är	  måna	  om	  att	  försvara	  sina	  

män	  trots	  att	  deras	  makar	  kanske	  brukar	  alkohol	  och	  droger	  (Gleisner	  2007).	  	  

	  

I	  och	  med	  Indiens	  modernisering	  har	  fler	  och	  fler	  kvinnor	  börjat	  arbeta	  utanför	  hemmet	  för	  

att	  få	  en	  egen	  inkomst.	  År	  2005	  arbetade	  mellan	  30	  och	  39	  procent	  av	  de	  indiska	  kvinnorna	  

för	  lön.	  Normen	  säger	  att	  en	  gift	  kvinna	  tillhör	  mannen	  och	  kvinnan	  behöver	  då	  ofta	  

tillåtelse	  från	  mannen	  för	  att	  få	  arbeta	  utanför	  hemmet.	  Arbetsuppgifterna	  skiljer	  sig	  dock	  

avsevärt	  från	  männens.	  Kvinnorna	  är	  oftast	  segregerade	  till	  yrken	  inom	  den	  informella	  

sektorn,	  såsom	  hushållsarbete,	  marknadshandel	  och	  liknande	  medan	  männen	  dominerar	  

inom	  industrin.	  Inte	  enbart	  yrket	  skiljer	  sig	  mellan	  män	  och	  kvinnor,	  utan	  kvinnorna	  får	  

dessutom	  oftast	  betydligt	  lägre	  löner	  än	  männen.	  Kvinnor	  arbetar	  ofta	  fler	  timmar	  per	  dag	  

än	  männen,	  varav	  en	  del	  av	  dessa	  timmar	  är	  oavlönade	  då	  de	  utför	  hushållsarbete	  i	  sina	  

egna	  hem	  (Seager	  2009).	  

	  	  

3.	  3	  FORSKNING	  OM	  KVINNORS	  UTSATTHET	  
Genom	  det	  faktum	  att	  många	  kvinnor	  blir	  bortgifta	  är	  också	  hemgift	  en	  del	  av	  den	  kulturella	  

normen.	  Hemgift	  innebär	  att	  kvinnans	  familj	  ger	  gåvor	  till	  makens	  familj	  för	  att	  familjen	  ska	  

ta	  emot	  kvinnan.	  En	  förödande	  konsekvens	  av	  detta	  kan	  bli	  att	  kvinnan	  blir	  offer	  för	  döden,	  

så	  kallat	  hedersmord,	  på	  grund	  utav	  att	  maken	  och	  hans	  familj	  inte	  är	  tillfredsställda	  med	  

erbjudet	  hemgift	  (Basu	  2005).	  Även	  Seager	  (2009)	  redogör	  för	  detta	  och	  menar	  att	  så	  

mycket	  som	  98	  kvinnor	  i	  veckan	  blir	  mördade	  i	  Indien	  av	  maken	  eller	  makens	  familj	  genom	  

hemgiftsdispyter.	  Nussbaum	  (2002)	  hävdar	  att	  familjen	  är	  den	  största	  orsaken	  till	  det	  

kvinnoförtryck	  som	  förekommer	  i	  Indien.	  Genom	  att	  kvinnan	  bemöts	  som	  ett	  redskap	  

istället	  för	  en	  individ	  är	  det	  svårt	  att	  ändra	  män	  och	  kvinnors	  positioner	  på	  en	  samhällelig	  

nivå	  då	  familjen	  anses	  vara	  själva	  kärnan.	  Så	  länge	  familjen	  bidrar	  med	  kvinnoförtryck	  

kommer	  kvinnor	  fortsätta	  vara	  offer	  för	  familjevåld.	  Seager	  (2009)	  hävdar	  att	  kvinnovåld	  i	  
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Indien	  uppfattas	  som	  en	  privat	  angelägenhet	  för	  många	  och	  ignoreras	  av	  staten.	  Dessutom	  

framgår	  det	  i	  en	  rapport	  från	  Utrikesdepartementet	  (2007)	  att	  kvinnor	  och	  män	  har	  lika	  

rättigheter	  och	  tillgång	  till	  rättsväsendet	  i	  teorin,	  men	  inte	  i	  praktiken	  då	  kvinnor	  på	  grund	  

av	  sämre	  ekonomisk,	  politisk	  och	  social	  ställning	  har	  svårare	  att	  få	  sin	  sak	  prövad	  i	  domstol.	  
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4.	  TEORI	  OCH	  BEGREPP	  
Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  begrepp	  hämtade	  från	  genusvetenskaplig	  forskning,	  samt	  

även	  begrepp	  hämtade	  från	  feministisk	  teori,	  för	  att	  analysera	  och	  skapa	  förståelse	  över	  

vårt	  empiriska	  material.	  Genusvetenskaplig	  forskning	  är	  en	  akademisk	  disciplin	  med	  ett	  stort	  

omfång	  inriktningar	  vars	  syfte	  är	  att	  skapa	  förståelse	  kring	  vilken	  betydelse	  kön	  och	  genus	  

har	  i	  samhället.	  Denna	  utgångspunkt	  finner	  vi	  i	  allra	  högsta	  grad	  vara	  av	  relevans	  då	  vi	  med	  

vår	  studie	  har	  som	  avsikt	  att	  belysa	  hur	  indiska	  kvinnor	  ser	  på	  sin	  roll	  som	  kvinna	  i	  den	  

kulturella	  kontexten,	  och	  hur	  de	  symboliserar	  jämställdhet.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  några	  av	  

de	  teorier	  och	  begrepp	  vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  etablerades	  för	  många	  år	  sedan,	  men	  

vi	  anser	  att	  det	  inte	  bidrar	  till	  någon	  form	  av	  inaktualitet	  för	  denna	  studie	  då	  dessa	  även	  

förekommer	  i	  nyare	  forskning.	  	  

	  

4.1	  GENUS	  
När	  det	  kommer	  till	  att	  definiera	  begreppet	  genus	  är	  uppfattningarna	  delade.	  I	  boken	  

Gender	  Trouble	  -‐	  Feminsim	  and	  the	  Subversion	  of	  Identity	  hävdar	  Judith	  Butler	  (1999)	  att	  

begreppet	  går	  att	  användas	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  beskriva	  att	  könet	  är	  en	  social	  och	  

kulturell	  konstruktion.	  Det	  är	  därmed	  viktigt	  att	  urskilja	  det	  biologiska	  könet	  från	  det	  sociala	  

könet.	  Det	  råder	  även	  delade	  meningar	  kring	  begreppets	  definition	  och	  då	  genom	  den	  

direkta	  översättningen	  från	  engelskans	  ord	  ”gender”.	  Detta	  menar	  Yvonne	  Hirdman	  (2004)	  i	  

sin	  artikel	  ”Genussystemet:	  reflexioner	  kring	  kvinnors	  sociala	  underordning”	  som	  

publicerades	  för	  första	  gången	  1988	  men	  som	  även	  är	  ett	  kapitel	  i	  antologin	  Genushistoria	  –	  

en	  historiografisk	  exposé.	  Begreppets	  dubbla	  betydelse	  kan	  enligt	  Hirdman	  skapa	  förvirring	  

hos	  tolkaren	  då	  denne	  kan	  se	  begreppet	  ur	  både	  biologisk	  och	  social	  synvinkel.	  Enligt	  henne	  

bör	  genusbegreppet	  vara	  frikopplat	  från	  det	  biologiska	  könet,	  då	  kön	  är	  något	  fast	  och	  

oföränderligt.	  I	  nyare	  forskning	  har	  dock	  uppdelningen	  av	  kön	  och	  genus	  varit	  

omdebatterad.	  Vetenskapsrådet	  (2005)	  menar	  i	  sin	  skrift	  Genusforskning	  i	  korta	  drag	  att	  det	  

emellertid	  är	  svårt	  att	  skilja	  begreppen	  åt.	  I	  uppdelningen	  av	  biologiskt	  kön	  och	  socialt	  kön	  

finns	  det	  en	  gräns	  som	  är	  svårnyanserad	  då	  det	  biologiska	  könet	  endast	  kan	  förstås	  av	  de	  

sociala	  föreställningar	  vi	  har	  om	  det.	  Denna	  komplexitet	  har	  bidragit	  till	  att	  forskare	  inom	  

genusvetenskapen	  använder	  begreppen	  på	  olika	  sätt,	  men	  en	  gemensam	  faktor	  är	  att	  de	  

alla	  ser	  genus	  som	  en	  kulturell	  och	  social	  konstruktion.	  Genusbegreppet	  har	  sedan	  lång	  tid	  
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gått	  att	  skåda	  inom	  den	  genusvetenskapliga	  forskningen	  där	  främst	  fokus	  har	  legat	  på	  att	  

problematisera	  relationen	  mellan	  det	  manliga	  och	  kvinnliga	  könet,	  och	  då	  med	  den	  kvinnliga	  

underordningen	  i	  fokus.	  Begreppet	  bidrar	  inom	  den	  disciplinen	  till	  kunskap	  kring	  hur	  manligt	  

och	  kvinnligt	  konstrueras	  i	  socialt	  och	  kulturellt	  avseende.	  

	  

4.2	  GENUSBEGREPPETS	  BETYDELSE	  I	  DET	  MODERNA	  ASIEN	  
När	  det	  kommer	  till	  utvecklingen	  som	  berör	  genus	  i	  Asien	  har	  det	  skett	  en	  kraftig	  

modernisering.	  Hur	  begreppet	  används	  och	  tolkas	  i	  Asien	  idag	  kan	  komma	  att	  påverka	  

globaliseringen	  av	  begreppet.	  I	  antologin	  Gendered	  Inequalities	  in	  Asia	  –	  Configuring,	  

Contesting	  and	  Recognizing	  Women	  and	  Men	  hävdar	  författaren	  Maila	  Stevens	  (2010)	  i	  

kapitlet	  ”Gendering	  Asia	  after	  Modernity”	  att	  begreppet	  används	  flitigt	  inom	  Asiens	  olikas	  

samhällen:	  

	  

Gender	  as	  a	  term	  has	  entered	  a	  number	  of	  separate	  discursive	  and	  political	  domains	  in	  

the	  region,	  including	  the	  academy,	  women’s	  organizations,	  NGOs	  and	  development	  

delivery	  practices.	  (Stevens	  2010:23)	  

	  

I	  västvärlden	  finns	  det	  enligt	  Stevens	  (2010)	  en	  oro	  över	  att	  beskriva	  och	  auktorativt	  

analysera	  genusrelationer	  i	  en	  annan	  del	  av	  världen	  med	  en	  annan	  kultur	  som	  är	  så	  olik	  vår.	  

Det	  kan	  enligt	  henne	  tänkas	  uppstå	  konsekvenser	  när	  man	  förflyttar	  ett	  begrepp	  från	  en	  

kultur	  till	  en	  annan,	  men	  att	  det	  trots	  detta	  faktum	  bör	  ses	  som	  en	  nödvändighet.	  

	  Denna	  eventuella	  begreppsproblematik	  belyser	  även	  Aihwa	  Ong	  och	  Michael	  G.	  Peletz	  

(1995)	  inledningsvis	  i	  antologin	  Bewitching	  Women,	  Pious	  Men:	  Gender	  and	  Body	  Politics	  in	  

Southeast	  Asia.	  Det	  är	  det	  lokala	  samhället	  som	  konstruerar	  vad	  som	  anses	  vara	  manligt	  

respektive	  kvinnligt.	  	  Det	  västerländska	  konceptet	  av	  begreppet	  genus	  kan	  därmed	  i	  vissa	  

avseenden	  skilja	  sig	  från	  definitionen	  i	  andra	  delar	  av	  världen.	  Dessa	  eventuella	  olikheter	  

som	  berör	  definitionen	  av	  begreppet	  har	  dock	  enligt	  Stevens	  (2010)	  under	  senare	  år	  

utvecklats	  åt	  samma	  riktning	  och	  begreppet	  har	  enligt	  författaren	  med	  stor	  sannolikhet	  

börjat	  bli	  ett	  globalt	  begrepp.	  
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4.3	  GENUSSYSTEM	  OCH	  MANLIG	  DOMINANS	  
Inom	  forskning	  som	  berör	  disciplinerna	  antropologi,	  sociologi,	  etnologi	  och	  historia	  har	  

genussystemet	  varit	  ett	  väl	  myntat	  begrepp.	  Hirdman	  (2004)	  hävdar	  att	  begreppet	  

innefattar	  en	  ordningsstruktur	  som	  syftar	  till	  att	  problematisera	  den	  sociala	  strukturen	  och	  

hur	  den	  påverkar	  könsrollerna.	  Redan	  som	  barn	  föds	  man	  in	  i	  den	  sociala	  strukturen	  och	  

tilldelas	  en	  könsroll.	  Dessa	  könsroller	  isärhålls	  sedan	  enligt	  henne	  för	  att	  upprätthålla	  de	  

föreställningar	  som	  råder	  för	  vad	  som	  är	  manligt	  respektive	  kvinnligt	  i	  samhället.	  Det	  går	  att	  

se	  på	  mannens	  roll	  ur	  en	  hierarkisk	  synvinkel	  då	  mannen	  är	  konstruerad	  som	  en	  norm	  

menar	  författaren	  Pierre	  Bourdieu	  (1998)	  i	  sin	  bok	  Den	  manliga	  dominansen.	  Denna	  sociala	  

konstruktion	  bidrar	  enligt	  honom	  till	  ett	  androcentriskt	  samhälle	  med	  manlig	  dominans.	  En	  

manlig	  dominans	  som	  inte	  ifrågasätts:	  	  

	  

Den	  manliga	  ordningens	  styrka	  märks	  på	  att	  den	  inte	  behöver	  rättfärdigas:	  det	  

androcentriska	  synsättet	  etableras	  som	  neutralt	  och	  behöver	  inte	  utsägas	  i	  legitimerade	  

diskurser.	  (Bourdieu	  1998:21)	  

	  

Bourdieu	  (1998)	  menar	  att	  den	  manliga	  dominansen	  är	  ett	  resultat	  av	  symboliskt	  våld.	  Detta	  

symboliska	  våld	  innebär	  att	  kvinnan	  är	  omedveten	  om	  sin	  underkastelse	  då	  våldet	  utövas	  

via	  kommunikation	  och	  kunskap	  från	  mannens	  sida	  då	  han	  framställer	  sin	  dominerande	  

position	  som	  naturlig	  inför	  henne.	  	  Denna	  naturliga	  könsordning	  bekräftar	  även	  samhället,	  

som	  tidigare	  nämnt,	  via	  konstruktionen	  av	  könsroller	  där	  mannen	  anses	  vara	  en	  norm.	  I	  

vissa	  avseenden	  kan	  dock	  kvinnan	  medvetet	  inta	  den	  underlägsna	  rollen	  för	  sin	  egen	  

värdighets	  skull	  då	  hon	  vill	  tillfredsställa	  de	  förväntningar	  samhällets	  genussystem	  har	  på	  

henne.	  Den	  sociala	  ordningen	  där	  mannen	  intar	  den	  dominerande	  positionen	  har	  därmed	  så	  

starka	  effekter	  på	  kvinnan	  att	  processen	  fortlöper.	  	  

	  

4.4	  DET	  STEREOTYPA	  GENUSKONTRAKTET	  
Kvinnan	  och	  mannen	  är	  i	  biologiskt	  avseende	  av	  olika	  natur.	  Dessa	  biologiska	  olikheter,	  men	  

även	  den	  historiska	  aspekten	  kring	  könsroller,	  ligger	  till	  grund	  för	  de	  sociala	  normer	  och	  

ideal	  som	  samhället	  har	  skapat	  kring	  genus	  menar	  Yvonne	  Hirdman	  (2001)	  i	  sin	  bok	  Genus	  –	  

om	  det	  stabilas	  föränderliga	  former.	  Kvinnors	  biologi	  legitimerar	  kvinnans	  sociala	  plats	  och	  

det	  är	  via	  denna	  legitimering	  som	  ett	  genuskontrakt	  uppstår.	  Genuskontraktet	  är	  enligt	  
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henne	  ett	  teoretiskt	  regelverk	  för	  könsrollernas	  sociala	  konstruktion	  som	  är	  förankrad	  i	  den	  

samhälleliga	  syn	  som	  råder	  för	  vad	  som	  är	  manligt	  respektive	  kvinnligt.	  Det	  är	  de	  skilda	  

villkoren	  som	  de	  båda	  könen	  besitter	  som	  genuskontraktet	  har	  i	  syfte	  att	  fånga.	  	  

