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Sammanfattning  

Klimatförändringar är ett av vår tids största miljöhot. Medan länderna i Nord står för de 
högsta utsläppen är det människorna i Syd som får bära den största bördan. Massajer med sin 
nomadiska historia konfronteras med svårigheter, då de utöver ett föränderligt klimat måste 
anpassa sig till ett bofast liv med mindre mark. I massajernas genussystem är mäns och 
kvinnors roller tydligt uppdelade där männen innehar den privilegierade positionen, vilket 
innebär att män och kvinnor kommer att drabbas olika av klimatförändringar. Denna studie 
syftar till att undersöka hur massajer beskriver och förstår förändringar i genussystemet som 
uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad bofasthet. Empirin är samlad genom 
intervjuer och observationer i två massajbyar i Kenya under våren 2014. Empirin har 
analyserats med hjälp av Judith Butlers teoretisering av genussystem, samt begreppen social 
resiliens och governmentality och presenteras genom fyra teman: förhållandet till marken och 
upplevelser av klimatförändringar, värdet av utbildning, krigarens fall och turismens 
frammarsch, samt kvinnoprojekt och nya sociala relationer. Det visade sig att både bofasthet 
och klimatförändringar har lett till nya försörjningsmöjligheter som i sin tur delvis har 
förändrat genussystemet, samt att det var kvinnorna som låg i framkant för denna förändring.   
 
Nyckelord: Socialantropologi, massaj, genussystem, governmentality, social resiliens  
 
  
  
Abstract  
 
Climate change is one of our greatest environmental threats. While the countries of the North 
are responsible for the highest emissions, it is the people in the South who bear the greatest 
burden. In addition to climate change, the Maasai have to adapt to their sedentary life, including 
less land. In the Maasai gender system, the chores are clearly divided between men and women, 
with men holding the privileged position, which means that men and women will be affected 
differently by climate change. This study aims to examine how the Maasai describe and 
understand the changes in their gender system that occurs in a context of climate change and 
forced sedentary life. The empirical data were collected through interviews and observations in 
two Maasai communities in Kenya during the spring of 2014. Judith Butlers approach to gender 
system has been used to analyze the material, together with the concepts of social resilience and 
governmentality. Four themes have been distinguished: the relationship to the land and the 
experiences of climate change, the value of education, the warrior’s retreat and the impacts of 
tourism, as well as women's projects and new social relations. It turned out that both the settled 
life and climate change have led to new livelihood opportunities, which in turn partly has 
changed the gender system. It is women who are at the forefront of this change.  
 
Keywords: Anthropology, Maasai, gender, governmentality, social resilience 
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1.  Inledning  
 

The men said that we have to stop using the fruits, because we then are supporting this bad cactus and 
men want it to be cleared from this area, but they don’t know how to clear it! They said that they have 
asked support from the government, but nothing is happening and if we keep on making the jam and 
juice the government will never help us get rid of it, because they will say that it will bring money to the 
community and to the women, so that is why we stopped doing it (kvinna ur kvinnogruppen Twala, Il-
Polei). 
 

Efter att jag hade klivit ur jeepen i Twala, en kvinnoby strax utanför massajbyn Il-Polei i 

Kenya, dröjde det inte länge förrän jag stack mig på en kaktusväxt som jag senare fick veta 

kallades Opuntia.  Kvinnorna hälsade mig välkommen till byn och strax därefter samlades vi 

alla under deras skuggträd, ett träd som ofta är placerat i mitten på en gårdsplan. Till ljudet av 

fågelkvitter och kobjällror berättade de om sitt arbete för att bevara miljön, men framför allt 

om sitt arbete för att stärka kvinnor i en annars mansdominerad kultur. Vi pratade också länge 

om växten Opuntia som på senare tid har blivit ett stort problem i området. Det är en invasiv 

växt ursprungligen från Australien som planterats dit av den koloniala regeringen, men som 

idag spridit sig i så stor utsträckning att den både ockuperar mark och skadar boskap, det vill 

säga två av de viktigaste komponenterna i massajernas levnadssätt. Bären är både nyttiga och 

goda och kvinnorna började därför göra juice och sylt av dem, något som männen direkt satte 

sig emot.               

 För två år sedan åkte jag till Kenya för att utföra en studie med den ursprungliga idén att 

undersöka begreppet hållbar utveckling utifrån ett emiskt perspektiv. Vad som innefattade 

hållbarhet visade sig vara svårt för både mig och för intervjupersonerna att förklara, vilket gav 

mig många olika variationer av begreppets innebörd. En äldre man sammanfattade hållbarhet 

med tre ord: ”land, cattle and children” medan kvinnorna snarare pratade om sociala aspekter 

som att stärka sin position som kvinna. Det var det senare svaret som väckte idén till att i 

denna uppsats använda mig av materialet som inte fick plats i föregående studie, men som har 

fortsatt att inspirera mig och framkallat ytterligare frågor. Jag blev varse om att inom 

massajkulturen är mäns och kvinnors roller och sysslor tydligt uppdelade, och jag förstod på 

så sätt att den påtvingade bofastheten som så många pratade om, tillsammans med 

klimatförändringar, borde påverka män och kvinnor på olika sätt – men hur och varför?  

 Jag blev särskilt överraskad av att kvinnorna låg i framkant då det gällde miljövård och 

innovativa försörjningsmöjligheter, även om männen också hade tagit sig an nya 

arbetsuppgifter, och detta ledde mig in på frågor om makt och styre, genussystem och 

anpassningsförmåga. Att integrera genusaspekter i klimatfrågan har blivit allt viktigare i takt 
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med att klimatförhandlingar kritiserats för att enbart fokusera på minskade utsläpp snarare än 

på anpassning och de effekter som redan märks. När det gäller sårbarhet och anpassning har 

det varit lättare att lyfta fram genusperspektiv som en viktig del för att öka sin förståelse och 

därefter formulera planer (Rydhagen, 2013, s. 95). Cannon et al. (2002, s. 51) understryker 

också behovet av att integrera genusaspekter och jämställdhetsanalyser i utvecklingspolitik 

och i klimatforskning, då effekterna högst troligt påverkar män och kvinnor på olika sätt och 

därmed är betydande för att förstå långsiktiga effekter av klimatförändringar.  Milton (1993, s. 

2ff) påpekar behovet av att föra samman ämnena antropologi och miljöforskning, eftersom 

problem i praktiken uppstår på grund av människors olika uppfattningar och förhållande till 

miljön. Ett antropologiskt perspektiv kan öka förståelsen för varandras förväntningar, tillföra 

kunskap om hur mänskligt handlande påverkar miljön, men också öka förståelsen för hur 

klimatförändringar kan få kulturella och sociala konsekvenser, såsom förändringar i 

genussystemet.             

 Min vision i den här uppsatsen är att fokusera på det senare och således rikta 

uppmärksamheten mot lokala strategier och förståelser för hus massajers liv formas och 

förändras i takt med att miljön ändras, utifrån deras egen förståelse. I massajernas fall handlar 

detta både om globala klimatförändringar och skiftet från deras nomadiska livsstil till 

bofasthet, en process påtvingad av koloniala och postkoloniala regeringsbeslut. Vidare ligger 

fokus på genusförändringar för att på ett djupare plan reda ut varför män och kvinnor drabbas 

olika av klimatförändringar, och för att genusförändringar enligt Thurén (1988, s. 6) har blivit 

en nyckelsymbol för social förändring och är en central kulturell kategori i de flesta 

samhällen. 

 

Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur massajer beskriver och förstår förändringar i 

genussystemet som uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad bofasthet. Med 

avstamp i Judith Butlers teoretisering av genussystem och genom observationer och intervjuer 

med massajer i två olika byar i Kenya, är min intention att besvara följande frågor: 

−   Hur beskrivs förhållandet till mark och miljö bland massajer? 

−   På vilket sätt upplevs klimatförändringar bland massajer? 

−   På vilket sätt har nya försörjningsmöjligheter och utbildning påverkat genussystemet? 

−   Hur hanterar och anpassar sig massajer till klimatförändringar och bofasthet och finns 

det skillnader i hur män och kvinnor agerar? 
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Disposition  

Kapitlet som följer utgörs av en forskningsöversikt rörande genusantropologi och 

genusaspekter i förhållande till klimatförändringar, samt ett avsnitt om de teorier och begrepp 

jag inspirerats av. Kapitel tre beskriver fältet, mina fältmetoder samt ett avsnitt om etiska 

överväganden och tankar om min egen roll i fältet. Kapitel fyra består av en 

kontextbeskrivning av massajer i Kenya och klimatförändringar för att på bästa sätt kunna ta 

del av det som följer. I det femte kapitlet diskuterar jag mitt insamlade material som har 

sorterats och analyserats genom fyra teman. Förhållandet till miljön och upplevelser av 

klimatförändringar berör politiska beslut om uppdelningen av marken och hur bofastheten 

och klimatförändringar påverkar och upplevs av massajer i byarna Enkokidongoi och Il-Polei. 

Värdet av utbildning handlar om attityder till utbildning, ny kunskap och nya 

försörjningsmöjligheter och hur detta i sin tur har påverkat genussystemet. Krigarens fall och 

turismens frammarsch beskriver massajers genussystem utifrån mannens sysslor, medan 

Kvinnoprojekt och nya sociala relationer beskriver genussystemet utifrån kvinnans sysslor. 

De båda avsnitten diskuterar hur klimatförändringar och den påtvingade bofastheten förändrar 

deras olika genuspositioner. Därefter knyter jag ihop och sammanfattar mina diskussioner i ett 

avslutande kapitel. 
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2.  Att  förstå  genussystem,  governmentality  och  social  resiliens  
 
Forskningsöversikten bidrar till en bakgrundsförståelse för ämnet såväl som för mina val 

gällande fokus, avgränsningar och teoretisk utgångspunkt. En förståelse för hur genus och 

genussystem konstrueras utgör grunden för det teoretiska ramverket, medan begreppen 

governmentality och social resiliens kom att bli två nyckelbegrepp som tillsammans med 

genussystem genomsyrar uppsatsen.    

 
Forskningsöversikt  

Sedan mänsklighetens uppkomst har människor samverkat med naturen på direkta eller 

indirekta sätt, men först på 1960-talet utvecklades relationen mellan antropologi och 

miljörörelsen som ett särskilt socialt engagemang (Milton, 1993, s. 1). På 1970-talet uppkom 

också genusdiskussioner inom ämnet, som en följd av att antropologin hade dominerats av 

män som studerade män (Thurén, 2002, s. 14). Studier om genusaspekter i förhållande till 

klimatförändringar har växt de senaste två decennierna, då det har visat sig att kvinnor och 

män över hela världen spelar olika roller i förvaltningen av naturresurser (Dankelman, 2010, 

s. 21).   