	  

Hirdman	  (2004)	  menar	  att	  varje	  samhälle	  och	  tid	  har	  ett	  slags	  genuskontrakt	  mellan	  könen	  

som	  produceras	  på	  tre	  olika	  nivåer.	  Den	  första	  nivån	  benämner	  hon	  baseras	  på	  

idealtypsrelationen	  där	  de	  stereotypa	  könsrollerna	  präglas	  av	  kulturella	  förutsättningar.	  Hur	  

könen	  integrerar	  med	  varandra	  på	  ett	  socialt	  plan	  menar	  hon	  även	  vara	  en	  av	  dessa	  tre	  

nivåer.	  Likaså	  produceras	  det	  kontrakt	  på	  en	  individnivå	  som	  enligt	  henne	  är	  så	  pass	  

konkreta	  att	  de	  går	  att	  liknas	  vid	  äktenskapskontrakt.	  Det	  finns	  därmed	  enligt	  Hirdman	  

konkreta	  föreställningar	  om	  hur	  mannen	  och	  kvinnan	  bör	  agera	  i	  arbetet,	  i	  kärleken	  och	  i	  

den	  yttre	  framtoningen.	  Grunduppfattningen	  om	  vad	  som	  anses	  vara	  manligt	  av	  samhället	  

går,	  som	  tidigare	  nämnt,	  att	  ses	  ur	  ett	  androcentriskt	  perspektiv	  där	  mannens	  roll	  är	  den	  

dominerande.	  Det	  råder	  enligt	  Hirdman	  (2001)	  en	  manlig	  förpliktelse	  över	  att	  män	  ska	  ta	  

hand	  om	  sin	  kvinna	  då	  kvinnan	  anses	  vara	  det	  svaga	  könet.	  Kvinnan	  är	  därmed	  i	  behov	  av	  att	  

tas	  om	  hand	  och	  det	  är	  då	  mannens	  skyldighet	  att	  verkställa	  detta	  behov.	  Med	  

utgångspunkt	  från	  genuskontraktet	  har	  den	  omhändertagna	  kvinnan	  sin	  roll	  i	  hemmet	  där	  

hon	  utför	  de	  sysslor	  som	  det	  innefattar,	  och	  det	  är	  enligt	  kontraktets	  paragrafer	  inte	  tillåtet	  

för	  henne	  att	  avvika	  från	  dessa	  husliga	  förpliktelser.	  Kvinnans	  biologiska,	  och	  så	  väl	  sociala,	  

existens	  bygger	  enligt	  författaren	  på	  att	  föda	  barn	  och	  sköta	  hemmets	  obligationer.	  	  	  

	  

Detta	  kontrakt	  med	  dess	  paragrafer	  går	  även	  enligt	  Hirdman	  (2001)	  i	  religiös	  mening	  att	  

skåda	  i	  heliga	  skrifter	  så	  som	  Bibeln	  och	  Koranen.	  Likaså	  har	  även	  kända	  filosofer	  och	  

teoretiker	  tagit	  ställning	  till	  hur	  könsrollerna	  bör	  vara	  konstruerade.	  Denna	  manliga	  

förpliktelse	  kring	  omhändertagandet	  av	  kvinnan	  har	  varierat	  starkt	  ur	  ett	  historiskt	  

perspektiv,	  men	  även	  ur	  ett	  perspektiv	  som	  berör	  klass.	  Könens	  gemensamma	  självklarhet	  

och	  de	  förpliktelser	  som	  finns	  dem	  emellan	  går	  genom	  genuskontraktet	  att	  förstå,	  men	  för	  

att	  skapa	  en	  förståelse	  kring	  kvinnornas	  handlande	  och	  position	  är	  det	  nödvändigt	  att	  ha	  

den	  historiska	  och	  kulturella	  aspekten	  i	  åtanke.	  När	  det	  kommer	  till	  att	  söka	  förståelse	  

varför	  kvinnan	  anses	  ha	  ett	  lägre	  socialt	  värde	  än	  mannen	  är	  svaren	  många,	  men	  den	  

verkligt	  intressanta	  frågan	  är	  varför	  kvinnan	  tillåter	  sig	  att	  titulera	  sig	  i	  en	  roll	  som	  

underordnad.	  	  Det	  handlar	  inte	  endast	  om	  kvinnans	  roll	  i	  köket	  utan	  om	  att	  se	  samhället	  
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som	  en	  institution	  med	  olika	  instanser	  som	  legitimerar	  den	  feminina	  könsrollen.	  Kvinnor	  

marginaliseras	  och	  segregeringen	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  syns	  tydligt	  i	  dessa	  samhälleliga	  

instanser.	  	  Kontraktet	  skapar	  och	  bekräftar	  genusbunden	  rationalitet	  och	  det	  talas	  enligt	  

författaren	  om	  den	  ”naturliga”	  ordningen	  i	  samhället.	  En	  naturlig	  ordning	  som	  bidrar	  till	  en	  

kraftig	  segregering	  mellan	  könen.	  Det	  är	  via	  genuskontraktet	  som	  könsrollerna	  legitimeras	  

och	  fastställs.	  Trots	  detta	  faktum	  så	  finns	  det	  en	  rad	  förändringsmekanismer	  att	  ha	  i	  åtanke.	  

En	  förändring	  kan	  ske	  genom	  att	  undvika	  situationer	  som	  berör	  de	  stereotyper	  som	  

genuskontraktet	  upprätthåller.	  Det	  handlar	  sedan	  om	  att	  avvika	  från	  dessa	  stereotyper	  för	  

att	  slutligen	  kunna	  förändra	  de	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  som	  existerar	  hos	  könen.	  

Genuskontraktet	  kan	  därmed	  rekonstrueras	  först	  efter	  att	  en	  förändring	  av	  omständigheter	  

har	  ägt	  rum	  (Hirdman	  2001).	  

	  

4.5	  KULTURARGUMENTET	  
Nussbaum	  (2002)	  menar	  att	  kulturövergripande	  normer	  är	  en	  viktig	  aspekt	  att	  ha	  i	  åtanke	  

när	  man	  söker	  förståelse	  kring	  hur	  könen	  är	  socialt	  konstruerad.	  Kulturargumentet	  syftar	  till	  

att	  skapa	  universella	  ramar	  för	  att	  bedöma	  kvinnors	  situation	  i	  hennes	  kulturella	  kontext.	  

Det	  indiska	  samhället	  har	  under	  århundraden	  haft	  strikta	  normer	  där	  kvinnan	  enligt	  

författaren	  ska	  lyda,	  visa	  respekt,	  vara	  anspråkslös	  och	  självuppoffrande.	  Dessa	  normer	  bör	  

av	  oss	  i	  västvärlden	  inte	  alla	  gånger	  betecknas	  som	  problematiska	  eller	  förtryckande	  i	  den	  

bemärkelsen	  då	  kvinnorna	  själva	  inte	  behöver	  uppleva	  att	  dessa	  egenskaper	  har	  en	  

destruktiv	  inverkan	  på	  deras	  liv.	  	  Att	  problematisera	  kvinnors	  sociala	  situation	  i	  andra	  

kulturer	  menar	  även	  Sidsel	  Hansson	  och	  Catarina	  Kinnvall	  (2010)	  i	  kapitlet	  ”Gender,	  

Multiculturalism	  and	  Religios	  Discourses”	  att	  man	  ska	  vara	  försiktig	  med.	  	  Det	  är	  enligt	  

författarna	  viktigt	  att	  förstå	  att	  kvinnans	  identitetsskapande	  är	  en	  del	  av	  en	  

socialiseringsprocess	  som	  konstrueras	  av	  landets	  historia,	  kultur	  och	  traditioner.	  Detta	  är	  

även	  något	  som	  statsvetaren	  Carole	  Pateman	  har	  uppmärksammat	  i	  sin	  bok	  The	  Disorder	  of	  

Women	  (1989).	  	  	  

	  

För	  att	  förstå	  könsrollernas	  komplexa	  karaktär	  går	  det	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (2005)	  inte	  att	  

enbart	  utgå	  från	  kvinnans	  sociala	  tillhörighet,	  materiella	  villkor	  och	  agerande/icke	  agerande.	  

Det	  är	  i	  de	  bestämda	  föreställningarna	  som	  grundats	  i	  historia	  och	  kultur	  som	  påverkar	  
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förståelsen	  om	  genusordningen.	  Britt-‐Marie	  Thuren	  (2002)	  belyser	  samma	  faktum	  i	  

Högskoleverkets	  skrift	  Genusforskning	  inom	  socialantropologin	  –	  antropologiska	  bidrag	  till	  

genusforskningen.	  Hon	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  något	  universellt	  tankesystem	  för	  att	  förstå	  

genusordningen	  utan	  varje	  teoretisk	  generalisering	  är	  i	  behov	  utav	  att	  prövas	  mot	  lokala	  

berättelser	  och	  data.	  	  
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5.	  METOD	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  den	  metod	  vi	  har	  använt	  oss	  utav	  för	  att	  göra	  

denna	  studie	  möjlig.	  Vi	  kommer	  att	  presentera	  vårt	  urval	  av	  undersökningspopulation	  samt	  

redovisa	  för	  hur	  vi	  gick	  till	  väga	  för	  att	  verkställa	  intervjuerna.	  Likaså	  kommer	  vi	  att	  beröra	  

frågor	  kring	  studiens	  reliabilitet.	  De	  etiska	  utgångspunkter	  som	  vi	  har	  tagit	  ställning	  till	  

kommer	  vi	  även	  att	  framföra.	  	  

	  

	  5.1	  VAL	  AV	  METOD	  
Vi	  har	  i	  denna	  uppsats	  valt	  att	  genomföra	  en	  kvalitativ	  studie	  genom	  att	  använda	  oss	  av	  

semistrukturerade	  intervjuer	  och	  observationer	  som	  metod.	  Valet	  av	  kvalitativ	  metod	  föll	  sig	  

naturligt	  då	  vi	  med	  vår	  undersökning	  hade	  i	  syfte	  att	  studera	  hur	  en	  utvald	  grupp	  indiska	  

kvinnor	  såg	  på	  sin	  könsroll,	  och	  även	  hur	  de	  kan	  tänkas	  symbolisera	  jämställdhet.	  I	  boken	  

Samhällsvetenskapliga	  metoder	  skriver	  professor	  Alan	  Bryman	  (2011)	  om	  när	  man	  i	  en	  

kvalitativ	  studie	  har	  som	  syfte	  att	  förmedla	  människors	  livssyn	  kring	  ett	  specifikt	  utvalt	  

ämne.	  Han	  menar	  att	  kvalitativ	  metod	  lämpar	  sig	  väl	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  tonvikten	  då	  

ligger	  på	  ord	  och	  förståelse	  av	  den	  sociala	  verkligheten,	  och	  hur	  individen	  förhåller	  sig	  och	  

tolkar	  den	  verklighet	  som	  denne	  existerar	  i.	  Vi	  har	  därmed	  valt	  att	  utesluta	  kvantitativ	  

metod	  med	  förklaringen	  att	  en	  sådan	  forskningsstrategi	  fokuserar	  mer	  på	  insamlandet	  av	  

numerisk	  data,	  vilket	  för	  oss	  var	  av	  ointresse	  då	  vi	  inte	  hade	  som	  avsikt	  att	  göra	  en	  mätning	  i	  

den	  bemärkelsen.	  Likaså	  kräver	  den	  kvantitativa	  forskningsmetoden	  en	  kvantifiering	  av	  

insamlandet	  av	  empiriskt	  material	  för	  att	  göra	  studien	  giltig,	  vilket	  vi	  med	  vår	  undersökning	  

har	  fått	  utesluta	  då	  tidsaspekten	  för	  denna	  undersökning	  var	  begränsad.	  Det	  var	  även	  utan	  

relevans	  då	  vi	  med	  vår	  studie	  inte	  hade	  som	  syfte	  att	  göra	  en	  generalisering	  av	  ämnet,	  utan	  

det	  var	  en	  specifikt	  utvald	  grupp	  kvinnor	  som	  vi	  ville	  studera.	  	  	  

	  

Den	  fördel	  som	  kan	  ses	  med	  att	  använda	  semistrukturerade	  intervjuer	  belyser	  Patrik	  Aspers	  

(2011)	  i	  sin	  bok	  Etnografiska	  metoder	  –	  att	  förstå	  och	  förklara	  samtiden.	  Han	  menar	  att	  en	  

sådan	  intervju	  kan	  skapa	  en	  svardialog	  mellan	  informanten	  och	  respondenten	  där	  den	  

sistnämnde	  ges	  utrymme	  att	  under	  intervjuns	  gång	  kunna	  följa	  upp	  de	  utsagor	  som	  

informanten	  levererar.	  En	  annan	  viktig	  aspekt	  menar	  Ulla	  Eriksson-‐Zetterkvist	  &	  Göran	  

Ahrne	  (2011)	  i	  sitt	  kapitel	  ”Intervjuer”,	  hämtad	  ur	  antologin	  Handbok	  i	  kvalitativa	  metoder,	  



20 
 

vara	  att	  informanten,	  men	  även	  respondenten,	  ges	  utrymme	  att	  under	  intervjuns	  gång	  ställa	  

eventuella	  frågor	  som	  kan	  uppkomma	  under	  intervjusituationen.	  Detta	  är	  något	  som	  i	  en	  

strikt	  strukturerad	  intervju	  inte	  får	  förekomma.	  Vi	  anser	  att	  denna	  faktor	  var	  av	  en	  klar	  

fördel	  för	  oss	  i	  vår	  studie	  då	  de	  kvinnliga	  informanterna	  i	  det	  här	  fallet	  härstammar	  från	  en	  

annan	  kultur.	  De	  seminstrukturerade	  intervjuerna	  kan	  i	  och	  med	  tidigare	  påståenden	  

underlätta	  de	  eventuella	  språkbarriärer	  som	  kan	  uppstå	  mellan	  båda	  parter.	  	  

Sammanfattningsvis	  menar	  Eriksson-‐Zetterkvist	  &	  Ahrne	  (2011)	  att	  fördelen	  med	  att	  

använda	  sig	  av	  en	  semistrukturerad	  intervju	  är	  att	  man	  via	  den	  når	  en	  djupare	  kunskap	  kring	  

undersökningspopulationens	  livsvärld.	  Genom	  dessa	  intervjuer	  fick	  vi	  därmed	  en	  mer	  

korrekt	  inblick	  i	  hur	  målgruppen	  själva	  resonerade	  och	  förhöll	  sig	  till	  ämnet.	  

	  

Observationer	  är	  även	  det	  ett	  lämpligt	  tillvägagångssätt	  när	  det	  kommer	  till	  ett	  närmande	  av	  

människan	  och	  dennes	  livsvärld	  menar	  Philip	  Lalander	  (2011)	  i	  sitt	  kapitel	  ”Observationer	  

och	  etnografi”	  som	  är	  hämtat	  ur	  antologin	  Handbok	  i	  kvalitativa	  metoder.	  Då	  vi	  fick	  

möjligheten	  att	  under	  vår	  fältstudie	  i	  Indien	  besöka	  de	  miljöer	  som	  kvinnorna	  själva	  lever	  i	  

föll	  det	  sig	  naturligt	  för	  oss	  att	  även	  komplettera	  våra	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  en	  

etnografisk	  utgångspunkt.	  När	  det	  kommer	  till	  praktisk	  forskning	  menar	  Aspers	  (2011)	  att	  

det	  är	  normalt	  att	  blanda	  öppen	  och	  dold	  forskning.	  De	  observationer	  vi	  har	  gjort	  har	  både	  

varit	  öppna	  i	  formella	  sammanhang,	  men	  även	  dolda,	  där	  informanten	  inte	  har	  varit	  

medveten	  om	  vår	  observation.	  De	  dolda	  observationerna	  har	  dock	  skett	  i	  offentliga	  rum	  där	  

vi	  har	  observerat	  hur	  kvinnor	  integrerar	  i	  samhället,	  och	  då	  främst	  hur	  kvinnorna	  rör	  sig	  

inom	  samhällets	  offentliga	  instanser.	  

	  

5.2	  URVAL	  
Vår	  studie	  har	  genomförts	  i	  staden	  Bangalore	  där	  vi	  ämnade	  studera	  hur	  sju	  kvinnor	  såg	  på	  

sin	  roll	  som	  kvinna	  i	  Indien,	  och	  hur	  de	  förhöll	  sig	  till	  det	  indiska	  samhälle	  där	  män	  ges	  

sociala	  förmåner.	  Vi	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  våra	  informanter	  via	  institutionen	  Centre	  of	  

Social	  Action	  som	  är	  en	  del	  av	  Christ	  University	  i	  Bangalore.	  Universitetet	  bedriver	  socialt	  

arbete	  i	  form	  av	  kvinnogrupper	  med	  inriktning	  på	  empowerment,	  och	  det	  var	  just	  några	  av	  

dessa	  kvinnor	  vi	  fick	  möjlighet	  att	  intervjua.	  Vår	  undersökningspopulation	  bestod	  av	  indiska	  

kvinnor	  i	  åldersgruppen	  27-‐39	  år.	  Detta	  urval	  har	  gjorts	  dels	  för	  att	  undvika	  en	  
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generationskonflikt	  och	  även	  för	  att	  stärka	  Brymans	  (2011)	  resonemang	  kring	  att	  åsikter	  

som	  framkommer	  i	  intervjuerna	  styrs	  av	  de	  sociodemografiska	  faktorerna	  ålder,	  kön	  och	  

klass.	  Klasstillhörighet	  har	  vi	  därmed	  haft	  i	  beaktning	  i	  vårt	  urval	  då	  vi	  har	  valt	  att	  fokusera	  

på	  deltagare	  bosatta	  i	  utsatta	  delar	  i	  Bangalore.	  Vi	  har	  intervjuat	  fyra	  kvinnor	  bosatta	  i	  

stadens	  slumområden	  och	  tre	  stycken	  kvinnor	  från	  landsbygden.	  Vi	  kommer	  även	  att	  belysa	  

hur	  dessa	  kvinnor	  kan	  komma	  att	  påverkas	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  en	  organisation,	  och	  hur	  

deras	  uppfattning	  av	  begreppet	  jämställdhet	  eventuellt	  kan	  präglas	  av	  organisationens	  

diskurs.	  Detta	  kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  i	  avsnittet	  5.5	  Tillförlitlighet,	  trovärdighet	  och	  

relevans.	  	  