 
Historisk  överblick  

Genusspecifika roller och rättigheter i förhållande till deras fysiska miljö uppmärksammades 

först av forskare som Ester Boserup (1970), som lyfte fram hur kvinnans sociala och 

ekonomiska status förändras i och med att nya produktionsformer införs. Vid samma tidpunkt 

fördes det inom antropologin diskussioner om genus, som bland annat handlade om att reda ut 

om kvinnoförtryck kunde ses som ett universellt faktum och eventuella förklaringar till detta. 

Rosaldo (1974, s. 18f) menar att särskiljandet på könen och mäns högre status än kvinnor har 

universella tendenser. Ortner (1974, s. 67f) förutsätter också att kvinnans underordnade status 

är ett universellt fenomen och söker bevis på detta. Ortner (1974, s.72) menar att kultur kan 

jämställas med mänskligt medvetande och att det inom alla kulturer finns föreställningar om 

renhet och smuts som ofta är förknippade med relationerna mellan natur och kultur. Kultur har 

förmågan att sätta sig över naturliga förhållanden och kvinnors underordning kan således 

förklaras med antagandet om att kvinnor identifieras med naturen (Ortner, 1974, s. 73). På 

grund av hennes fysiologiska faktorer tenderar kvinnans roll att begränsas till hemmet, ett 

resonemang som Rosaldo (1974) utvecklar vidare, då hon hävdar att karakteristiska aspekter 

av manliga och kvinnliga roller i sociala och kulturella system kan relateras till en strukturell 
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uppdelning mellan privata och offentliga sfärer. Rosaldo (1974, s. 35) föreslår vidare att 

kvinnors status är som lägst i de samhällen där det finns en fast särskiljning mellan privata 

och offentliga aktiviteter. Thurén (2002, s. 16) påpekar dock att dessa generella teorier inte 

håller i längden eftersom kvinnoförtryck inte kan ses som ett enda fenomen, utan är komplext 

och hänger ihop med andra strukturer och variationer mellan samhällen.   

 Trots svårigheterna med att generalisera och den eventuella kritik som har riktats mot 

1970-talets feministiska debatt, ser jag likväl någon form av relevans i såväl Ortners som 

Rosaldos resonemang, bland annat eftersom massajers genussystem bygger på uppdelningen 

mellan privata och offentliga sfärer och att kvinnans roll till stor del är förknippad med 

hushåll och barnomsorg. Samtidigt är genusrelationerna ojämlika och män mer privilegierade 

(Wangui, 2014, s. 1071). Det finns också en viss koppling till ekofeminism i Ortners synsätt. 

Ekofeminism är ett samlande namn för aktivister och forskare som ser en koppling mellan hur 

vi skapar skillnader och hierarkier mellan män och kvinnor och naturen som system. Vandana 

Shiva är en av ekofeminismens frontfigurer som även lyfter fram hierarkierna mellan Nord 

och Syd1. Shiva använder begreppet kolonisation för underordningen av kvinnor, av naturen 

och av Syd för att belysa hur ojämlikheter vilar på en gemensam föreställning om makt och 

hierarkisk organisering av samhällen (Mies & Shiva, 2014, s. 2). Merchant (1994) beskriver 

hur kvinnan och naturen blivit förtryckta på samma sätt, varpå kopplingen natur – kvinna, är 

de två största huvudobjekten för det patriarkala förtrycket. 

 
Forskning  idag     

Det råder idag en allmän uppfattning om att klimatförändringar får olika konsekvenser för 

män och kvinnor och att det är kvinnor som drabbas värst (Cannon et al., 2002, s.52; 

Dankelman & Davidson, 1993, s. xviii; Rydhagen, 2013, s. 42). Trots detta hävdar Cannon et 

al. (2002, s. 52) att genusrelaterade effekter av klimatförändringar har försummats på grund 

av att en ”genusblindhet” fortfarande präglar utvecklingspolitikens beslutsfattande och att 

detta också hänger ihop med osäkerheterna kring klimatförändringars förutsägelser. 

Uppmärksamhet på genusdimensionerna av klimatförändringarna är relativt nytt inom 

akademiska och politiska diskurser, då de tidigare framställts som ett tekniskt miljöproblem 

som kräver uppmärksamhet av naturvetare och ingenjörer (Moosa & Tuana, 2014, s. 682). 

                                                
1 Att dela in länder i två grupper beroende på utvecklingsnivå är förstås problematiskt, då det inte finns någon 
tydlig definition på vad som räknas som utveckling i sammanhanget. Jag har valt att använda begreppen Nord 
och Syd för att de fattigare länderna till största delen ligger på det södra halvklotet, medan de rikare länderna 
historiskt sett funnits på det norra halvklotet. På så sätt kommer jag ifrån begrepp som utvecklingsländer 
och ”tredje världen”.   
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Dankelman (2010, s. 5) menar att många av de befintliga studierna fokuserar på specifika 

sektorer, exempelvis genusroller i livsmedelsproduktionen, inom försörjning eller i vatten- 

och energiförvaltning, men att djupare analyser för att förstå sambandet mellan genus och 

klimatförändringar fortfarande är begränsade. Chanamuto & Hall (2015, s. 518) fokuserar 

exempelvis på genusroller och försörjningsmöjligheter kopplat till klimatförändringar, genom 

ett boskapsprojekt på landsbygden som kan bidra till en form av motståndskraft på de 

negativa effekterna. Patricia M. Greenfield fokuserar på sociodemografiska förändringar 

såsom urbanisering, skolgång och kapitalism och har utvecklat en teori som bygger på den 

tyska sociologen Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft (community) och Gesellschaft 

(society). Gemeinschaft syftar på miljöer som karakteriseras av landsbygd, självförsörjande 

ekonomier, informell utbildning hemma och avsaknad av kommunikationsteknik, medan 

Gesellschaft syftar till miljöer som karakteriseras av urban miljö, industriella 

råvaruekonomier med formell utbildning utanför hemmet (Greenfield et al., 2014, s. 199). 

Hon illustrerar med detta hur social förändring mot Gesellschaft miljö leder till förändrade 

genusroller (Greenfield & Manago, 2011; Greenfield et al., 2014).    

 Forskare har också börjat undersöka de psykologiska effekterna av ett förändrat klimat. 

Margaret Alstons forskning tar upp de psykologiska effekterna av klimatförändringarna på 

både män och kvinnor och avslöjar hur torka i Australien resulterar i ökad stress särskilt hos 

kvinnliga bönder (Altson, 2011). Doane et al. (2015, s. 48) understryker det problematiska i 

att fokusera på kvinnor som särskilt känsliga då man i så fall missar att visa hur 

klimatförändringar kan utmana eller stärka genushierarkier.     

 Flera författare har påpekat det problematiska med att rama in kvinnor som sårbara offer 

för klimatförändringar. Seema Arora-Jonsson (2011) hävdar exempelvis att en ökad sårbarhet 

för klimatförändringar kan dra åt båda hållen och efterlyser ett erkännande av komplexiteten, 

där ett genusperspektiv inte bara bör titta på sårbarheten hos män och kvinnor, utan även på 

de kunskaper och situationer som gör dem motståndskraftiga. Feministiska forskare i Syd 

riktar kritik mot den enhetliga föreställningen om ”Kvinnan” och hennes gemensamma behov. 

Afrikanska feminister lyfter fram behov som vatten, ved och mat till familjen, eller skydd mot 

våld och övergrepp, vilket har bidragit till att synliggöra variationen mellan kvinnor 

(Rydhagen, 2013, s. 17). Jag kommer att ta med mig aspekter av ovannämnda studier, men 

rikta fokus på hur kombinationen mellan massajers påtvingade bofasthet och 

klimatförändringar leder till förändringar inom genussystemet, då jag har hittat få studier som 

berör detta, trots att mycket har skrivits om massajer.                

  



7 
 

Teoretiskt  ramverk 

För att förstå hur massajers genussystem påverkas av klimatförändringar och bofasthet, krävs 

det först och främst en definition av genussystem. Därutöver har jag valt att använda 

begreppet social resiliens för att förklara och förstå massajernas förmåga att återhämta sig, 

motstå eller anpassa sig till miljörelaterade och samhälleliga störningar. Begreppet har 

relevans särskilt bland antropologer som arbetar inom områden som berör social-ekologiska 

system, då begreppet överbygger ekologiska och antropologiska metoder (Bollig, 2014, s. 

254). En del samhällsvetare har dock kritiserat användningen av begreppet på grund av att det 

har varit för mekanistiskt eller för sin brist på maktanalys (ibid.). Därför har jag valt att även 

belysa maktrelationerna mellan Nord och Syd och mellan den kenyanska regeringen och 

massajer med hjälp av Michel Foucaults begrepp governmentality2. 

 

Genussystem  

Efter Gayle Rubins artikel The Traffic in Women (1975) slog begreppet genussystem igenom 

ordentligt. Rubin (1975, s. 90) menar att det i alla samhällen finns något som har med kön att 

göra, men som inte är av biologisk karaktär utan handlar om sociala relationer. På samma sätt 

som alla samhällen har ett sätt att organisera produktion på, har alla samhällen ett 

genussystem som organiserar sexualitet och fortplantning (ibid.). Precis som produktionssättet 

framför allt är ett sätt att synliggöra vissa maktförhållanden, är genussystemet mycket mer än 

bara reproduktion av arten. Det visar hur organisationen av mänskliga egenskaper och 

kategorisering i kvinnligt och manligt, påverkar vad som händer i alla möjliga situationer, 

även de som skenbart definieras som könsneutrala (ibid.). Begreppet genus grundades i en 

social kontext där det aktuella problemet var hierarkin mellan män och kvinnor. Av denna 

anledning har de flesta genusdiskussioner handlat om denna hierarki som inom feministisk 

diskurs kallas patriarkatet (Thurén, 1988, s. 35). Begreppet genussystem i sig säger alltså 

ingenting om huruvida systemet är egalitärt eller hierarkiskt (Thurén, 1988, s. 34). 

 Judith Butler (2007) utmanar ytterligare uppfattningarna om begreppen kön och genus 

och ifrågasätter feministers användning av dem. Kön benämns som det naturgivna och 

biologiska, medan genus används för att beskriva det sociala och kulturellt konstruerade. 