	  

En	  generalisering	  av	  indiska	  kvinnors	  situation	  kommer	  inte	  att	  bli	  aktuell	  i	  denna	  studie	  då	  

det	  är	  en	  specifikt	  utvald	  grupp	  med	  kvinnor	  som	  har	  deltagit	  i	  våra	  intervjuer.	  Likaså	  har	  vi	  

tagit	  ställning	  till	  att	  avgränsa	  oss	  till	  aspekten	  som	  berör	  religion	  även	  om	  det	  kan	  tänkas	  

vara	  av	  relevans.	  Vi	  anser	  att	  religion	  är	  ett	  allt	  för	  komplext	  och	  känsligt	  ämne	  som	  kräver	  

stor	  kunskap	  för	  att	  kunna	  beröra.	  Den	  kunskapen	  anser	  vi	  att	  vi	  inte	  besitter	  och	  vi	  har	  

därför	  tagit	  ställning	  till	  att	  denna	  avgränsning	  är	  nödvändig.	  	  

	  

5.3	  GENOMFÖRANDE	  AV	  METOD	  
Intervjuerna	  kom	  att	  äga	  rum	  i	  staden	  Bangalore	  i	  Indien.	  Kvinnorna	  vi	  intervjuade	  var	  

bosatta	  i	  stadens	  slumområden	  och	  utanför	  på	  landsbygden.	  Intervjuerna	  genomfördes	  i	  

kvinnornas	  bostadsområden	  och	  då	  i	  självhjälpsgruppens	  lokaler.	  Inför	  intervjun	  tilldelades	  

kvinnorna	  ett	  informationsblad	  där	  de	  fick	  ta	  del	  av	  information	  om	  studiens	  syfte	  och	  

villkor	  (se	  bilaga	  1).	  Då	  kvinnorna	  vi	  hade	  i	  syfte	  att	  intervjua	  talade	  ett	  för	  oss	  främmande	  

språk	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  engelsk	  tolk	  under	  intervjuernas	  gång	  för	  att	  ge	  kvinnorna	  en	  

möjlighet	  att	  själva	  kunna	  uttrycka	  sina	  åsikter	  på	  ett	  så	  bekvämt	  sätt	  som	  möjligt	  vilket	  

underlättade	  på	  deras	  modersmål.	  Inför	  varje	  intervju	  hade	  vi	  ett	  möte	  med	  tolken	  där	  vi	  

var	  noga	  med	  att	  belysa	  vikten	  av	  att	  denne	  skulle	  översätta	  kvinnans	  egna	  ord	  korrekt,	  och	  

även	  utesluta	  egna	  tolkningar	  och	  sammanfattningar	  av	  kvinnornas	  utsagor.	  Under	  mötet	  

gick	  vi	  även	  igenom	  frågorna	  noga	  med	  tolken.	  Detta	  för	  att	  klargöra	  eventuella	  

tolkningssvårigheter.	  De	  eventuella	  konsekvenser	  som	  kan	  uppstå	  vid	  användandet	  av	  tolk	  

kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  i	  avsnittet	  5.5	  Tillförlitlighet,	  trovärdighet	  och	  relevans.	  
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Vi	  har,	  som	  tidigare	  nämnt,	  även	  använt	  oss	  av	  öppna	  och	  dolda	  observationer	  som	  metod.	  

Under	  våra	  studiebesök	  i	  kvinnornas	  bostadsområden	  fick	  vi	  beskåda	  deras	  

levnadsförhållanden,	  samt	  hur	  de	  integrerade	  i	  dessa	  miljöer.	  Kvinnorna	  var	  under	  dessa	  

observationer	  medvetna	  om	  vårt	  syfte	  med	  studiebesöken.	  Vi	  har	  dock	  även	  gjort	  dolda	  

observationer	  i	  offentliga	  rum	  där	  deltagarna	  inte	  har	  varit	  medvetna	  om	  vårt	  syfte	  med	  

våra	  iakttagelser.	  De	  dolda	  observationerna	  har	  ägt	  rum	  på	  restauranger,	  affärer,	  skolor	  och	  

andra	  offentliga	  platser.	  	  

	  

5.4	  BEARBETNING	  OCH	  ANALYS	  
Under	  intervjuernas	  gång	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  diktafon	  för	  att	  förebygga	  att	  inget	  skulle	  

utelämnas,	  men	  även	  för	  att	  i	  efterhand	  kunna	  citera	  kvinnornas	  utsagor	  korrekt.	  En	  annan	  

viktig	  faktor	  var	  att	  vi	  under	  intervjuernas	  gång	  skulle	  kunna	  fokusera	  på	  att	  uppmärksamma	  

kvinnorna	  och	  delta	  i	  intervjukonversationen	  fullt	  ut.	  Det	  insamlade	  materialet	  

transkriberades	  sedan	  grundligt	  och	  vi	  var	  noggranna	  med	  att	  inte	  utesluta	  någon	  av	  

kvinnornas	  berättelser.	  Vi	  har	  dock	  i	  efterhand	  varit	  tvungna	  att	  korrigera	  grammatiken	  av	  

skäl	  för	  att	  läsaren	  ska	  kunna	  få	  full	  förståelse	  för	  citaten,	  men	  för	  den	  delen	  inte	  förändra	  

eller	  utesluta	  kvinnornas	  ordval.	  	  

	  

Patrik	  Aspers	  (2011)	  belyser	  hur	  man	  skapar	  och	  presenterar	  resultat	  genom	  kodnig	  och	  

analys.	  Han	  beskriver	  kodning	  som	  material	  som	  bryts	  ner	  i	  ett	  antal	  delar	  som	  sedan	  

benämns	  som	  ”koder”.	  Dessa	  koder	  är	  definitioner	  på	  hur	  man	  strukturerar	  den	  insamlade	  

empirin.	  Vid	  kodning	  arbetar	  man	  med	  olika	  kodscheman	  där	  den	  insamlade	  empirin	  kodas	  

under	  dessa	  scheman	  enligt	  specifika	  anvisningar.	  Varje	  kod	  har	  därmed	  en	  kodanvisning	  

som	  redogör	  för	  kodens	  innebörd	  och	  som	  i	  sin	  tur	  vägleder	  forskaren	  i	  arbetet	  med	  det	  

empiriska	  materialet.	  Författaren	  menar	  att	  kodens	  innebörd	  är	  baserad	  på	  forskarens	  

kunskap	  om	  det	  ämne	  studien	  syftar	  att	  belysa,	  vilket	  även	  innehåller	  forskningens	  teori	  och	  

frågeställning.	  	  Håkan	  Jönsson	  (2010)	  belyser	  även	  vikten	  av	  kodning	  i	  sin	  bok	  Sociala	  

problem	  som	  perspektiv:	  en	  ansats	  för	  forskning	  &	  socialt	  arbete.	  Han	  menar	  att	  nyttan	  av	  

att	  använda	  sig	  utav	  kodning	  underlättar	  sökandet	  efter	  intressanta	  samband	  för	  vidare	  

analys.	  Kodning	  är	  ett	  effektivt	  tillvägagångssätt	  när	  det	  kommer	  till	  att	  analysera	  ett	  stort	  

material	  då	  alla	  utsagor	  blir	  korrekt	  analyserade	  och	  lämnas	  lika	  stor	  plats	  i	  studien.	  Jönsson	  
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menar	  att	  det	  annars	  kan	  anses	  som	  nonchalant	  gentemot	  deltagarna	  i	  undersökningen.	  I	  

vår	  studie	  anser	  vi	  att	  kodning	  var	  ett	  väl	  tillämpat	  tillvägagångssätt	  för	  att	  underlätta	  vår	  

analys	  av	  vår	  empiri.	  Då	  vi	  har	  använt	  oss	  utav	  semistrukturerade	  intervjuer	  blev	  vårt	  

intervjumaterial	  stort	  i	  sitt	  omfång,	  och	  vi	  har	  därmed	  behövt	  kunna	  analysera	  det	  hela	  på	  

ett	  effektivt	  sätt.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  vår	  dokumentation	  av	  våra	  observationer	  har	  vi	  fört	  anteckningar	  under	  

och	  efter	  våra	  observationsstudier.	  Vi	  har	  även	  haft	  stor	  hjälp	  av	  att	  spela	  in	  när	  vi	  själva	  

reflekterar	  över	  de	  iakttagelser	  som	  vi	  fått	  tagit	  del	  av.	  	  Vår	  dokumentation	  har	  bidragit	  till	  

att	  vi	  har	  kunnat	  se	  samband	  och	  skillnader	  mellan	  våra	  egna	  observationer	  och	  intervjuer,	  

men	  även	  mellan	  vår	  studie	  och	  tidigare	  studier.	  Att	  dokumentera	  har	  därmed	  underlättat	  

för	  oss	  under	  hela	  arbetsprocessen,	  då	  våra	  anteckningar	  och	  inspelningar	  har	  varit	  till	  god	  

hjälp	  som	  underlag	  i	  vår	  analys	  för	  att	  försöka	  förstå	  kvinnornas	  livsvärld,	  och	  även	  för	  att	  

försöka	  besvara	  studiens	  frågeställningar.	  	  

	  

5.5	  TILLFÖRLITLIGHET,	  TROVÄRDIGHET	  OCH	  RELEVANS	  
Vi	  har	  inte	  med	  denna	  studie	  haft	  som	  avsikt	  att	  generalisera	  den	  allmänna	  synen	  hos	  

kvinnor	  i	  Indien	  när	  det	  kommer	  till	  uppsatsens	  tema,	  utan	  det	  är	  en	  specifikt	  utvald	  grupp	  

som	  vi	  har	  valt	  att	  lyfta	  fram	  och	  belysa.	  Trots	  detta	  faktum	  finns	  det	  en	  rad	  faktorer	  som	  

kan	  tänkas	  komma	  att	  påverka	  studiens	  giltighet.	  Då	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  en	  engelsk	  tolk	  

under	  intervjuerna	  finns	  det	  en	  risk	  att	  en	  rad	  komplikationer	  har	  kunnat	  uppstå.	  

Komplikationer	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  tolken	  i	  fråga	  själv	  kan	  ha	  översatt	  och	  tolkat	  

kvinnornas	  utsagor	  felaktigt.	  Detta	  är	  något	  som	  vi	  är	  väl	  medvetna	  om,	  och	  trots	  det	  så	  har	  

vi	  tagit	  ställning	  till	  detta	  och	  bedömt	  att	  en	  tolk	  skulle	  vara	  nödvändig	  för	  att	  låta	  kvinnorna	  

komma	  till	  tals	  på	  ett	  sätt	  som	  både	  är	  rättvist	  och	  bekvämt	  för	  dem.	  	  

	  

En	  annan	  viktig	  faktor	  är	  det	  faktum	  att	  alla	  de	  kvinnor	  vi	  intervjuade	  var	  medlemmar	  i	  

grupper	  med	  inriktning	  på	  empowerment	  som	  alla	  var	  under	  ledning	  av	  en	  och	  samma	  

organisation	  -‐	  Centre	  of	  Social	  Action.	  Detta	  kan	  tänkas	  påverka	  vår	  studie	  i	  den	  mening	  att	  

kvinnorna	  då	  kanske	  besitter	  en	  viss	  begreppsapparat	  och	  använder	  ord	  som	  organisationen	  

har	  legitimerat	  inom	  grupperna.	  Kvinnorna	  kan	  tänkas	  ha	  en	  delad	  erfarenhet	  när	  det	  
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kommer	  till	  begrepp	  som	  berör	  vårt	  ämne	  helt	  enkelt.	  En	  annan	  viktig	  aspekt	  att	  ha	  i	  

beaktning	  när	  det	  kommer	  till	  begrepp	  är	  de	  kulturella	  skillnaderna,	  då	  kvinnorna	  kanske	  ser	  

på	  innebörden	  av	  de	  ord	  vi	  använde	  oss	  av	  under	  intervjuns	  gång	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Ett	  

begrepp	  har	  för	  en	  kvinna	  kanske	  inte	  samma	  innebörd	  som	  för	  en	  annan.	  När	  det	  kommer	  

till	  kvinnornas	  utsagor	  och	  ställningstaganden	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  ha	  i	  beaktning	  att	  det	  

kan	  finnas	  olika	  tolkningar	  under	  olika	  skeden	  i	  kvinnornas	  liv.	  Ett	  ställningstagande	  i	  en	  

fråga	  behöver	  inte	  betyda	  detsamma	  i	  en	  annan.	  Dessa	  diskrepanser	  kommer	  vi	  att	  

diskutera	  vidare	  i	  kapitlet	  6.	  Resultat	  och	  analys.	  

	  

Kommunikation	  är	  alltid	  kulturellt	  inkapslad	  och	  vi	  har	  därför	  varit	  noga	  med	  att	  försöka	  

förhålla	  oss	  objektiva	  i	  arbetet	  med	  vår	  intervjuguide	  och	  under	  våra	  intervjuer	  (se	  bilaga	  2).	  

Objektivitet	  minimerar	  risken	  för	  att	  språkliga	  och	  kulturella	  missförstånd	  ska	  uppstå	  

samtidigt	  som	  det	  upprätthåller	  ett	  så	  naturligt	  och	  bekvämt	  intervjuklimat	  som	  möjligt	  för	  

båda	  parter.	  På	  så	  vis	  har	  vi	  undvikit	  att	  problematisera	  ämnet	  och	  ställa	  frågor	  

konstruerade	  på	  våra	  egna	  värderingar,	  vilket	  skulle	  kunna	  tänkas	  vilseleda	  deltagarna	  då	  

det	  är	  deras	  egen	  världsbild	  som	  vi	  med	  studien	  vill	  studera.	  Att	  förhålla	  sig	  helt	  objektiv	  

menar	  dock	  Bryman	  (2011)	  vara	  mycket	  svårt	  då	  forskarens	  värderingar	  påverkar	  hur	  den	  

samhällsvetenskapliga	  forskningen	  genomförs.	  Han	  menar	  dock	  att	  den	  objektiva	  

ståndpunkten	  inte	  går	  att	  ta	  hänsyn	  till	  fullt	  ut	  då	  man	  i	  dagens	  samhälle	  är	  medveten	  om	  

att	  det	  är	  en	  omöjlighet	  för	  forskare	  att	  vara	  helt	  objektiv	  och	  ha	  fullständig	  kontroll	  över	  

sina	  egna	  värderingar.	  Hela	  forskningsprocessen	  präglas	  indirekt	  av	  forskarens	  värderingar	  

och	  kan	  komma	  att	  påverka	  studien.	  	  

	  

Trots	  dessa	  faktorer	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  vår	  studies	  reliabilitet	  vill	  vi	  vara	  tydliga	  

med	  att	  vi	  är	  medvetna	  om	  de	  faktorer	  som	  kan	  tänkas	  påverka	  resultatet.	  Vi	  anser	  dock	  att	  

det	  absolut	  viktigaste	  är	  att	  kvinnornas	  utsagor	  lyfts	  fram	  och	  ges	  utrymme	  i	  detta	  arbete.	  

Det	  är	  deras	  röst	  vi	  vill	  ta	  del	  av	  och	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  göra	  det	  anser	  vi	  att	  de	  

ställningstaganden	  och	  hjälpmedel	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  har	  vart	  ytterst	  nödvändiga.	  	  
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5.6	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  
När	  man	  bedriver	  humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning	  bör	  man	  ta	  ställning	  till	  de	  

etiska	  aspekter	  som	  undersökningen	  kan	  komma	  att	  beröra.	  Vetenskapsrådet	  menar	  i	  sina	  

forskningsetiska	  principer	  att	  anledningen	  till	  detta	  är	  att	  undersökningen	  ska	  hålla	  hög	  

kvalité	  och	  att	  undersökningspopulationen	  ska	  skyddas	  från	  otillbörlig	  insyn	  i	  dennes	  

levnadsförhållanden.	  Detta	  individskyddskrav	  hänvisar	  även	  till	  att	  deltagarna	  i	  

undersökningen	  inte	  heller	  ska	  utsättas	  för	  psykisk	  eller	  fysisk	  skada,	  kränkning	  eller	  annan	  

form	  av	  förödmjukelse.	  Individskyddskravet	  anses	  vara	  den	  självklara	  utgångspunkten	  när	  

det	  kommer	  till	  forskningsetiska	  överväganden.	  Ett	  av	  kraven	  som	  benämns,	  det	  så	  kallade	  

informationskravet,	  belyser	  vikten	  av	  att	  informera	  deltagarna	  om	  vad	  syftet	  med	  

undersökningen	  är.	  Innan	  våra	  intervjuer	  ägde	  rum	  fick	  deltagarna	  individuellt	  ta	  del	  av	  ett	  

informationsblad	  (se	  bilaga	  1)	  med	  en	  redogörelse	  för	  studiens	  ändamål	  och	  de	  villkor	  som	  

gällde	  för	  deras	  deltagande.	  De	  upplystes	  likaså	  om	  samtyckeskravet	  där	  de	  fick	  information	  

om	  att	  deras	  deltagande	  var	  frivilligt	  och	  att	  de	  under	  intervjuns	  gång	  har	  rätt	  att	  avbryta	  sin	  

medverkan.	  Likaså	  informerades	  de	  om	  konfidentialitetskravet	  där	  vi	  var	  tydliga	  med	  att	  

informera	  om	  hur	  materialet	  kommer	  att	  behandlas	  och	  att	  de	  uppgifter	  som	  framkommer	  i	  

intervjun	  inte	  kommer	  att	  användas	  i	  något	  annat	  syfte	  än	  i	  vår	  studie.	  

Undersökningspopulationen	  uttryckte	  inte	  om	  de	  ville	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  Vi	  har	  dock	  

tagit	  ställning	  till	  detta	  och	  beslutat	  att	  avidentifiera	  alla	  parter,	  och	  därmed	  använda	  oss	  

utav	  figurerade	  namn,	  då	  deras	  riktiga	  namn	  är	  utan	  relevans	  för	  denna	  studie.	  	  