Trots att begreppet genus har bidragit till att synliggöra olika betydelser kulturer genom 

historien har tillskrivit de båda könen, är Butler kritisk till hur tolkningen av förhållandet 

                                                
2 Jag har valt att använda det engelska ordet governmentality, då det ofta används även i svenska texter, även om 
även styrningsmentalitet och styrningsrationalitet förekommer (Nilsson, 2008, s. 128).  
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mellan de båda begreppen har gjorts. Butler (2007, s. 56) anser att feminister använder ett 

västerländskt förhållningssätt när de tolkar biologiskt kön som något primärt och genus som 

något sekundärt och ifrågasätter därmed om genus faktiskt kan förstås som en efterlikning av 

kön. Butlers performativa analys av genus riktar kritik mot att se kroppen som ett medium 

genom vilken genusfierade subjekt blir verkliga (Cohen & Tyler, 2010, s. 175). Butler (2007, 

s. 219) kategoriserar genus som en reglerande upprepningsprocess, och är således något som 

endast finns genom repetitiva och organiserade handlingar. Genusperformativitet drivs till stor 

del av viljan att projicera en sammanhängande och övertygande subjektivitet. Handlingar, 

gester och begär ger intrycket av en inre kärna, men sker egentligen ytligt genom kroppen 

(Butler, 2007, s. 214). Illusionen om en inre kärna bygger på tron att handlingar är ett resultat 

av vår genusidentitet, snarare än att genusidentiteten är ett resultat av våra handlingar. 

Handlingarna är performativa i den bemärkelsen att identiteten upprätthålls med kroppsliga 

tecken och diskursiva medel (ibid.). Butler (2007, s. 219) menar vidare att genus är en 

konstruktion som vilar på en tyst överenskommelse om att performativt skapa och 

upprätthålla polärt skilda genus. De är agerande, likt ritualer då de genom sin upprepande 

framställning av redan socialt etablerade akter får sin legitimitet (ibid.) 

 

Social  resiliens  

Begreppet resiliens har sina rötter inom ekologi, det uppstod i början på 1970-talet och kan 

definieras som den tid det tar för ett ekologiskt system att återgå till sitt stabila föregående 

tillstånd efter att ha utsatts för en störning (Gunderson, 2000, s. 426). En grundläggande fråga 

för de som tillämpar resiliensbegreppet handlar om hur man bäst kan förstå hur samhällen 

erkänner, påverkas av och uthärdar miljökriser (Bollig, 2014, s. 263). Social resiliens betonar 

betydelsen av olika sociala kontexters förmåga att hantera motgångar och kan definieras som 

förmågan att hantera och anpassa sig till miljö- och samhällsförändringar (Adjaloo et al., 

2008, s. 231).             

 Andra begrepp som har använts inom samma område har varit motståndskraft, motstånd 

eller ihärdighet, men resiliens refererar till mer än att vara ihärdigt eller robust och innehåller 

även idéer om anpassning, utbildning och självorganisering (Bollig, 2014, s. 264). Social 

resiliens kan förstås som en kvalitet hos sociala grupper för att motstå eller anpassa sig till ett 

brett spektrum av stressfaktorer, medan ekologiska tänkare vanligtvis enbart tänker i termer 

av miljöfaktorer. Begreppet social resiliens inbegriper även ett aktörsperspektiv (Bollig, 2014, 

s. 265). I samband med att massajer mer eller mindre har tvingats till ett bofast leverne som 

sätter ytterligare press på en redan stressad miljö, kan begreppet social resiliens användas för 
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att förstå hur människor använder sig av sociala nätverk, organisationer, utbildning och arbete 

för att ta itu med de situationer de befinner sig i. 

 
Governmentality  

Michel Foucault myntade begreppet governmentality för att beskriva de tankesätt och 

praktiker regeringar producerar för att genomföra regeringens förda politik, det vill säga de 

aktiviteter som syftar till att styra, forma och påverka människors sätt att leva (Lindgren, 

2007, s. 262). Governmentality är en maktfiguration som hamnar vid sidan av både 

disciplinen och biomakten som Foucault beskriver som ett omfattande styrningsbegrepp som 

är verksamt på olika sociala fält och nivåer (Lindgren, 2007, s. 258).    

 Foucault menade att en ny form av styrningsrationalitet tog form under den tidiga 

moderna tiden och vill med begreppet betona att styrningen innehåller en inställning till och 

uppfattning om objektet som ska styras (Nilsson, 2008, s. 128). Begreppet skiljer sig från 

disciplin som syftar till att reformera grupper genom detaljerad tillsyn i begränsade 

utrymmen, exempelvis skolor eller fängelser, medan governmentality handlar om 

välbefinnandet av befolkningen i stort (Murray Li, 2007, s. 5). Makt i form av bestraffning 

och grovt våld ersattes med en subtil och mjukare form av makt. Dess syfte är att säkerställa 

befolkningens välfärd, att förbättra sitt tillstånd, öka sin rikedom, livslängd och hälsa 

(Foucault, 1991). Foucault gör också en skillnad mellan governmentality och suveränitet, då 

syftet med governmentality är välbefinnandet för en befolkning, medan suveränitet är en 

bekräftelse av makten. En suveränitet kan välja vem som kommer att leva och vem som 

kommer att dö, medan governmentality handlar om att det eventuella våldet som används 

måste motiveras med en föreställning om förbättringar. Syftet är således inte enbart plundring 

eller dominans utan att skapa begär efter förbättringar i en befolkning (Murray Li, 2007, s. 

12).              

 Begreppet social resiliens är användbart för studien då det även inbegriper idéer om 

anpassning.  Tillsammans med begreppet governmentality och en förståelse för hur genus 

skapas inom massajkulturen är min vision att belysa såväl orsaker som reaktioner av en 

komplex situation. Men framförallt vill jag lyfta fram det emiska perspektivet, det vill säga 

mina informanters egna historier om upplevda omställningar, vilket blev möjligt genom ett 

fältarbete.  
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3.  Ett  fältarbete  tog  form  
 

Jag beslöt mig för att åka till Kenya 2014 i samband med ett fältarbete inom ämnet 

miljövetenskap och spenderade då åtta veckor uppdelat på två olika massajbyar. Detta 

möjliggjordes genom privata kontakter och tidigare besök i landet. Fältet och människorna 

kom jag i kontakt med via min handledare i fält, Ole Johnson Kaunga och som jag 

rekommenderades via Göran Göransson, min tidigare lärare i Afrikakunskap, med gedigen 

kunskap om kontinenten. Från Nairobi åkte jag söderut mot byn Enkokidongoi, med tanken 

om att spendera hela min tid av fältarbetet där. Väl på plats blev jag tipsad om att åka norrut, 

till Il-Polei, vilket visade sig vara passande för studien, då den fysiska miljön skiljde sig 

avsevärt från Enkokidongoi och skapade olika anpassningsstrategier. I Il-Polei såddes 

dessutom fröet till denna uppsats.            

 I Enkokidongoi bodde jag i ett avgränsande hus till Amboseli Research Center. Centret 

möjliggör forskningsaktiviteter för studenter, forskare, professorer och personal från 

universitet och andra institutioner. Genom detta center fick jag kontakt med Gaddiel, en man i 

28-årsåldern som kom att bli min tolk och fältassistent, och som hjälpte mig att komma i 

kontakt med informanter runt om i byn. Gaddiel har växt upp i byn och arbetar vanligtvis som 

guide för besökare i Enkokidongoi.  I norr fick jag liknande hjälp av Rosemary, en 35-årig 

kvinna, som jag kom i kontakt med via Ole Johnson Kaunga. Här bodde jag i en liten 

kvinnoby kallad Twala Women Culture Village, nära byn Il-Polei i distriktet Laikipia. Twala 

startades ursprungligen av män som byggde upp traditionella manyattas (massajers ord för 

traditionellt hus) till en kulturby. Då de inte höll den i ordning beslöt sig en grupp kvinnor för 

att ta över den och skapa en plattform för att stärka kvinnor. Rosemary är en av dem som har 

byggt upp kvinnobyn och arbetar dagligen med att förbättra situationen för massajkvinnor, 

inte bara i Twala, utan även i och runt om Il-Polei. I Twala har kvinnorna också börjat med 

biodling, odling av medicinväxter och aloe vera, samt ordnar ”babianturer”3 för turister. 

Under min vistelse i Twala fick jag möjligheten att komma nära kvinnorna, vilket var en 

värdefull upplevelse för att få insikt om deras livsstil och den sociala och kulturella kontexten 

av byn. 

 

 
  
  

                                                
3 Så kallade ”baboon walks” som innebär en guidad tur bland en grupp lokala, men vilda babianer.  
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Fältfakta  
 

 
Foto:  Mette  de  la  Motte.  Vy  över  Enkokidongoi,  2014.    
  

Enkokidongoi  –Kajiado  district  

Enkokidongoi är en del av distriktet Kajiado i södra Kenya. Från Nairobi tog det tre timmar 

att ta sig dit med jeep. I Enkokidongoi bor det ca 1000 invånare. Den främsta ekonomiska 

aktiviteten är seminomadisk pastoralism4 och över 75 % av befolkningen lever av 

boskapsproduktion. Jordbruk ökar i takt med att fler massajer övergår till självförsörjande 

jordbruk. De flesta i Enkokidongoi odlade grödor, vissa mer än andra och ofta handlade det 

om majs och bönor. Området är benäget för torka och det har varit ett antal perioder med svår 

torka de senaste åren. Under min vistelse var det dock lummigt, grönt och ett fåtal regnskurar.    

 
Il-‐Polei  –  Laikipia  district  

Il-Polei är en by som är byggd längs en väg med ett centrum i mitten innefattande ett 

vattenställe som omringades av små affärer och bostadshus. I Il-Polei bor det ungefär 20 000 

människor uppdelat på nio grupprancher5. Till skillnad från Enkokidongoi hade jag nu hamnat 

i ett mycket torrare område, vilket färgen på naturen, de många uttorkade floderna och 

avsaknaden av odlingar var tydliga indikatorer på. 

                                                
4 De är bofasta större delarna av året med, men kan flytta boskap i perioder av torka (Lindholm, 1995, s. 34).  
5 Ett system som innebär att invånarna delar mark. Förklaras vidare i kapitel 4, s. 18 
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Foto:  Mette  de  la  Motte.  Vy  över  Il-‐Polei,  2014.    

  

Fältmetoder  

Jag använde mig av ett kvalitativt förhållningssätt, som karakteriseras av försöket att nå en 

förståelse för en individs eller en grupp individers livsvärld (Hartman, 2004, s. 273). Genom 

fältarbetet fick jag möjlighet att interagera med människor i deras dagliga liv, vilket gav mig 

erfarenhet och kunskap om de kulturella processer som inte går att studeras på något annat 

sätt. Metoderna som användes var semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. 

Utöver detta arbetade jag med dokumentation genom fotografering och film. 