	  

Då	  vi	  även	  har	  kompletterat	  våra	  intervjuer	  med	  öppna	  och	  dolda	  observationer	  har	  vi	  även	  

varit	  tvungna	  att	  ha	  den	  etiska	  aspekten	  i	  åtanke.	  Aspers	  (2011)	  menar	  att	  det	  även	  är	  

viktigt	  vid	  öppna	  observationer	  att	  informera	  undersökningspopulationen	  om	  studiens	  syfte	  

och	  vad	  den	  kommer	  att	  innebära.	  När	  vi	  genomfört	  våra	  dolda	  observationer	  informerade	  

vi	  dock	  inte	  vår	  målgrupp	  med	  anledning	  av	  att	  vi	  iakttog	  saker	  som	  alla	  människor	  skulle	  

kunna	  observera.	  Detta	  bekräftar	  även	  Aspers	  (2011)	  då	  han	  menar	  att	  det	  inte	  är	  

nödvändigt	  att	  informera	  undersökningspopulationen	  i	  dessa	  avseenden	  då	  observationerna	  

sker	  i	  offentliga	  rum.	  
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När	  det	  kommer	  till	  det	  faktum	  hur	  studiens	  deltagare	  påverkas	  av	  undersökningen	  bör	  man	  

vara	  aktsam	  vid	  arbete	  med	  utsatta	  grupper.	  Vi	  har	  dock	  även	  här	  tagit	  ställning	  och	  

beslutat	  att	  vi	  inte	  har	  arbetat	  med	  utsatta	  kvinnor	  med	  specifika	  sociala	  problem	  i	  den	  

bemärkelsen.	  I	  ett	  sådant	  fall	  skulle	  vår	  studie	  kunnat	  ge	  ett	  resultat	  som	  vore	  missvisande	  

för	  forskningens	  syfte.	  Hur	  kvinnorna	  kan	  komma	  att	  påverkas	  av	  ämnet	  ur	  en	  etisk	  

synvinkel	  har	  vi	  också	  haft	  i	  beaktning	  under	  arbetet	  med	  vår	  intervjuguide	  (se	  bilaga	  2).	  

	  

5.7	  ARBETSFÖRDELNING	  
Det	  delade	  författarskapet	  har	  för	  oss	  varit	  en	  fördel	  för	  att	  göra	  denna	  studie	  möjlig.	  Då	  vi	  

har	  befunnit	  oss	  i	  Indien	  och	  mött	  människor	  i	  utsatta	  områden	  har	  det	  varit	  en	  fördel	  för	  

oss	  att	  kunna	  reflektera	  och	  tala	  med	  varandra	  om	  de	  upplevelser	  vi	  har	  fått	  tagit	  del	  av.	  

Likaså	  har	  det	  delade	  författarskapet	  varit	  givande	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  det	  har	  underlättat	  

reflektions-‐	  och	  analysarbetet.	  När	  det	  kommer	  till	  arbetsfördelningen	  har	  den	  varit	  jämnt	  

fördelad	  och	  vi	  har	  ansvarat	  för	  olika	  kapitel,	  men	  vi	  har	  var	  och	  en	  haft	  insyn	  i	  hela	  arbetet	  

under	  processens	  gång.	  	  
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6.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
Vi	  kommer	  i	  detta	  kapitel	  att	  presentera	  vår	  empiri,	  samt	  applicera	  de	  teoretiska	  

utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning	  som	  legat	  till	  grund	  för	  studiens	  syfte.	  Då	  vi	  har	  utgått	  

från	  genusvetenskapligt	  perspektiv,	  samt	  tankesätt	  hämtade	  från	  feministisk	  teori,	  kommer	  

vi	  att	  använda	  dess	  begrepp	  som	  verktyg	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  via	  analys	  av	  det	  

resultat	  som	  vår	  studie	  kom	  att	  frambringa.	  Vår	  empiri	  har	  vi	  delat	  in	  i	  diverse	  teman	  som	  

kom	  att	  visa	  sig	  vara	  relevanta	  och	  av	  gemensam	  betydelse	  för	  studiens	  

undersökningspopulation.	  Det	  har	  även	  varit	  viktigt	  för	  oss	  i	  detta	  kapitel	  att	  använda	  oss	  av	  

många	  citat	  för	  att	  redovisa	  vår	  empiri	  och	  för	  att	  få	  förståelse	  kring	  hur	  kvinnorna	  upplever	  

och	  beskriver	  sin	  livsvärld.	  	  Vi	  har	  valt	  att	  avidentifiera	  kvinnorna	  för	  att	  skydda	  deras	  

integritet,	  och	  därför	  valt	  att	  använda	  oss	  utav	  figurerade	  namn.	  Kvinnorna	  från	  

landsbygden	  kommer	  att	  benämnas	  som	  Ahisma,	  Dharani	  och	  Leya.	  De	  kvinnor	  som	  var	  

bosatta	  i	  stadens	  slumområden	  kommer	  att	  gå	  under	  namnen	  Marisha,	  Rana,	  Sandhya	  och	  

Varaza.	  

	  

6.1	  ORGANISATIONENS	  BETYDELSE	  
De	  kvinnor	  som	  deltog	  i	  vår	  undersökning	  var	  alla	  med	  i	  en	  organisation	  med	  inriktning	  på	  

empowerment	  för	  kvinnor.	  Denna	  organisation	  är	  under	  ledning	  av	  Centre	  of	  Social	  Action	  

vid	  Christ	  University	  i	  Bangalore.	  Organisationen	  är	  verksam	  i	  utsatta	  delar	  i	  Bangalore,	  och	  

hade	  både	  kvinnogrupper	  på	  landsbygden	  och	  i	  stadens	  slumområden.	  Totalt	  bedriver	  

Centre	  of	  Social	  Action	  (CSA)	  nio	  självhjälpsgrupper	  där	  132	  kvinnor	  är	  medlemmar.	  Hur	  

många	  liknande	  kvinnoorganisationer	  det	  finns	  totalt	  i	  Indien	  finns	  det	  ingen	  aktuell	  statistik	  

på.	  Det	  är	  dock	  ett	  mycket	  vanligt	  fenomen	  i	  landet	  med	  icke	  statliga	  organisationer	  vars	  

syfte	  är	  att	  hjälpa	  utsatta	  grupper.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  kvinnornas	  utsagor	  i	  relation	  till	  självhjälpsgruppernas	  diskurs	  går	  det	  

att	  tänka	  sig	  att	  deras	  vokabulär,	  samt	  åsikter,	  präglas	  av	  organisationens	  terminologi	  och	  

synsätt.	  Stevens	  (2010)	  hävdar	  att	  genusbegreppet	  är	  vanligt	  förekommande	  i	  

kvinnoorganisationer	  i	  Asien,	  men	  att	  det	  dock	  är	  viktigt	  att	  ha	  de	  eventuella	  

definitionsskillnaderna	  i	  åtanke	  då	  vår	  tolkning	  av	  begreppet	  kanske	  är	  annorlunda.	  Detta	  

gäller	  även	  andra	  begrepp	  som	  organisationens	  kvinnor	  kan	  tänka	  sig	  använda.	  
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Självhjälpsgrupperna	  fokuserar	  till	  största	  del	  på	  att	  främja	  kvinnors	  ekonomiska	  oberoende.	  

För	  att	  åstadkomma	  detta	  bidrar	  gruppens	  medlemmar	  med	  en	  summa	  pengar	  till	  gruppen,	  

för	  att	  på	  sikt	  kunna	  upprätthålla	  en	  kollektiv	  ekonomi	  där	  varje	  medlem	  är	  berättigad	  att	  

låna	  pengar	  vid	  behov.	  Detta	  har	  bidragit	  till	  en	  positiv	  utgång	  för	  gruppernas	  kvinnor	  då	  

deras	  sociala	  status	  i	  familjen	  har	  kommit	  att	  påverkas.	  En	  av	  kvinnorna	  beskrev	  följande:	  

	  

In	  the	  places	  where	  CSA	  is	  working	  many	  good	  things	  have	  happen.	  Before	  the	  intention	  

of	  CSA	  the	  women	  were	  not	  allowed	  to	  go	  to	  any	  meetings,	  but	  after	  CSA	  had	  formed	  

self-‐help	  groups	  the	  husbands	  are	  now	  allowing	  the	  women	  to	  go	  for	  a	  meeting	  because	  

they	  bring	  home	  something	  to	  the	  development	  of	  the	  family.	  (Leya)	  

	  

En	  annan	  kvinna	  beskrev	  sitt	  medlemskap	  i	  gruppen,	  samt	  organisationens	  betydelse	  på	  

följande	  sätt:	  “I	  am	  a	  part	  of	  the	  self-‐help	  groups.	  I	  have	  been	  involved	  in	  this	  project	  in	  

many	  years,	  since	  I	  was	  17	  years	  old,	  and	  I	  got	  many	  benefits,	  benefits	  for	  my	  family.	  It	  

makes	  my	  husband	  happy”	  (Dharani).	  Organisationen	  har	  även	  kommit	  att	  påverka	  kvinnors	  

chans	  till	  utbildning.	  En	  av	  kvinnorna	  hävdade	  att	  flickor	  i	  dagens	  Indien	  även	  utbildas	  på	  

högre	  nivå	  tack	  vare	  att	  organisationen	  har	  lärt	  kvinnorna	  att	  utbildning	  är	  en	  stor	  möjlighet	  

för	  dem	  när	  det	  kommer	  till	  utjämnandet	  av	  sociala	  skillnader	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  i	  

samhället.	  Utbildningens	  möjlighet	  till	  jämställdhet	  bekräftar	  även	  Nussbaum	  (2002)	  och	  

hävdar	  att	  det	  faktum	  att	  kvinnor	  utbildar	  sig	  resulterar	  i	  positiva	  förutsättningar	  för	  deras	  

familjer	  i	  både	  socialt	  och	  politiskt	  avseende.	  Detta	  kunde	  likaså	  majoriteten	  av	  kvinnorna	  i	  

vår	  studie	  understryka.	  Vilka	  positiva	  konsekvenser	  utbildning	  har	  för	  det	  kvinnliga	  könet	  

belyser	  vi	  i	  avsnittet	  6.5	  Utbildning.	  

	  

6.2	  FAMILJ	  OCH	  SYSSELSÄTTNING	  
En	  gemensam	  faktor	  som	  vi	  kom	  att	  se	  var	  att	  majoriteten	  av	  de	  kvinnor	  vi	  intervjuade	  

ingick	  i	  en	  familj	  med	  make	  och	  barn.	  Familjekonstellationen	  kom	  dock	  att	  se	  olika	  ut	  från	  

familj	  till	  familj.	  Alla	  de	  intervjuade	  kvinnorna	  hade	  barn	  och	  antalet	  skiftade	  mellan	  två	  till	  

sex	  stycken.	  Könsfördelningen	  bland	  barnen	  varierade	  även,	  men	  vi	  kom	  att	  se	  ett	  mönster	  

att	  majoriteten	  av	  kvinnorna	  hade	  betydligt	  fler	  söner	  än	  döttrar,	  även	  om	  flickor	  fanns	  i	  

fyra	  av	  de	  sju	  familjerna.	  Majoriteten	  av	  kvinnorna	  bodde	  ensamma	  med	  sina	  kärnfamiljer,	  

men	  i	  två	  av	  fallen	  levde	  familjerna	  tillsammans	  med	  sina	  föräldrar/svärföräldrar.	  En	  av	  



29 
 

kvinnorna	  levde	  tillsammans	  med	  sina	  svärföräldrar	  och	  den	  andra	  tillsammans	  med	  sin	  

mor.	  Anledningen	  till	  att	  den	  sistnämnde	  levde	  med	  sin	  mor	  var	  att	  hon	  var	  ensamstående.	  

Hennes	  make	  hade	  sedan	  en	  tid	  tillbaka	  lämnat	  familjen,	  och	  det	  bidrog	  till	  att	  hon	  kom	  att	  

finna	  sin	  nuvarande	  situation	  som	  ensamstående	  mycket	  svår	  vilket	  hon	  uttryckte	  på	  

följande	  sätt:	  ”It	  is	  very	  difficult	  to	  live	  in	  India	  as	  a	  bachelor	  woman.	  Many	  people	  in	  the	  

community	  understand	  but	  some	  of	  them	  don’t	  understand	  which	  problems	  I	  am	  facing”	  

(Marisha).	  

	  

Indien	  är	  ett	  land	  med	  många	  kulturella	  normer	  där	  en	  av	  dessa	  är	  att	  familjekonstellationen	  

bör	  bestå	  av	  hustru,	  make	  och	  barn.	  Andra	  sammansättningar	  strider	  mot	  den	  norm	  som	  

samhället	  har	  konstruerat.	  	  Det	  går	  att	  tänka	  sig	  att	  just	  denna	  kvinnas	  normbrytande	  

situation	  ligger	  till	  grund	  för	  hennes	  problematiska	  upplevelse.	  I	  citatet	  här	  ovan	  redogör	  

hon	  för	  hur	  hon	  upplever	  sin	  situation	  som	  svår	  och	  att	  många	  människor	  i	  hennes	  närmiljö	  

förstår	  vilka	  problem	  hon	  möter,	  men	  att	  många	  av	  dem	  inte	  gör	  det.	  Vilka	  konsekvenser	  

detta	  normbrytande	  beteende	  kan	  tänkas	  ha	  går	  givetvis	  att	  se	  ur	  ett	  socialt	  perspektiv,	  

men	  för	  att	  kunna	  analysera	  denna	  utsaga	  och	  förstå	  problematiken	  är	  familjens	  

sysselsättning	  även	  viktig	  att	  ha	  i	  åtanke.	  Då	  denna	  kvinna	  lever	  som	  ensamstående	  kan	  det	  

tänkas	  bidra	  till	  negativa	  konsekvenser	  för	  henne	  och	  hennes	  barn	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  det	  

endast	  är	  hon	  själv	  som	  bidrar	  till	  familjens	  försörjning	  och	  omvårdnad.	  Det	  går	  därmed	  att	  

tänka	  sig	  att	  det	  är	  både	  sociala	  och	  ekonomiska	  faktorer	  som	  bidrar	  till	  denna	  kvinnas	  

upplevelse,	  vilket	  vi	  har	  redogjort	  för	  i	  avsnittet	  3.2	  Forskning	  om	  könsrollen	  där	  Gleisner	  

(2007)	  berör	  den	  oro	  den	  ensamstående	  kvinnan	  kan	  känna	  inför	  att	  bli	  utan	  pengar	  och	  

boende	  då	  hon	  ej	  har	  en	  make	  som	  tar	  hand	  om	  henne.	  	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  de	  övriga	  familjernas	  arbetssituation	  visade	  det	  sig	  att	  det	  var	  delade	  

meningar	  från	  kvinnorna	  kring	  om	  de	  är	  nöjda	  eller	  inte	  med	  den	  sysselsättning	  de	  hade.	  

Merparten	  kvinnor	  ansvarade	  dock	  för	  hushållsarbetet	  och	  barnens	  omsorg	  samtidigt	  som	  

de	  arbetade	  med	  avlönat	  hushållsarbete	  i	  andra	  människors	  hem.	  Det	  är	  ett	  vanligt	  

fenomen	  att	  kvinnor	  arbetar	  fler	  timmar	  per	  dag	  med	  hushållsarbete	  och	  förvärvsarbete	  än	  

vad	  männen	  gör	  (Seager	  2009).	  Hushållsarbete	  och	  barnens	  omsorg	  kom	  att	  visa	  sig	  i	  vår	  

studie	  vara	  ett	  ansvar	  som	  endast	  kvinnorna	  i	  familjerna	  fick	  bära.	  Ett	  ansvar	  som	  kvinnorna	  
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i	  många	  av	  familjerna	  ansåg	  vara	  problematiskt	  och	  betungande,	  och	  det	  var	  specifikt	  i	  en	  av	  

familjerna	  där	  maken	  inte	  arbetade:	  

	  

It	  is	  very	  sad	  for	  me	  and	  it	  is	  very	  difficult.	  Every	  day	  is	  like	  a	  burden	  for	  me.	  I	  have	  to	  take	  

care	  of	  six	  children.	  Feed	  and	  clothe	  them.	  Everything!	  Sometimes	  I	  use	  to	  tell	  my	  

husband	  that.	  I	  am	  sad	  that	  he	  is	  not	  going	  for	  work	  but	  he	  tells	  me	  that	  he	  is	  not	  ready	  to	  

go	  for	  work.	  (Varaza)	  

	  

Den	  ojämna	  ansvarsfördelningen	  mellan	  könen	  i	  familjerna	  bidrog	  nämnvärt	  med	  stora	  

skillnader	  i	  männen	  och	  kvinnornas	  vardagsliv.	  En	  orättvisa	  som	  en	  annan	  av	  kvinnorna	  var	  

noga	  med	  att	  uttrycka	  sitt	  missnöje	  om:	  	  

	  

In	  my	  everyday	  life	  there	  is	  more	  to	  do	  than	  in	  my	  husband’s.	  His	  work	  is	  very	  easy.	  He	  

gets	  up	  in	  the	  morning	  and	  leaves	  for	  work,	  and	  then	  he	  comes	  home	  in	  the	  evening.	  I	  

have	  to	  take	  care	  of	  our	  children	  and	  my	  husband,	  the	  household	  work	  and	  my	  own	  job.	  It	  

is	  very	  burden	  for	  me.	  (Sandhya)	  

	  

Trots	  det	  faktum	  att	  några	  av	  kvinnorna	  fann	  ansvaret	  betungande	  var	  det	  några	  av	  

kvinnorna	  som	  var	  nöjda	  med	  sin	  situation	  och	  ansåg	  att	  hushållsarbetet	  endast	  var	  en	  

uppgift	  för	  kvinnan	  i	  familjen.	  En	  av	  kvinnorna	  från	  landsbygden	  var	  väldigt	  tillfreds	  med	  sin	  

situation	  som	  hemmafru.	  Hon	  uttryckte	  det	  på	  följande	  sätt:	  “I	  do	  household	  work	  in	  the	  

morning	  like	  preparing	  food	  and	  preparing	  the	  children	  and	  send	  them	  to	  school.	  Then	  I	  do	  

some	  more	  household	  work	  and	  cleaning	  the	  house.	  That	  is	  not	  a	  men’s	  job”	  (Leya).	  Endast	  

en	  av	  de	  sju	  kvinnorna	  som	  vi	  intervjuade	  levde	  i	  en	  familj	  där	  maken	  var	  delaktig	  i	  de	  

sysslor	  som	  behövde	  göras	  i	  hushållet	  vilket	  hon	  beskrev	  på	  följande	  vis:	  “My	  husband	  also	  

does	  some	  household	  work.	  He	  supports	  the	  family.	  He	  takes	  care	  of	  the	  animals,	  cleaning	  

and	  bathing	  the	  animals	  and	  bringing	  the	  fodder	  from	  the	  fields.	  He	  supports	  in	  many	  ways.	  

But	  he	  also	  does	  his	  own	  work	  and	  also	  supporting	  the	  family”	  (Dharani).	  	  

	  

Det	  ansvar	  som	  kom	  att	  läggas	  på	  den	  feminina	  könsrollen	  uttryckte	  många	  av	  kvinnorna	  sitt	  

missnöje	  om.	  En	  av	  kvinnorna	  befann	  sig	  i	  en	  mycket	  problematisk	  familjesituation	  där	  

ansvarsfördelningen	  mellan	  könen,	  men	  även	  sociala	  problem	  inom	  familjen,	  försvårade	  

hennes	  livssituation	  nämnvärt.	  Hon	  fann	  sin	  situation	  mycket	  svår	  och	  betungande:	  
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When	  I	  was	  a	  child	  I	  was	  working	  and	  even	  now	  after	  the	  marriage	  I	  am	  still	  working.	  I’m	  

struggling	  really	  hard	  to	  live	  my	  life.	  I	  leave	  for	  work	  in	  the	  early	  morning	  and	  come	  home	  

in	  the	  late	  evening	  to	  prepare	  food	  for	  my	  children.	  My	  husband	  is	  an	  alcoholic	  and	  when	  

he’s	  coming	  home	  every	  night	  he	  use	  to	  torture	  me.	  When	  he	  tortures	  me	  I	  use	  to	  

tolerate	  that.	  I	  have	  a	  lot	  of	  patience	  and	  I	  always	  take	  care	  of	  my	  children.	  This	  situation	  

is	  very	  difficult	  for	  me	  and	  sometimes	  I	  feel	  really	  sad.	  I	  am	  working	  hard	  for	  my	  children’s	  

sake	  and	  for	  them	  I	  am	  struggling	  to	  live	  my	  life.	  (Rana)	  

	  

Många	  av	  kvinnornas	  utsagor	  kom	  att	  speglas	  av	  vikten	  av	  att	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  

make.	  En	  av	  kvinnorna	  levde	  i	  en	  familj	  som	  hemmafru	  och	  var	  mycket	  lycklig	  med	  sin	  

tillvaro.	  Hon	  beskrev	  vikten	  av	  att	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  make	  på	  följande	  sätt:	  

	  

I	  am	  happy	  because	  I	  only	  do	  household	  work	  and	  taking	  care	  of	  my	  children.	  My	  husband	  

doesn’t	  want	  to	  send	  me	  for	  a	  job.	  He	  is	  very	  supportive.	  There	  are	  some	  men	  that	  love	  

women	  very	  much	  and	  they	  want	  to	  take	  care	  of	  them.	  Some	  men	  in	  the	  Indian	  culture	  

feel	  very	  bad	  if	  they	  send	  the	  woman	  to	  work.	  Then	  they	  are	  not	  fit	  to	  be	  a	  man	  if	  they	  

can’t	  support	  their	  family	  by	  themselves.	  Men	  are	  very	  strong	  in	  their	  personality	  and	  the	  

head	  of	  the	  family.	  They	  should	  take	  care	  of	  the	  family.	  (Leya)	  

	  

Samma	  kvinna	  berättade	  även	  att	  hon	  ett	  flertal	  gånger	  hade	  frågat	  sin	  make	  om	  hon	  inte	  

skulle	  börja	  arbeta,	  men	  maken	  i	  fråga	  var	  fast	  besluten	  om	  att	  så	  inte	  var	  fallet.	  Hon	  

beskrev	  detta	  på	  följande	  sätt:	  “I	  use	  to	  ask	  my	  husband	  if	  I	  should	  go	  for	  work	  but	  he	  tells	  

me:	  -‐	  No!	  As	  long	  as	  I	  am	  capable	  to	  earn	  money	  I	  will	  take	  care	  of	  you	  and	  our	  family”	  

(Leya).	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  att	  förstå	  vikten	  av	  sysselsättning	  i	  ett	  så	  pass	  utsatt	  land	  som	  Indien	  är	  

det	  viktigt	  att	  inse	  att	  arbete	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  familjernas	  överlevnad.	  De	  kvinnor	  som	  

vi	  intervjuade	  levde	  under	  mycket	  knappa	  förhållanden	  och	  det	  gav	  i	  många	  av	  fallen	  

förödande	  konsekvenser	  på	  familjens	  ekonomi.	  Det	  går	  likaså	  att	  se	  ett	  mönster	  i	  våra	  

intervjuer	  att	  även	  arbete	  kom	  att	  påverka	  kvinnorna	  och	  dess	  familjer	  på	  ett	  socialt	  plan.	  

Många	  av	  kvinnorna	  hade	  arbetat	  sedan	  sina	  tidiga	  tonår	  och	  fortsatte	  sedan	  med	  det	  efter	  

giftermålet.	  En	  gemensam	  faktor	  var	  att	  kvinnornas	  avlönade	  arbete	  alla	  var	  inriktade	  på	  

hushållsarbete	  av	  olika	  dess	  slag.	  Något	  som	  våra	  observationer	  även	  kunde	  understryka.	  

Runt	  om	  på	  de	  platser	  som	  vi	  besökte	  i	  Indien	  kunde	  vi	  observera	  att	  kvinnor	  var	  kraftigt	  
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marginaliserade	  på	  de	  offentliga	  arbetsplatser	  som	  berörde	  handel,	  restaurang	  och	  

transport.	  Denna	  observation	  kan	  även	  tidigare	  forskning	  bekräfta,	  som	  visade	  på	  att	  

kvinnor	  istället	  ofta	  var	  knutna	  till	  arbeten	  inom	  den	  informella	  sektorn	  såsom	  

hushållsarbete	  och	  marknadshandel	  (Seager	  2009).	  Vi	  kunde	  även	  observera	  att	  en	  stor	  

majoritet	  av	  de	  som	  tiggde	  på	  gatorna	  var	  kvinnor,	  och	  då	  gärna	  med	  ett	  spädbarn	  i	  famnen.	  

Även	  på	  Indiens	  västkust	  kunde	  vi	  se	  en	  viss	  skillnad	  där	  många	  kvinnor	  arbetade	  med	  att	  

sälja	  egenhändigt	  tillverkade	  smycken	  på	  stränderna.	  Det	  var	  dock	  väldigt	  vanligt	  att	  de	  

använde	  sig	  av	  en	  försäljningsstrategi	  där	  de	  berättade	  för	  köparen	  att	  de	  befann	  sig	  i	  en	  

problematisk	  familjesituation	  och	  var	  i	  stort	  behov	  av	  en	  inkomst.	  Något	  som	  manliga	  

försäljare	  aldrig	  gav	  sken	  av.	  Ett	  undantag	  som	  vi	  observerade	  var	  på	  en	  byggarbetsplats	  i	  

Bangalore	  där	  kvinnor	  sågs	  arbeta	  med	  att	  lyfta	  tegelstenar	  och	  dylikt.	  

	  

Vi	  har	  tidigare	  belyst	  att	  alla	  kvinnor	  ansvarade	  för	  hushållet	  och	  dess	  sysslor,	  med	  

undantaget	  att	  en	  av	  dem	  fick	  hjälp	  med	  hushållssysslorna	  av	  sin	  make.	  Den	  ojämna	  

könsfördelningen	  går	  att	  förstå	  utifrån	  begrepp	  hämtade	  från	  den	  genusvetenskapliga	  

forskningen.	  Det	  manliga	  och	  kvinnliga	  könet	  anses	  vara	  socialt	  och	  kulturellt	  konstruerat	  

enligt	  Judith	  Butler	  (1999),	  vilket	  även	  Hirdman	  (2004)	  bekräftar.	  Kvinnan	  och	  mannen	  föds	  

enligt	  Butler	  och	  Hirdman	  redan	  som	  barn	  in	  i	  stereotypa	  könsroller	  och	  blir	  en	  del	  av	  ett	  

genussystem.	  Könsrollerna	  med	  dess	  förpliktelser	  upprätthåller	  de	  föreställningar	  om	  vad	  

som	  anses	  vara	  manligt	  respektive	  kvinnligt	  av	  kulturen.	  Vi	  har	  dock	  redogjort	  i	  avsnitt	  4.1	  

Genus	  om	  de	  delade	  meningar	  som	  råder	  kring	  uppdelningen	  av	  socialt	  respektive	  biologiskt	  

kön.	  

	  

Vi	  har	  i	  våra	  intervjuer	  kunnat	  se	  hur	  kvinnorna	  har	  påverkats	  av	  den	  sociala	  strukturen	  med	  

dess	  stereotypa	  könsroller.	  En	  viktig	  faktor	  som	  vi	  har	  kommit	  att	  se	  utifrån	  kvinnornas	  

utsagor	  är	  hur	  de	  finner	  ett	  stort	  värde	  i	  att	  bli	  omhändertagna	  av	  sina	  makar.	  En	  av	  

kvinnorna	  var	  ensamstående	  och	  fann	  sin	  situation	  mycket	  problematisk.	  Det	  går	  i	  hennes	  

utsaga	  att	  ana	  en	  längtan	  efter	  att	  ha	  någon	  att	  bära	  ansvaret	  med,	  eller	  kanske	  någon	  att	  

bli	  omhändertagen	  av.	  Denna	  längtan	  kunde	  även	  skådas	  i	  utsagan	  från	  kvinnan	  med	  den	  

arbetslösa	  maken.	  Båda	  kvinnor	  poängterade	  att	  det	  var	  en	  börda	  att	  ansvara	  både	  för	  

hemmets	  sysslor	  och	  samtidigt	  arbeta	  för	  en	  inkomst.	  I	  vilket	  avseende	  de	  två	  kvinnorna	  såg	  

ansvaret	  som	  en	  börda	  går	  att	  tänka	  sig	  resultera	  i	  att	  kvinnorna	  själva	  fick	  bära	  ansvaret	  
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kring	  familjens	  försörjning.	  Det	  går	  även	  att	  se	  ställningstagandet	  som	  en	  respons	  av	  det	  

kontraktsbrott	  av	  det	  stereotypa	  genuskontraktet.	  Något	  som	  kvinnorna	  kanske	  fann	  

negativt	  då	  de	  kanske	  värdesätter	  och	  rättfärdigar	  den	  indiska	  kulturens	  konstruktion	  av	  

könsrollerna.	  Två	  av	  kvinnorna	  betonade	  sitt	  missnöje	  över	  att	  de	  får	  kämpa	  hårt	  och	  bära	  

all	  börda	  själva,	  trots	  att	  makarna	  är	  alkoholister	  och	  misshandlar	  dem.	  Den	  ena	  kvinnan	  

hävdade	  att	  hon	  tolererar	  misshandeln	  och	  har	  stort	  tålamod,	  vilket	  kan	  tänkas	  förklaras	  

genom	  det	  ursäktande	  beteende	  hos	  kvinnor	  som	  Gleisner	  (2007)	  hävdar.	  Något	  som	  vi	  

även	  belyste	  i	  avsnittet	  3.2	  Forskning	  om	  könsrollen.	  Den	  andra	  kvinnan	  redogjorde	  inte	  för	  

om	  hon	  tolererade	  detta	  men	  stannade	  samtidigt	  kvar	  hos	  mannen	  vilket	  givetvis	  kan	  bero	  

på	  ekonomiska	  och	  sociala	  aspekter.	  Det	  kan	  också	  tänkas	  att	  det	  berodde	  på	  att	  kvinnor	  

inte	  har	  möjlighet	  att	  pröva	  sin	  sak	  i	  domstol,	  trots	  att	  det	  är	  olagligt	  med	  kvinnomisshandel	  

i	  hemmet.	  Detta	  genom	  att	  kvinnor	  ofta	  har	  svagare	  ekonomisk,	  politisk	  och	  social	  ställning	  

(Utrikesdepartementet	  2007).	  	  

	  

Kvinnan	  som	  var	  hemmafru	  och	  inte	  tilläts	  arbeta	  för	  sin	  make	  var	  nöjd	  med	  sin	  situation.	  

Hon	  var	  lycklig	  över	  att	  hennes	  make	  tog	  hand	  om	  henne,	  och	  det	  var	  något	  som	  hon	  

poängterade	  ett	  flertal	  gånger	  under	  intervjun.	  Detta	  kom	  även	  på	  tal	  under	  flera	  av	  

intervjuerna.	  Att	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  make	  går	  därmed	  att	  ses	  som	  en	  viktig	  faktor	  för	  

dessa	  kvinnor.	  Detta	  kan	  tänkas	  vara	  förankrat	  i	  normen	  om	  att	  kvinnan	  tillhör	  mannen	  

(Nussbaum	  2002).	  Något	  som	  kan	  väcka	  funderingar	  är	  vad	  kvinnorna	  i	  själva	  verket	  menar	  

med	  att	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  make.	  Det	  går	  att	  tänka	  sig	  att	  omhändertagandet	  går	  att	  

förknippas	  med	  den	  stereotypa	  och	  dominerande	  mansroll	  som	  Bourdieu	  (1998)	  belyser	  

vara	  en	  norm.	  Mannen	  har	  enligt	  författaren	  en	  förpliktelse	  att	  ta	  hand	  om	  kvinnan.	  Han	  

dominerar	  kvinnan	  via	  symboliskt	  våld	  där	  kommunikation	  är	  ett	  verktyg.	  Kvinnan	  anses	  

enligt	  Hirdman	  (2001,	  2004)	  och	  Nussbaum	  (2002)	  vara	  i	  behov	  av	  att	  tas	  om	  hand	  då	  hon	  är	  

det	  svaga	  könet.	  Kvinnan	  som	  inte	  utförde	  något	  annat	  arbete	  än	  hushållssysslorna	  

uttryckte,	  som	  tidigare	  nämnt,	  att	  hennes	  make	  tog	  hand	  om	  henne.	  Det	  kan	  därmed	  tänkas	  

att	  innebörden	  av	  att	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  make	  är	  att	  endast	  sköta	  hemmets	  sysslor	  

och	  avstå	  från	  att	  förvärvsarbeta.	  Något	  som	  kan	  tänkas	  innebära	  livskvalité	  för	  dessa	  

kvinnor.	  	  
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6.3	  DEN	  KVINNLIGA	  KÖNSROLLEN	  
En	  rad	  olika	  teoretiker	  och	  författare	  menar	  att	  kvinnor	  sedan	  lång	  tid	  varit	  underordnad	  

mannen	  i	  socialt	  avseende	  (Bourdieu	  1988;	  Hirdman	  2001;	  Nussbaum	  2002).	  Indien	  är	  ett	  

hårt	  drabbat	  land	  när	  det	  kommer	  till	  kvinnors	  sociala	  utsatthet	  (Trust	  Law	  2011).	  Trots	  den	  

sociala	  problemtik	  och	  utsatthet	  som	  råder	  enligt	  tidigare	  forskning	  så	  kunde	  inte	  vår	  

undersökningspopulation	  bekräfta	  detta	  faktum.	  I	  intervjuerna	  framkom	  det	  att	  kvinnorna	  

var	  tillfreds	  med	  sin	  situation.	  Kvinnorna	  var	  tillfreds	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  männen	  i	  

familjen	  bar	  det	  största	  ansvaret	  när	  det	  kom	  till	  att	  försörja	  familjen,	  men	  det	  gladdes	  även	  

över	  att	  de	  själva	  kunde	  bidra	  med	  en	  liten	  inkomst.	  En	  inkomst	  från	  eget	  förvärvsarbete	  

eller	  från	  kvinnoorganisationens	  kollektiva	  besparingar.	  	  