 
Semistrukturerade  intervjuer  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär för att få en djupare insikt om informanternas 

egna attityder, uppfattningar och förståelse för ämnet. Tanken var att få ett så rikt material 

som möjligt genom att vara öppen, mottaglig och alltid lyhörd inför informanternas egna 

berättelser. Jag koncentrerade mig dock på särskilda teman för att driva konversationen 

vidare. De teman jag använde mig av var familj, hälsa, mat och odling, utbildning, tradition 

och kultur, natur och vilda djur, samt utveckling och framtid. Jag försökte alltid ta upp de 

flesta teman, men ställde inte exakt samma frågor till alla. En del intervjuer kom att handla 

mer om ett ämne än ett annat. Några av intervjuerna var dessutom mer spontana än andra och 
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uppstod vid olika vardagliga möten eller aktiviteter. Andra planerades genom mina 

fältassistenter, som valde ut passande informanter. Davies (2008, s. 89) understryker vikten av 

urvalet av informanter, då de formar studien. I urvalet var det viktigt för mig att ha en stor 

spridning vad gäller ålder, kön och sysselsättning, men detta föll sig ofta naturligt. Från mitt 

perspektiv verkade det som att det slumpmässiga urvalet av människor representerade de två 

byarna väl. Den senare delen av fältarbetet hade jag dock mer kontakt med kvinnor än vad jag 

hade med män, vilket kan ha haft en viss påverkan på infallsvinkeln till denna uppsats.  

 Davies (2008, s. 89) påpekar också att i interaktioner med människor skiljer sig ofta 

relationerna från korta, diffusa och allmänna till mer ingående och fokuserade, varför 

intervjuerna också är av blandad karaktär. I slutet av min vistelse intervjuade jag Beatrice, en 

utbildad kvinna och grundare till organisationen Naibunga6. Hon tydliggjorde och rätade ut 

många av mina frågetecken och kom på så sätt att bli en nyckelinformant. Av den anledningen 

skiljer sig hennes svar något från de övriga.         

 Jag besökte informanterna i sina hem eller på deras arbetsplatser för att det skulle vara 

så bekvämt för informanterna som möjligt. Några av intervjuerna var individuella, medan 

andra var gruppintervjuer.  Jag såg till att jag använde mig av båda typerna, då de enskilda 

intervjuerna fångar en persons berättelse om ett visst ämne på ett djupare plan, medan 

gruppintervjuerna ger större tillgång allmän information (Mikkelsen, 2005, s. 172). Fördelen 

med gruppintervjuer ligger dock inte enbart i svaren, utan även i det dynamiska samspelet och 

förhandlingarna i gruppen (Curry et al, 2003, s. 55; Wilson, 2012, s 129).    

 Jag lärde mig ett antal fraser på maa (det lokala språket) och tog alltid med mig te och 

socker till mina informanter, då detta är kutym inom massajkulturen. Jag använde mig av tolk 

i alla intervjuer med människor som inte talade engelska, vilket var de flesta av intervjuerna. 

Jag spelade in intervjuerna för att kunna hålla fullt fokus på vad som sades. Några av 

intervjuerna spelades dock inte in på grund av att en del diskussioner och samtal dök upp mer 

spontant. Totalt utförde jag 25 intervjuer, varav 10 var med män och 15 med kvinnor. Utav 

dessa var 5 st. gruppintervjuer, 2 st. med bara kvinnor, och 3 st. med bara män. De intervjuer 

som citeras i studien presenteras i ett schema (se appendix 1, s. 46). Mycket av min tid 

ägnades åt intervjuer och mitt syfte var att låta informanternas berättelser forma kärnan i 

studien, varför deras svar utgör det huvudsakliga empiriska materialet.  

  

  

                                                
6 Naibunga är en miljöorganisation som beskrivs vidare på sid. 24 
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Observationer  

Förutom intervjuer använde jag mig av deltagande observationer, vars syfte är att få en så 

fullständig förståelse som möjligt av de kulturella betydelser och sociala strukturer i gruppen 

(Davies, 2008, s. 77). Under åtta veckor förde jag fältanteckningar över vad jag upplevde, 

både om miljön, det vill säga mark, grödor, klimat, vegetation etc. och människors sätt att 

leva, det vill säga arbetsuppgifter, sysslor, handlingar och beteenden. Det var också viktigt att 

engagera mig i sociala aktiviteter, eftersom det är viktigt att förstå människors handlingar 

genom att sätta sig in i de observerades sammanhang. Under fältarbetet besökte jag skolor och 

organisationer, deltog i ceremonier, möten och konferenser, samt hjälpte till med vardagliga 

sysslor som att laga mat och hämta vatten. Mina observationer kompletterar intervjuerna, 

bland annat genom att de gav mig tillgång till information som jag inte förstod enbart genom 

att ställa en fråga, men också genom att göra intervjuerna rikare.     

 Jag filmade och fotograferade mycket under fältarbetet, vilket visade sig vara ett bra sätt 

för att komma ihåg och analysera materialet. Mead (1995, s. 10) argumenterar för att 

etnografer bör använda mer visuella medel i fält då det bidrar med ett rikt material som 

upprepade gånger kan analyseras och på så sätt belyser vår växande förståelse för 

mänskligheten. Uppfattningar om vad som gör ett fotografi eller en film etnografisk är många. 

Scherer (s. 201) föreslår att det har att göra med hur materialet används. Mitt syfte var att 

använda inspelningarna som etnografisk data, vilket mer eller mindre innebär anteckningar 

inom en större fältstudie (Ardèvol, 2001). Kritik mot visuella medel har handlat om att 

materialet är selektivt och subjektivt (Mead, 1995, s. 9; Davies, 2008, s. 133), men i så fall 

skulle jag vilja påstå att ord är minst lika selektiva. I studien genomsyrar observationerna 

analysen och är inbäddad i texten, medan intervjuerna ofta har en mer konkret presentation i 

form av citat. Bilderna presenteras i studien antingen som text eller i form av bilder.  