	  

Vi	  har	  dock	  kommit	  att	  se	  att	  det	  finns	  en	  rad	  diskrepanser	  i	  kvinnornas	  utsagor	  när	  det	  

kommer	  till	  de	  frågor	  de	  fick	  besvara.	  I	  tidigare	  avsnitt	  vid	  namn	  6.2	  Familj	  och	  

sysselsättning	  uttryckte	  kvinnorna	  ett	  missnöje	  över	  sin	  situation	  som	  kvinna	  i	  familjen.	  När	  

de	  fick	  besvara	  frågor	  som	  berörde	  hur	  de	  såg	  på	  sin	  roll	  som	  kvinna	  och	  om	  det	  enligt	  dem	  

fanns	  några	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  könsrollen	  var	  utsagorna	  annorlunda.	  Den	  misshandlade	  

kvinnan	  med	  den	  alkoholiserade	  mannen	  hade	  tidigare	  uttryckt	  sitt	  missnöje	  över	  att	  hon	  

fick	  bära	  hela	  ansvaret	  för	  familjen.	  Hon	  uttryckte	  sig	  senare	  under	  intervjun	  på	  följande	  

sätt:	  “There	  is	  no	  disadvantage	  of	  being	  a	  woman	  in	  India.	  Everything	  is	  good”	  (Rana).	  Det	  
går	  att	  tänka	  sig	  att	  denna	  utsaga	  syftar	  till	  hennes	  allmänna	  syn	  kring	  den	  kvinnliga	  rollen.	  

Hennes	  belåtenhet	  kan	  ha	  med	  hennes	  tolkning	  av	  den	  förändring	  som	  har	  trätt	  fram	  och	  

påverkat	  kvinnans	  roll	  under	  de	  senaste	  generationerna.	  Kvinnor	  har	  i	  nuläget	  större	  

inflytande	  över	  sina	  liv	  än	  tidigare	  tack	  vare	  nya	  lagar	  och	  förordningar	  

(Utrikesdepartementet	  2007).	  Likaså	  går	  det	  att	  resonera	  att	  hon	  inte	  finner	  hemmets	  

förpliktelser	  som	  något	  negativt.	  Trots	  det	  faktum	  att	  hon	  har	  ett	  problematiskt	  

hemförhållande,	  och	  att	  tidigare	  utsagor	  inte	  har	  varit	  positiva,	  måste	  hon	  ha	  skapat	  sig	  en	  

bild	  över	  att	  kvinnor	  i	  största	  allmänhet	  har	  det	  bra,	  och	  det	  går	  då	  att	  tänka	  sig	  att	  dessa	  

kvinnor	  ingår	  i	  hennes	  sociala	  nätverk.	  	  
	  

En	  annan	  viktig	  faktor	  som	  en	  av	  kvinnorna	  påvisade	  var	  att	  hennes	  oberoende	  och	  

möjlighet	  till	  arbete	  låg	  till	  grund	  för	  hennes	  belåtenhet	  över	  sin	  roll	  som	  kvinna:	  ”My	  
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experience	  of	  being	  a	  woman	  in	  India	  is	  that	  I	  have	  all	  the	  facilities	  and	  can	  go	  out	  and	  work.	  

I	  have	  independence.	  I	  like	  very	  much	  to	  be	  an	  Indian	  woman”	  (Sandhya).	  Även	  denna	  
utsaga	  har	  väckt	  funderingar	  då	  denna	  kvinna	  uttryckt	  tidigare	  att	  det	  är	  en	  börda	  för	  henne	  

att	  ta	  hand	  om	  barnen	  och	  maken	  samtidigt	  som	  hon	  sköter	  hushållet	  och	  sitt	  eget	  arbete.	  I	  

ovanstående	  citat	  menar	  hon	  att	  hon	  är	  självständig	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  hon	  som	  kvinna	  

ges	  möjligheten	  att	  arbeta.	  Hon	  ger	  sken	  av	  att	  möjligheten	  till	  arbete	  för	  kvinnor	  är	  

någonting	  positivt.	  Det	  är	  även	  här	  viktigt	  att	  ha	  våra	  eventuellt	  olika	  begreppsapparater	  i	  

åtanke.	  Vad	  denna	  kvinna	  menar	  med	  ”independence”	  är	  inte	  helt	  tydligt.	  I	  det	  indiska	  

samhället	  anses	  kvinnor	  inte	  kunna	  leva	  ensamstående	  eftersom	  den	  kulturella	  normen	  om	  

barn	  och	  äktenskap	  är	  så	  stark.	  Denna	  kvinna	  stred	  dock	  inte	  mot	  denna	  norm	  då	  hon	  hade	  

en	  stor	  familj	  med	  make	  och	  sex	  barn.	  Givetvis	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  här	  frambringa	  att	  

denna	  kvinna	  kan	  tänkas	  ha	  utvecklingen	  av	  kvinnans	  situation	  i	  Indien	  i	  beaktning	  när	  hon	  

gjorde	  ovanstående	  uttalande.	  	  
	  

En	  av	  kvinnorna	  menade	  att	  hennes	  självförtroende	  låg	  till	  grund	  för	  hennes	  positiva	  syn	  på	  

sin	  roll	  som	  kvinna.	  Likaså	  belyste	  hon	  vikten	  av	  att	  kvinnor	  i	  det	  indiska	  samhället	  är	  trygga	  

om	  de	  är	  medvetna	  om	  hur	  de	  bör	  uppträda	  i	  samhället:	  

	  

According	  to	  me	  I	  definitely	  can	  say	  that	  women	  are	  safe	  because	  it	  depends	  on	  how	  you	  

behave,	  how	  you	  talk,	  how	  you	  move	  in	  the	  community.	  If	  you	  have	  moral	  awareness	  it	  is	  

definitely	  safe	  to	  be	  a	  woman	  in	  India.	  	  If	  you	  don’t	  have	  a	  properly	  behavior	  to	  others	  it	  is	  

not	  safe	  to	  be	  a	  woman.	  As	  long	  as	  you	  are	  aware	  of	  that	  it	  is	  definitely	  not	  a	  problem	  to	  

live	  in	  this	  world.	  Women	  are	  safe.	  (Ahisma)	  

	  

Majoriteten	  av	  de	  kvinnor	  vi	  fick	  intervjua	  var	  noga	  med	  att	  poängtera	  att	  kvinnor	  i	  dagens	  

Indien	  är	  trygga.	  Att	  ingå	  äktenskap	  var	  enligt	  en	  av	  kvinnorna	  en	  viktig	  faktor	  för	  kvinnans	  

trygghet:	  

	  

Being	  a	  woman,	  until	  the	  day	  she	  will	  get	  married,	  living	  in	  this	  world	  India	  it	  is	  very	  

difficult	  because	  they	  are	  not	  able	  to	  project	  themselves.	  The	  world	  is	  like	  that.	  A	  man	  

looks	  at	  it	  differently	  though	  the	  Indian	  culture	  is	  very	  different.	  So	  if	  you	  go	  to	  a	  foreign	  

culture	  there	  is	  not.	  But	  in	  India,	  before	  marriage,	  they	  cannot	  protect	  themselves.	  So	  in	  

that	  way	  they	  cannot	  be	  very	  safe	  and	  protecting	  them	  self	  is	  very	  difficult.	  But	  after	  
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marriage,	  it	  is	  definitely	  safe	  to	  be	  a	  woman.	  	  I	  have	  many	  things	  in	  my	  life.	  Like	  

happiness.	  I	  am	  safe	  when	  I	  am	  married.	  (Dharani)	  

	  

Denna	  utsaga	  gavs	  av	  kvinnan	  som	  inte	  arbetade	  och	  blev	  omhändertagen	  av	  sin	  man.	  Här	  

menar	  hon	  att	  kvinnan	  inte	  kan	  försvara	  sig	  innan	  äktenskapet	  och	  indirekt	  är	  beroende	  av	  

mannens	  omvårdnad.	  Hon	  målar	  upp	  kvinnan	  som	  det	  svaga	  könet	  som	  är	  i	  behov	  av	  att	  bli	  

omhändertagen,	  vilket	  stärker	  Nussbaums	  (2002)	  påstående	  om	  den	  kvinnliga	  

underordningen.	  Detta	  går	  även	  att	  förstås	  utifrån	  det	  tidigare	  nämnda	  genuskontraktet	  

som	  Hirdman	  (2001,	  2004)	  belyser	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  en	  ensamstående	  kvinna	  ses	  som	  

normbrytande	  i	  ett	  samhälle	  där	  kulturen	  talar	  för	  en	  ideal	  familjekonstellation	  bestående	  

av	  make,	  hustru	  och	  barn.	  Den	  ensamstående	  kvinnan	  påverkas	  av	  sin	  civila	  status	  på	  både	  

en	  individnivå	  och	  en	  samhällelig	  nivå	  då	  både	  hon	  själv	  samt	  hennes	  omgivning	  är	  

medveten	  om	  att	  hon	  strider	  mot	  den	  ”naturliga”	  ordningen.	  	  

	  

Likaså	  nämner	  hon	  att	  den	  indiska	  kulturen	  är	  en	  påverkande	  faktor	  när	  det	  kommer	  till	  

kvinnans	  trygghet.	  Detta	  ställningstagande	  poängterar	  även	  en	  av	  de	  andra	  kvinnorna	  i	  

följande	  påstående:	  “Some	  people	  are	  not	  safe	  because	  of	  the	  culture”	  (Leya).	  Vad	  dessa	  

kvinnor	  menar	  med	  kulturens	  inverkan	  på	  de	  indiska	  kvinnornas	  situation	  är	  i	  alla	  fall	  i	  det	  

sistnämnda	  citatet	  en	  aning	  diffust.	  Det	  går	  att	  tänka	  sig	  att	  hon	  har	  de	  sociala	  problem	  som	  

Indiens	  kvinnor	  utsätts	  för	  i	  beaktning	  som	  den	  tidigare	  forskningen	  har	  påvisat	  (Nussbaum	  

2002;	  Seager	  2009;	  Trust	  Law	  2011).	  En	  av	  kvinnorna	  såg	  problematiken	  i	  de	  könsrelaterade	  

problem	  som	  kvinnor	  i	  Indien	  kan	  utsättas	  för:	  ”Sometimes	  I	  am	  not	  very	  happy	  to	  be	  born	  

in	  India.	  I	  feel	  very	  awkward.	  Some	  people	  are	  using	  women	  for	  the	  money.	  It	  hurts	  me	  a	  

lot“	  (Marisha).	  Givetvis	  är	  det	  här	  viktigt	  att	  ha	  kvinnans	  civila	  status	  som	  ensamstående	  i	  

beaktning.	  Hon	  menar	  att	  hon	  ibland	  inte	  är	  tillfreds	  med	  att	  vara	  kvinna	  i	  Indien,	  och	  då	  får	  

vi	  utgå	  från	  att	  hon	  i	  alla	  fall	  emellanåt	  ser	  sin	  situation	  som	  positiv.	  Det	  kan	  dock	  väcka	  

funderingar	  om	  vad	  denna	  kvinna	  egentligen	  menar	  med	  att	  hon	  känner	  sig	  ”obekväm”	  i	  sin	  

könsroll	  då	  ”män	  utnyttjar	  kvinnor	  för	  pengar”.	  Det	  går	  även	  att	  tänka	  sig	  att	  hennes,	  eller	  

rent	  utav	  tolkens,	  ordval	  av	  ”awkward”	  är	  vilseledande.	  	  

	  

Ett	  annat	  könsrelaterat	  problem	  var	  enligt	  kvinnorna	  hur	  de	  påverkades	  av	  männens	  

destruktiva	  alkoholvanor.	  I	  storstadsslummen	  var	  det	  vanligt	  bland	  männen	  att	  dricka	  
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mycket	  alkohol	  då	  tillgängligheten	  var	  stor,	  och	  det	  fick	  förödande	  konsekvenser	  för	  

kvinnorna	  i	  familjerna:	  
	  

There	  are	  many	  people	  in	  this	  area	  who	  are	  alcoholics.	  In	  the	  evening	  they	  are	  coming	  

and	  torture	  their	  wives.	  Men	  thinking	  they	  don’t	  have	  to	  work	  because	  their	  wives	  are	  

working	  so	  they	  can	  stay	  happy	  of	  what	  she	  brings.	  The	  men	  can	  take	  the	  wife’s	  money	  

and	  buy	  alcohol	  and	  be	  lazy.	  They	  don’t	  care	  of	  their	  family	  because	  of	  laziness.	  	  

(Sandhya)	  

	  

Denna	  kvinna	  menar	  att	  många	  män	  i	  området	  är	  alkoholister.	  Detta	  har	  tidigare	  kunnat	  

bekräftas	  då	  en	  av	  de	  andra	  kvinnorna	  har	  delgett	  att	  hennes	  make	  misshandlade	  henne	  

och	  brukade	  alkohol	  på	  ett	  destruktivt	  sätt.	  Kvinnans	  utsaga	  i	  ovanstående	  citat	  kan	  även	  

tänka	  sig	  präglas	  av	  hennes	  egen	  problematiska	  familjesituation	  där	  maken	  i	  fråga	  inte	  

arbetade.	  Latheten	  som	  hon	  beskriver	  att	  män	  besitter	  kanske	  rent	  ut	  av	  bygger	  på	  en	  

generalisering	  grundad	  i	  hennes	  eget	  familjeförhållande.	  	  

	  

6.4	  GENERATIONSSKILLNADER	  
Då	  Indien	  är	  ett	  land	  under	  fortgående	  förändring	  har	  kvinnans	  situation	  förändrats	  drastiskt	  

under	  de	  senaste	  decennierna	  (Utrikesdepartementet	  2007).	  Kvinnorna	  fick	  under	  

intervjuerna	  besvara	  frågor	  kring	  hur	  de	  upplever	  att	  dessa	  förändringar	  har	  skapat	  

eventuella	  generationsskillnader.	  En	  av	  kvinnorna	  hade	  dock	  förlorat	  sin	  mamma	  i	  tidig	  

ålder	  så	  hennes	  personliga	  erfarenhet	  kring	  ämnet	  var	  begränsad.	  Utfallet	  kom	  att	  påvisa	  att	  

kvinnornas	  situation	  skilde	  sig	  nämnvärt	  åt	  från	  deras	  mödrars	  och	  mormödrars	  liv.	  En	  av	  

kvinnorna	  berättade	  att	  familjens	  storlek	  hade	  förändrats	  drastiskt	  genom	  åren:	  

	  

In	  those	  days	  the	  size	  of	  the	  families	  was	  very	  big.	  There	  were	  no	  family	  planning	  and	  

liberation	  of	  children.	  There	  were	  four	  to	  five	  children.	  To	  manage	  the	  families	  was	  very	  

difficult.	  Nowadays	  it’s	  more	  usual	  to	  have	  only	  two	  children.	  (…)	  	  A	  small	  family	  is	  a	  good	  

family,	  that	  is	  a	  concept	  I	  want	  to	  tell.	  In	  that	  way	  both	  are	  being	  treated	  equal	  and	  they	  

give	  both	  gender	  the	  same	  opportunities	  when	  it	  comes	  to	  education	  and	  work.	  	  

(Leya)	  
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En	  av	  orsakerna	  till	  denna	  förändring	  kan	  möjligtvis	  förstås	  med	  det	  faktum	  att	  abort	  blivit	  

lagligt	  i	  landet	  (Utrikesdepartementet	  2007).	  Utvecklingen	  har	  dock	  kommit	  att	  bidra	  med	  

positiva	  konsekvenser	  när	  det	  kommer	  till	  att	  fördela	  utbildningsmöjligheter	  mellan	  båda	  

könen	  hos	  barnen	  i	  familjen.	  Samma	  kvinna	  hävdade	  även	  att	  både	  mannen	  och	  kvinnan	  i	  

de	  tidigare	  generationerna	  var	  tvungna	  att	  arbeta	  för	  att	  försörja	  den	  stora	  familjen:	  

	  

In	  those	  days	  there	  were	  very	  big	  families	  and	  both	  man	  and	  wife	  were	  going	  for	  work.	  

There	  were	  no	  education	  and	  other	  problems.	  Men	  were	  not	  taking	  care	  of	  their	  women.	  

I	  am	  not	  going	  for	  work	  and	  in	  that	  way	  I	  am	  the	  happiest	  woman	  in	  this	  world	  and	  in	  my	  

family.	  My	  life	  is	  very	  different	  from	  the	  elder’s	  life.	  (Leya)	  

	  

Kvinnans	  strikta	  roll	  i	  hemmet	  och	  som	  en	  del	  av	  samhällets	  socialt	  konstruerade	  

genussystem	  har	  vi	  tidigare	  redogjort	  för	  utifrån	  Hirdmans	  (2001)	  resonemang	  om	  

genuskontraktet	  och	  dess	  paragrafer.	  Det	  anses	  på	  flera	  nivåer	  vara	  normativt	  att	  kvinnan	  

utför	  sysslor	  i	  hemmet.	  En	  annan	  av	  kvinnorna	  menade	  att	  en	  förändring	  av	  kvinnans	  roll	  

har	  ägt	  rum:	  “In	  compare	  to	  the	  decade	  long	  time	  back	  ago	  there	  were	  a	  lot	  of	  differences.	  

In	  that	  time	  the	  woman	  use	  to	  stay	  at	  home	  and	  take	  care	  of	  the	  children.	  Only	  the	  husband	  

would	  go	  for	  work“	  (Varaza).	  Den	  nuvarande	  situationen	  för	  de	  indiska	  kvinnorna	  skilde	  sig	  
enligt	  henne	  från	  tidigare	  generationers	  då	  denna	  kvinnas	  morföräldrar	  verkade	  följa	  de	  

stereotypa	  könsrollernas	  förpliktelser	  fullt	  ut.	  De	  följde	  därmed	  genuskontraktet	  med	  dess	  

paragrafer	  där	  kvinnan	  har	  sin	  plats	  i	  hemmet	  (Hirdman	  2004;	  Hirdman	  2001).	  Det	  har	  enligt	  

kvinnan	  i	  ovanstående	  citat	  skett	  en	  rekonstruktion	  av	  könsrollerna	  ur	  ett	  historiskt	  

perspektiv	  i	  och	  med	  att	  dagens	  indiska	  kvinnor	  ges	  möjlighet	  att	  förvärvsarbeta	  och	  utbilda	  

sig.	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  om	  kvinnans	  situation	  var	  mer	  positiv	  än	  tidigare	  verkade	  kvinnorna	  

oense,	  och	  vissa	  av	  de	  utsagor	  vi	  fick	  ta	  del	  av	  var	  även	  här	  motsägelsefulla.	  En	  av	  kvinnorna	  

var	  fast	  besluten	  om	  att	  hennes	  mor	  och	  mormor	  levde	  ett	  godare	  liv	  i	  förhållande	  till	  henne	  

själv:	  ”My	  mother	  and	  my	  grandmothers’	  situation	  were	  very	  good.	  They	  use	  to	  hunt	  

because	  they	  were	  farmers.	  They	  lived	  a	  very	  happy	  life.	  Now	  it	  is	  a	  very	  difficult	  situation.	  

We	  can’t	  even	  fulfill	  the	  needs	  of	  our	  children”	  (Marisha).	  Det	  är	  dock	  i	  denna	  utsaga	  

missvisande	  om	  det	  var	  kvinnans	  mor	  och	  mormor	  som	  brukade	  jaga,	  eller	  om	  det	  var	  
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männen	  som	  försörjde	  sin	  familj	  på	  det	  viset.	  Kvinnan	  kan	  ha	  gjort	  en	  generell	  jämförelse	  

med	  levnadsstandarden	  mellan	  generationerna	  och	  utelämnat	  jämställdhetsfrågan.	  En	  

annan	  kvinna	  menade	  dock	  att	  hon	  fann	  sin	  situation	  som	  kvinna	  bättre	  än	  den	  tidigare	  

generationens	  kvinnor	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  hon	  var	  utbildad.	  Det	  kvinnliga	  könet	  ges	  idag	  

mer	  möjligheter	  än	  tidigare	  menade	  hon:	  

	  

Definitely	  there	  is	  a	  lot	  of	  differences.	  My	  life	  is	  very	  different	  because	  I	  got	  educated.	  My	  

mother	  and	  grandmother	  were	  not	  educated	  because	  the	  opportunities	  were	  not	  there	  

that	  much.	  (…)	  I	  am	  educated	  and	  I	  know	  the	  importance	  of	  education.	  I	  sending	  my	  

children	  to	  education	  so	  this	  is	  a	  better	  life	  I	  am	  living	  compared	  to	  my	  mother	  and	  

grandmothers’	  life.	  (Ahisma)	  

	  

Även	  detta	  citat	  bekräftar	  Hirdmans	  (2001,	  2004)	  resonemang	  om	  att	  könsrollerna	  

omformas	  av	  att	  en	  förändring	  av	  omständigheter	  äger	  rum.	  En	  annan	  av	  kvinnorna	  var	  inte	  

fullt	  så	  positiv	  till	  utvecklingen	  mellan	  generationerna	  då	  hon	  menade	  att	  den	  tidigare	  

genrationens	  kvinnor	  uppförde	  sig	  bättre	  gentemot	  sina	  makar	  i	  förhållande	  till	  dagens	  

indiska	  kvinnor:	  “The	  women	  of	  the	  decade	  long	  back	  ago	  were	  very	  good,	  but	  now	  they	  are	  

not.	  The	  women	  now	  are	  not	  always	  listening	  to	  what	  their	  husbands	  are	  telling	  them”	  

(Sandhya).	  Denna	  kvinna	  verkar	  med	  sin	  utsaga	  vara	  väl	  medveten	  om	  den	  stereotypa	  roll	  

som	  det	  kvinnliga	  könet	  anses	  ha.	  Hon	  menar	  med	  sitt	  citat	  att	  kvinnan	  bör	  lyssna	  på	  sin	  

make	  vilket	  går	  att	  förstås	  utifrån	  Bourdieus	  (1998)	  resonemang	  om	  den	  manliga	  

dominansen	  via	  det	  symboliska	  våldet.	  Symboliskt	  våld	  som	  mannen	  utövar	  via	  

kommunikation	  för	  att	  bekräfta	  sin	  sociala	  ställning	  gentemot	  kvinnan.	  Majoriteten	  av	  

kvinnorna	  menade	  dock	  att	  utvecklingen	  hade	  gått	  åt	  en	  positiv	  riktning.	  Två	  av	  kvinnorna	  

poängterade	  att	  kvinnorna	  i	  dagens	  indiska	  samhälle	  är	  mer	  fria	  i	  förhållande	  till	  då	  i	  den	  

bemärkelsen	  att	  även	  kvinnor	  ges	  sociala	  möjligheter	  när	  det	  kommer	  till	  utbildning	  och	  

arbete.	  Det	  fanns	  därmed	  tydliga	  generationsskillnader	  enligt	  kvinnorna.	  

	  

6.5	  UTBILDNING	  
Tidigare	  forskning	  har	  påvisat	  att	  utbildning	  är	  en	  viktig	  faktor	  i	  utvecklingsländer,	  

framförallt	  för	  flickor.	  Flickor	  är	  kraftigt	  marginaliserade	  i	  Indien	  då	  pojkar	  ges	  förmåner	  när	  

det	  gäller	  högre	  utbildning	  (Nussbaum	  2002).	  Vikten	  av	  utbildning	  är	  ett	  återkommande	  och	  

centralt	  tema	  som	  vi	  har	  stött	  på	  under	  våra	  intervjuer.	  Det	  var	  också	  en	  gemensam	  faktor	  
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för	  alla	  kvinnor	  då	  de	  utryckte	  att	  utbildning	  är	  nyckeln	  till	  att	  kunna	  leva	  ett	  självständigt	  liv	  

som	  kvinna.	  Vi	  kan	  här	  dra	  paralleller	  till	  Gleisners	  (2007)	  studie	  som	  påvisade	  ett	  liknande	  

resultat	  där	  utbildning	  är	  en	  avgörande	  faktor	  för	  jämställdhet	  mellan	  könen	  i	  det	  framtida	  

indiska	  samhället.	  Alla	  de	  kvinnor	  som	  vi	  intervjuade	  strävade	  efter	  att	  ge	  sina	  barn	  en	  

utbildning	  för	  att	  barnen	  ska	  bli	  oberoende	  och	  få	  ett	  bra	  arbete	  senare	  i	  livet.	  Flera	  kvinnor	  

betonade	  även	  att	  barnens	  studier	  bidrar	  till	  att	  de	  får	  kapacitet	  att	  senare	  i	  livet	  ta	  hand	  om	  

sina	  föräldrar	  när	  de	  nått	  en	  ålder	  då	  de	  inte	  kan	  klara	  sig	  själva.	  En	  kvinna	  beskrev	  detta	  

med	  följande	  ord:	  “When	  it	  comes	  to	  my	  child’s	  future	  they	  should	  be	  well	  educated.	  They	  

should	  be	  independent	  and	  they	  should	  have	  the	  capacity	  to	  take	  care	  of	  their	  mother	  and	  

other	  people”	  (Marisha).	  Tre	  av	  fyra	  kvinnor	  som	  hade	  barn	  av	  båda	  kön	  strävade	  efter	  att	  

behandla	  båda	  lika	  när	  det	  gäller	  utbildning.	  En	  kvinna	  resonerade	  på	  följande	  sätt:	  

“According	  to	  me	  my	  children	  should	  be	  well	  educated.	  Both	  should	  have	  equal	  rights,	  both	  

the	  boy	  and	  the	  girl.	  So	  after	  education	  they	  can	  go	  and	  earn	  some	  money	  and	  they	  can	  take	  

care	  of	  their	  children	  and	  they	  can	  have	  more	  power	  in	  the	  society”	  (Sandhya).	  

	  

Endast	  en	  kvinna	  sade	  sig	  bara	  ge	  förmåner	  till	  sina	  pojkar	  med	  anledningen	  att	  flickorna	  

senare	  i	  livet	  kommer	  att	  gifta	  sig	  och	  sedan	  lämna	  familjen	  för	  makens	  familj.	  	  Detta	  

redogjorde	  vi	  för	  i	  avsnittet	  3.1	  Forskning	  om	  kvinnors	  möjligheter	  utifrån	  Nussbaums	  (2002)	  

resonemang	  kring	  den	  ojämnlikhet	  som	  råder	  mellan	  könen.	  Att	  denna	  kvinna	  avviker	  från	  

majoriteten	  kan	  tänkas	  vara	  av	  den	  anledningen	  att	  hon	  hade	  sex	  barn,	  medan	  resten	  av	  

kvinnorna	  endast	  hade	  två	  eller	  tre	  barn.	  Kvinnan	  med	  sex	  barn	  resonerade	  på	  följande	  sätt:	  	  

	  

Before	  I	  die	  I	  must	  make	  my	  children	  educated	  and	  independent	  so	  they	  can	  be	  a	  doctor	  

or	  work	  in	  some	  office	  perhaps.	  But	  only	  for	  the	  boys	  I	  give	  preferences.	  Not	  for	  the	  girls	  

because	  they	  are	  getting	  married.	  They	  will	  go	  to	  another	  house	  and	  because	  of	  that	  I	  

show	  more	  love	  and	  affection	  for	  boys	  and	  not	  for	  the	  girl.	  (Varaza)	  	  	  

	  

Det	  framgår	  inte	  om	  den	  sistnämnda	  kvinnan	  hade	  prioriterat	  annorlunda	  om	  hon	  hade	  haft	  

färre	  barn.	  Likaså	  går	  det	  att	  ana	  att	  kvinnan	  i	  fråga	  tar	  ett	  sådant	  beslut	  grundat	  ur	  ett	  

kulturellt	  perspektiv	  då	  hennes	  tidigare	  utsagor	  har	  syftat	  på	  det.	  Det	  är	  dock	  mest	  sannolikt	  

att	  handlandet	  är	  en	  ekonomisk	  fråga	  då	  hon	  prioriterar	  att	  ge	  förmåner	  till	  pojkarna,	  då	  det	  

är	  en	  markant	  skillnad	  på	  att	  ha	  sex	  barn	  i	  jämförelse	  med	  två	  eller	  tre.	  Ekonomin	  är	  en	  
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avgörande	  faktor	  för	  om	  barnen	  får	  möjlighet	  att	  gå	  i	  skolan.	  Kvinnorna	  har	  olika	  strategier	  

för	  att	  kunna	  bekosta	  sina	  barns	  utbildning.	  Denna	  kvinna	  sparar	  pengar	  varje	  månad,	  

samtidigt	  som	  hon	  som	  flera	  andra	  kvinnor	  om	  det	  skulle	  behövas	  lånar	  pengar	  från	  

självhjälpsgrupperna	  som	  de	  medverkar	  i.	  Detta	  har	  vi	  berört	  i	  avsnittet	  6.1	  Organisationens	  

betydelse.	  

	  

Alla	  kvinnor	  menade	  att	  utbildning	  är	  av	  stor	  betydelse	  när	  det	  kommer	  till	  att	  säkra	  sina	  

barns	  framtid.	  Det	  komplexa	  som	  kan	  tänkas	  uppstå	  är	  att	  ekonomin	  alla	  gånger	  inte	  räcker	  

till	  för	  att	  utbilda	  alla	  barnen	  i	  familjen.	  Då	  kvinnor	  ofta	  gifts	  bort	  är	  familjen	  tvungen	  att	  

prioritera	  och	  då	  ges	  förmåner	  till	  pojkarna	  för	  att	  på	  sikt	  kunna	  trygga	  familjens	  framtid.	  	  

En	  av	  kvinnorna	  belyser	  åter	  igen	  nackdelen	  med	  att	  stora	  familjer	  bidrar	  till	  denna	  

marginalisering	  av	  flickor:	  “A	  small	  family	  is	  a	  good	  family,	  that	  is	  a	  concept	  I	  want	  to	  tell.	  In	  

that	  way	  both	  genders	  are	  being	  treated	  equal	  and	  they	  give	  all	  opportunities	  when	  it	  

comes	  to	  education	  and	  work”	  (Leya).	  Kvinnorna	  i	  fråga	  har	  dock	  inte	  definierat	  vad	  de	  

menar	  med	  möjlighet	  till	  utbildning,	  då	  det	  finns	  en	  skollag	  som	  innefattar	  kostnadsfri	  

grundutbildning	  för	  alla.	  Man	  kan	  dock	  anta	  att	  de	  menar	  gymnasie-‐	  eller	  

universitetsutbildning	  då	  familjerna	  får	  bekosta	  detta	  själva,	  därmed	  prioriterar	  familjerna	  

männen	  på	  grund	  av	  hur	  samhället	  har	  konstruerat	  könsrollerna.	  Med	  återkoppling	  till	  

Hirdmans	  (2004)	  och	  Butler	  (1999)	  teori	  har	  barnen	  fötts	  in	  i	  den	  sociala	  strukturen	  och	  

blivit	  tilldelade	  en	  könsroll.	  Pojkar	  tilldelas	  den	  dominerande	  rollen	  genom	  att	  de	  ges	  mer	  

förmåner	  än	  flickorna,	  samt	  att	  pojkarna	  redan	  som	  små	  blir	  tilldelade	  könsrollen	  som	  den	  

omhändertagande	  då	  de	  ges	  möjlighet	  till	  utbildning	  för	  att	  kunna	  trygga	  familjen	  framtid.	  

Flickor	  föds	  istället	  in	  i	  rollen	  som	  det	  svaga	  könet	  och	  nekas	  förmåner	  med	  anledning	  av	  att	  

hon	  skall	  giftas	  bort	  och	  så	  småningom	  bli	  omhändertagen	  av	  sin	  make.	  Trots	  det	  faktum	  att	  

tidigare	  forskning,	  och	  även	  våra	  intervjuer,	  påvisar	  att	  kvinnor	  är	  kraftigt	  marginaliserade	  

när	  det	  kommer	  till	  utbildning	  har	  våra	  observationer	  påvisat	  ett	  annat	  resultat.	  Vi	  

tillbringade	  en	  dag	  på	  Christ	  University	  för	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  kring	  könsfördelningen	  

bland	  studenterna.	  Vår	  observation	  visade	  sig	  dock	  frambringa	  ett	  motsägelsefullt	  resultat	  

då	  vi	  inte	  kunde	  se	  denna	  marginalisering	  av	  flickor.	  Givetvis	  finns	  det	  en	  rad	  faktorer	  som	  

kan	  tänkas	  spela	  in	  och	  påverka	  resultatet	  av	  vår	  observation.	  Kanske	  var	  det	  en	  tillfällighet	  

just	  den	  dagen	  eller	  det	  faktum	  att	  könsfördelningen	  när	  det	  kommer	  till	  utbildning	  inte	  är	  

så	  ojämn	  i	  storstaden.	  Skolans	  olika	  institutioner	  kan	  även	  tänkas	  påverka	  resultatet.	  Det	  
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kan	  också	  tänkas	  att	  instiftandet	  av	  skollagen	  är	  en	  bidragande	  faktor,	  samt	  en	  riktning	  mot	  

jämställdhet	  vad	  gäller	  utbildning	  för	  båda	  könen,	  åtminstone	  om	  vi	  ser	  på	  den	  utveckling	  av	  

läskunnighet	  bland	  kvinnor	  som	  vi	  nämnde	  i	  kapitel	  3.	  Tidigare	  forskning	  

(Utrikesdepartementet	  2007).	  Likaså	  kan	  CSA	  och	  organisationen	  haft	  betydelse	  då	  

kvinnorna	  i	  och	  med	  sitt	  deltagande	  i	  självhjälpsgrupperna	  nu	  är	  medvetna	  om	  vikten	  av	  

utbildning	  även	  för	  kvinnor.	  Det	  kan	  möjligtvis	  förstås	  utifrån	  Hirdmans	  (2001)	  teori	  om	  att	  

historiska	  aspekter	  ligger	  som	  grund	  till	  hur	  samhället	  har	  skapat	  genus.	  Möjligtvis	  är	  den	  

utveckling	  som	  ständigt	  pågår	  i	  landet,	  ett	  tecken	  på	  att	  könsrollerna	  är	  på	  väg	  att	  

rekonstrueras.	  
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7.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  
I	  detta	  avslutande	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  göra	  en	  återkoppling	  till	  de	  frågeställningar	  som	  vi	  

redogjorde	  för	  i	  studiens	  inledning.	  Vi	  kommer	  även	  att	  förmedla	  egna	  reflektioner	  kring	  vår	  

insamlade	  empiri,	  resultat	  och	  analys.	  Avslutningsvis	  kommer	  vi	  att	  delge	  ett	  slutord	  som	  

baseras	  på	  studiens	  ämne	  som	  är	  förankrade	  i	  de	  upplevelser	  vi	  under	  vår	  vistelse	  i	  Indien	  

blev	  berikade	  med.	  	  

 

7.1	  ÅTERKOPPLING	  TILL	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
I	  denna	  studies	  inledning	  delgav	  vi	  tre	  frågeställningar	  som	  vi	  med	  hjälp	  av	  vår	  insamlade	  

empiri	  skulle	  besvara.	  	  Vi	  ville	  undersöka	  hur	  den	  kvinnliga	  undersökningspopulationen	  såg	  

på	  sin	  roll	  som	  kvinna	  i	  ett	  samhälle	  där	  män	  ges	  förmåner.	  Likaså	  ville	  vi	  studera	  i	  vilka	  

avseenden	  kvinnorna	  kan	  tänkas	  påverkas	  av	  denna	  marginalisering.	  I	  och	  med	  dessa	  två	  

frågeställningar	  blev	  det	  även	  naturligt	  för	  oss	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  faktorer	  vår	  

undersökningspopulation	  symboliserar	  med	  jämställdhet.	  

	  

Av	  vårt	  resultat	  att	  döma	  är	  svaren	  på	  dessa	  frågeställningar	  en	  aning	  komplexa	  att	  besvara.	  

Komplexa	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  de	  kvinnor	  vi	  fick	  intervjua	  levde	  under	  samma	  

förutsättningar	  samtidigt	  som	  de	  hade	  privata	  faktorer	  som	  kom	  att	  påverka	  deras	  

ställningstaganden.	  Vi	  kunde	  dock	  se	  en	  rad	  olika	  faktorer	  som	  låg	  till	  grund	  för	  deras	  syn	  på	  

sin	  könsroll.	  Möjlighet	  till	  arbete	  och	  utbildning	  var	  något	  som	  kvinnorna	  värdesatte	  högt,	  

även	  om	  det	  bidrog	  till	  ett	  större	  antal	  uppgifter	  för	  dem	  själva	  att	  utföra	  då	  hemmets	  

skötsel	  var	  en	  viktig	  och	  obligatorisk	  sysselsättning	  för	  dem.	  	  Att	  kvinnorna	  skötte	  

hushållssysslorna	  kom	  därmed	  att	  visa	  sig	  vara	  normativt	  för	  den	  kvinnliga	  könsrollen	  i	  

Indien.	  Något	  som	  går	  att	  förstås	  med	  de	  föreställningar	  den	  indiska	  kulturen	  har	  på	  

kvinnan,	  utifrån	  begrepp	  hämtade	  ur	  genusvetenskaplig	  forskning.	  Tidigare	  forskning	  påvisar	  

att	  kvinnan	  lätt	  har	  en	  tendens	  att	  hamna	  i	  en	  beroendeställning	  till	  sin	  make	  i	  både	  

ekonomiskt	  och	  socialt	  avseende.	  Kvinnorna	  i	  vår	  studie	  bekräftade	  det	  i	  och	  med	  att	  de	  

önskade	  att	  bli	  omhändertagna	  av	  sina	  makar.	  Vi	  kunde	  dock	  se	  en	  diskrepans	  i	  detta	  

ställningstagande	  då	  de	  samtidigt	  ville	  vara	  självförsörjande.	  Denna	  diskrepans	  går	  därmed	  

att	  tolka	  på	  flera	  sätt	  då	  omhändertagande	  kan	  tänkas	  ha	  olika	  definitioner	  för	  kvinnorna	  
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och	  för	  oss.	  Det	  går	  att	  tänka	  sig	  att	  det	  finns	  en	  problematik	  i	  att	  kvinnorna	  vill	  följa	  

genuskontraktet	  samtidigt	  som	  de	  vill	  se	  efter	  sin	  egen	  självständighet.	  	  

	  

Vårt	  resultat	  påvisade	  att	  det	  tydligt	  framgick	  att	  majoriteten	  av	  kvinnorna	  värnade	  om	  ett	  

jämställt	  samhälle.	  Jämställt	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  män	  och	  kvinnor	  ska	  ges	  samma	  sociala	  

möjligheter.	  Utbildning	  kom	  att	  visa	  sig	  vara	  en	  oerhört	  viktig	  faktor	  för	  utjämnandet	  av	  

klyftorna	  mellan	  könen.	  Tidigare	  forskning	  hävdar	  att	  kvinnor	  är	  kraftig	  marginaliserade	  när	  

det	  kommer	  till	  utbildning,	  och	  det	  kom	  även	  vår	  undersökning	  att	  bekräfta.	  Att	  ge	  sina	  barn	  

en	  god	  utbildning	  var	  för	  kvinnorna	  oerhört	  viktigt.	  Det	  kom	  dock	  att	  visa	  sig	  att	  kulturella	  

och	  ekonomiska	  faktorer	  påverkade	  kvinnornas	  möjlighet	  att	  ge	  utbildningsmöjligheter	  till	  

både	  sina	  söner	  och	  döttrar.	  Sönerna	  kom	  därmed	  att	  prioriteras	  men	  många	  av	  kvinnorna	  

hade	  som	  vision	  att	  låta	  bägge	  könen	  gå	  i	  skolan.	  Det	  var	  vanligt	  att	  kvinnorna	  sparade	  

pengar	  för	  att	  även	  ge	  sina	  döttrar	  en	  chans	  att	  förverkliga	  sig	  själva	  via	  utbildning.	  

Organisationens	  kollektiva	  besparing	  var	  därmed	  till	  hjälp.	  

	  

Kvinnorna	  upplevde	  sammanfattningsvis	  blandade	  känslor	  kring	  att	  leva	  som	  kvinna	  i	  Indien,	  

men	  på	  det	  stora	  hela	  var	  de	  stolta	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  den	  indiska	  kulturen	  med	  den	  

modernisering	  landet	  har	  genomgått.	  De	  kände	  glädje	  över	  att	  Indien	  idag	  är	  ett	  

självständigt	  land	  där	  kvinnor	  enligt	  dem	  ges	  frihet	  och	  samma	  politiska	  rättigheter	  som	  

männen.	  De	  kände	  inte	  av	  någon	  könsdiskriminering	  som	  tidigare	  forskning	  hävdar.	  	  När	  det	  

kom	  till	  faktorer	  som	  berör	  jämställdhet	  så	  kunde	  vi	  även	  där	  ana	  en	  viss	  komplexitet.	  

Jämställdhet	  var	  för	  kvinnorna	  ett	  begrepp	  som	  de	  förknippade,	  och	  som	  eventuellt	  även	  

användes	  synonymt,	  med	  de	  historiska	  förändringar	  som	  skett	  i	  positiv	  riktning	  för	  landets	  

kvinnor.	  Trots	  det	  faktum	  att	  landet	  har	  genomgått,	  och	  fortfarande	  är	  under,	  en	  kraftig	  

modernisering	  i	  både	  socialt	  och	  politiskt	  avseende	  finns	  det	  fortfarande	  tydliga	  spår	  av	  

landets	  starka	  kultur	  i	  kvinnornas	  utsagor.	  I	  vår	  undersökning	  har	  vi	  därmed	  varit	  tvungna	  

att	  ha	  kulturaspekten	  i	  beaktning	  då	  kvinnorna	  vi	  kom	  att	  möta	  är	  fostrade	  och	  lever	  i	  en	  

annan	  kulturell	  kontext.	  Att	  vi	  och	  kvinnorna	  kanske	  besitter	  olika	  begreppsapparater	  har	  i	  

denna	  studie	  varit	  mycket	  viktig	  att	  ha	  i	  beaktning	  i	  vår	  analys.	  När	  det	  kommer	  till	  kvinnan	  i	  

hennes	  kulturella	  kontext	  har	  vi	  sammanfattningsvis	  kommit	  fram	  till	  att	  den	  indiska	  

kvinnan	  i	  allra	  högsta	  grad	  är	  präglad	  av	  det	  samhälle	  hon	  existerar	  i.	  Kulturen	  har	  
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konstruerat	  hennes	  könsroll	  och	  det	  är	  denna	  konstruktion	  som	  påverkar	  hennes	  liv	  i	  flera	  

avseenden.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  nya	  funderingar	  som	  har	  framkommit	  under	  denna	  studie	  anser	  vi	  att	  

det	  hade	  varit	  intressant	  att	  forska	  vidare	  om	  hur	  kvinnor	  förhåller	  sig	  till	  jämställdhet	  om	  

de	  inte	  hade	  varit	  medlemmar	  i	  en	  organisation.	  Hur	  skulle	  kvinnor	  som	  var	  obundna	  till	  en	  

organisation	  förhålla	  sig	  till	  jämställdhet?	  Likaså	  kan	  det	  tänka	  sig	  att	  det	  finns	  skillnader	  

mellan	  kvinnorna	  i	  landsbygden	  respektive	  storstadsslummen	  värda	  att	  titta	  närmare	  på.	  

Vilka	  faktorer	  påverkar	  deras	  syn	  på	  jämställdhet?	  Vi	  har	  även	  i	  denna	  studie	  berört	  

kulturens	  påverkan	  på	  begrepp	  som	  berör	  jämställdhet	  och	  genus.	  Det	  skulle	  även	  ha	  varit	  

intressant	  att	  se	  hur	  diskursen	  kring	  ämnet	  förs	  inom	  en	  organisation,	  och	  kanske	  även	  i	  

samhället	  överlag.	  	  

	  

7.2	  EGNA	  REFLEKTIONER	  
Att	  leva	  som	  kvinna	  i	  dagens	  Indien	  kan	  tänkas	  vara	  problematiskt	  i	  social	  och	  kulturell	  

bemärkelse.	  Tidigare	  forskning	  hävdar	  att	  det	  rent	  utav	  är	  ett	  av	  de	  farligaste	  länderna	  att	  

leva	  i	  som	  kvinna.	  Det	  varnas	  för	  extrema	  sociala	  konsekvenser	  för	  det	  kvinnliga	  könet	  där	  

prostitution,	  misshandel	  och	  mord	  är	  några	  av	  dessa.	  Vi	  begav	  oss	  till	  Indien	  med	  en	  

föreställning	  om	  att	  landets	  kvinnor	  var	  missbelåtna	  och	  rädda	  för	  de	  könsrelaterade	  

problem	  som	  existerade	  i	  landet,	  men	  till	  vår	  förvåning	  mötte	  vi	  kvinnor	  som	  var	  allt	  annat	  

än	  negativa	  till	  sin	  roll	  som	  kvinna.	  Givetvis	  präglas	  Indien	  av	  en	  hårt	  inbiten	  kultur	  som	  

påverkar	  den	  manliga	  och	  kvinnliga	  könsrollen.	  När	  det	  kommer	  till	  hur	  vår	  

undersökningspopulation	  förhöll	  sig	  till	  denna	  problematik	  visade	  det	  sig	  att	  ovanstående	  

påståenden	  inte	  blev	  bekräftade.	  Givetvis	  ska	  den	  problematik	  som	  finns	  uppmärksammas	  

och	  motarbetas,	  men	  att	  se	  på	  alla	  kvinnor	  som	  offer	  för	  den	  indiska	  kulturen	  anser	  vi	  vara	  

ytterst	  felaktigt.	  Indien	  må	  vara	  ett	  land	  med	  många	  negativa	  konsekvenser	  för	  det	  feminina	  

könet,	  men	  vi	  tror	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  ha	  landets	  kultur	  samt	  historik	  i	  beaktning	  

innan	  det	  dras	  några	  pekpinnar.	  Vi	  har	  i	  det	  svenska	  samhället	  helt	  andra	  sociala	  

förutsättningar	  än	  vad	  Indien	  som	  utvecklingsland	  har.	  När	  det	  kommer	  till	  den	  svenska	  

kvinnans	  sociala	  ställning,	  och	  även	  politiska	  rättigheter,	  har	  det	  inte	  alltid	  varit	  på	  samma	  

vis	  som	  det	  är	  i	  dagens	  Sverige.	  Det	  har	  även	  för	  oss	  skett	  en	  förändring	  som	  bidragit	  till	  att	  
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vi	  idag	  lever	  i	  ett	  svenskt	  samhälle	  där	  män	  och	  kvinnor	  ges	  samma	  möjligheter	  till	  

självförverkligande.	  Denna	  förändring	  har	  dock	  gått	  långsammare	  i	  det	  indiska	  samhället,	  

men	  den	  är	  trots	  det	  på	  väg	  framåt.	  Trots	  det	  faktum	  att	  Indien	  fortfarande	  idag	  har	  en	  hårt	  

inbiten	  kultur	  som	  påverkar	  de	  stereotypa	  könsrollerna	  går	  det	  inte	  att	  bortse	  från	  att	  

kulturen	  har	  en	  viss	  påverkan	  på	  hur	  den	  feminina	  könsrollen	  är	  socialt	  konstruerad.	  Vi	  har	  

tidigare	  i	  denna	  studie	  bearbetat	  hur	  genuskontraktet	  upprätthåller	  dessa	  stereotypa	  roller	  

och	  därmed	  kunnat	  konstatera	  att	  jämställdhet	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  genuskontraktet	  

omförhandlas.	  Den	  modernisering	  som	  skett	  i	  landet	  under	  de	  senaste	  decennierna	  tror	  vi	  

kan	  komma	  att	  bidra	  till	  att	  Indien	  med	  sin	  kultur	  sinom	  tid	  kommer	  att	  upprätthålla	  ett	  

kontrakt	  där	  båda	  könen	  trivs	  till	  fullo	  med	  sin	  könsroll,	  oavsett	  om	  vi	  i	  västvärlden	  skulle	  

titulera	  deras	  samhälle	  som	  jämställt	  eller	  ej.	  	  	  

	  

7.3	  SLUTORD	  
Under	  vår	  vistelse	  i	  Indien	  blev	  vi	  berikade	  med	  många	  upplevelser	  och	  möten	  med	  

fantastiska	  människor.	  Vi	  kom	  att	  få	  ta	  del	  av	  en	  kultur	  som	  är	  väldigt	  olik	  vår	  och	  vi	  fick	  

själva	  bevittna	  den	  sfär	  som	  dessa	  kvinnor	  lever	  i.	  Detta	  har	  för	  oss	  varit	  oerhört	  lärorikt.	  Vi	  

berördes	  av	  de	  kvinnor	  som	  hade	  en	  sådan	  livsglädje	  och	  belåtenhet,	  men	  kanske	  främst	  

stolthet,	  över	  att	  få	  vara	  en	  del	  av	  den	  indiska	  kulturen.	  En	  indisk	  kultur	  som	  enligt	  dem	  

börjar	  bli	  en	  kultur	  även	  för	  kvinnor.	  	  
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BILAGA	  1	  	  
INFORMATION	  LETTER	  
 

Dear,	  	  

Our	  names	  are	  Sofia	  Lindholm	  and	  Maria	  Johansson,	  and	  we	  are	  studying	  social	  work	  at	  

Lund	  University	  in	  Sweden.	  We	  are	  now	  in	  India	  to	  write	  our	  bachelor	  essay	  about	  Indian	  

women.	  The	  topic	  of	  the	  essay	  will	  touch	  subjects	  such	  as	  women’s	  everyday	  life,	  equality	  

and	  also	  how	  women	  in	  India	  view	  their	  gender	  role.	  We	  would	  appreciate	  if	  you	  would	  like	  

to	  participate	  in	  an	  interview.	  The	  interview	  is	  completely	  voluntary	  and	  you	  may	  remain	  

anonymous.	  You	  can	  at	  any	  time	  during	  the	  interview	  stop	  and	  not	  continue	  to	  

participate.	  You	  do	  not	  need	  to	  answer	  certain	  questions	  if	  you	  don’t	  want	  to	  and	  you	  

choose	  which	  parts	  we	  should	  include	  in	  our	  essay.	  We	  will	  record	  the	  interview	  so	  

your	  answers	  will	  be	  as	  accurate	  as	  possible.	  There	  will	  only	  be	  us	  who	  will	  have	  access	  to	  

the	  recording	  and	  the	  material	  will	  be	  removed	  as	  soon	  as	  we	  have	  used	  your	  answers	  in	  

our	  essay.	  If	  you	  have	  any	  questions	  regarding	  your	  participation,	  please	  contact	  us	  by	  e-‐

mail	  so	  we	  can	  respond	  to	  your	  thoughts.	  

	  

We	  would	  be	  very	  grateful	  if	  you	  wanted	  to	  participate	  in	  our	  survey!	  

Best	  regards,	  	  

	  

Sofia	  Lindholm	  	  

E-‐mail:	  sop09sl1@student.lu.se	  

	  

	  Maria	  Johansson	  

E-‐mail:	  sop09mjo@student.lu.se	  
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BILAGA	  2	  
THE	  INTERVIEW	  GUIDE	  
 

BACKGROUND: 

1. How old are you? 

2. Can you tell us about your family? Do you have a husband? Do you have any children? 

3. Where do you live? Can you tell us how you live? Who do you live with?  

4. What is your occupation? 

5. What religion do you belong to?  

 

EVERYDAY	  LIFE: 

7. How does your everyday life look like? Can you give us an detailed example of one of 

your days?  

8. Are your day any different from your husband’s / other men’s?  

 

THE	  GENDER	  ROLE:	  

9. What’s your experience of being a woman in India? Is there any benefits and 

disadvantage? Can you give us a couple of examples? 

10. Do you think it is safe to be a woman in India? Why / Why not? 

11. Which gender issues do you think the Indian women find most problematic? Why do you 

think it is like that? 

12. Are there any organizations or other support that are specially important and helpful if 

social problems would occur? What do you think about that? 

 

EQUALITY:	  

13. Do you think men and women are being treated equal by the community? If no, what are 

the differences? Do you prefer that it would be in a different way? 

14. Do you have any personal experiences when it comes to equality? If yes, in which way? 

How did it feel? Why do you think it turned out that way? 

SOCIALHÖGSKOLAN	  
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15. Do you feel that men and women have the same opportunities in life when it comes to 

education, work and self-fulfillment for example? Why /why not? If no, do you think it can 

change? 

 

DIFFERENCES	  BETWEEN	  NOW	  AND	  THEN:	  

16. What do you think about the last decade’s development when it comes to women's 

situation in India? 

17. Is your life as a woman different from your mother and your grandmother's situation? If 

yes, in which way?? 

18. Do you believe in general that an older woman's life is different in comparison to a 

young woman? If yes, in which way? 

19. What do you think about your child’s future when it comes to self-fulfillment?  Do you 

think their life will look different in comparison to yours? 

 

ENDING:	  

20. Are you satisfied with your gender role in India? Or would you prefer to live your life as 

a woman in a different way? In which way?  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

	  

	  

	  