 
Analys  av  materialet  

Det empiriska materialet som analyserades är baserat på intervjuer och observationer som 

beskrivet ovan och bestod av 25 formella och informella intervjuer, fältanteckningar, samt ett 

hundratal bilder och filmklipp. Intervjuerna transkriberades noggrant. Därefter kodade jag och 

analyserade materialet genom flera steg på ett sätt som innebar att jag delade in intervjuerna i 

teman, dels utifrån mina egna större och övergripande teman, och dels utifrån de trender jag 

kunde urskilja ur svaren. Därefter diskuterades och analyserades materialet mot 

moderniseringsteorier och begreppet hållbarhet, som var ämnet för den tidigare uppsatsen. För 

denna uppsats har jag analyserat svaren ytterligare en gång och istället ställt dem i förhållande 
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till föreliggande uppsats teoretiska utgångspunkter, det vill säga förändringar i genussystemet, 

samt begreppen governmentality och social resiliens. 

 
Etiska  överväganden  och  min  egen  roll  i  fält  

I mina möten med informanterna var det givetvis viktigt att se till så att alla behandlades med 

respekt. Tidigare beskrev jag hur jag lärde mig fraser och seder, vilket också var viktigt 

utifrån ett etiskt perspektiv. Utöver detta var jag alltid noggrann med att förklara syftet med 

studien, informanternas roll i den, och hur materialet skulle användas och eventuellt spridas. 

Dessutom hade informanterna rätt att bestämma sitt eget engagemang, en strategi som ligger i 

linje med vetenskapsrådets krav på information och samtycke (Gustafsson et al., 2011, s. 

16ff). Jag diskuterade också med mina informanter huruvida de önskade vara anonyma i 

studien. Alla människor som presenteras i denna studie har godkänt att deras bilder och 

förnamn används i studien, vilket underlättade för filmning och fotografering. Detta var något 

jag beslutade inför min förra uppsats och därför kändes det naturligt att fortsätta att använda 

deras riktiga namn istället för att döpa om dem. Dessutom är svaren snarare generella än av 

personlig karaktär. I gruppintervjuerna refererar jag dock enligt exemplet: ”kvinna ur 

kvinnogruppen Twala”.            

  Jag strävade alltid efter att skapa en så avslappnad situation som möjligt, med 

uppfattningen om att intervjuer är sociala interaktioner och inte enbart ett passivt sätt att 

samla information på (Davies, 2008, s. 105ff). Jag bjöd alltid in mina informanter att även 

ställa frågor till mig och det var ofta så jag valde att avsluta mina intervjuer på.  

 Som tidigare nämnt använde jag mig av tolk i de flesta intervjuerna, vilket det finns 

både för- och nackdelar med. Nackdelarna är givetvis bristen på direkt kommunikation och 

det extra filter av tolkning som måste gå genom ytterligare en persons sinne, och det 

”hackiga” samtal jag stundtals upplevde, framförallt i de tidiga intervjuerna. Samtidigt hade 

jag en bra relation med både Gaddiel och Rosemary och goda möjligheter att i efterhand 

diskutera svaren och ställa frågor om det var något jag inte förstod eller hade tolkat fel, vilket 

bidrog till en djupare förståelse. Det kändes också tryggt att alltid ha med mig Gaddiel eller 

Rosemary som både kände till trakten och människorna jag intervjuade, vilket också bidrog 

till den avslappnade stämningen. 

 Min position som kvinna både hämmade mig och gav mig möjligheter, då jag på vilken 

ny plats jag än befinner mig i världen alltid känner mig otrygg inför att röra mig ensam. 

Däremot upplevde jag att jag kom kvinnorna närmre och att de öppnade upp sig på ett annat 

sätt än vad männen gjorde. Bland männen fann jag mig dock i en ovanlig situation. Jag möttes 



16 
 

med stor respekt i grupper bland män, unga som gamla – något som är ytterst ovanligt som 

kort ung tjej i mitt eget samhälle och jag undrade om det berodde på min hudfärg och kanske 

min universitetsutbildning.            

 Att som vit person åka långt bort för att träffa människor som lever ett helt annat liv än 

mitt eget kändes helt klart som en flört med Malinowski, något som jag inte var helt bekväm 

med. Hume & Mulcock (2004, s. xiff) framhäver fältarbetets obekväma situationer som ett 

resultat av att man använder sig själv som verktyg i en främmande miljö. Jag brottades 

inombords med min vithet och min relation till informanterna, vilket stundtals gjorde mig 

överdrivet självmedveten och skapade hjärnspöken och rädslor om att antingen kränka eller 

ömka. Som tur var tonades detta så småningom ner när jag fick vänner och vi på ett 

avslappnat sätt kunde ta del av våra erfarenheter och skratta åt våra likheter och olikheter. Att 

bli nära vänner visade sig dock också vara problematiskt, vilket jag blev varse om när jag 

skulle lämna fältet och fick överväga hur jag skulle fortsätta min relation med dem. Idag har 

jag kontakt med Gaddiel via mail, som skickar mig uppdateringar om Enkokidongoi. 

Rosemary och de övriga i Twala har jag haft svårare att hålla kontakten med då 

mailkorrenspondens inte fungerar optimalt.  
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4.  Att  vara  bofast  massaj  i  ett  föränderligt  klimat  
 

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Bild  tagen  under  intervju  med  Memitikule,  2014.    
  
När jag för första gången blev bekant med massajer möttes jag av krigare med ockrafärgat 

hår, kvinnor klädda i färgglada smycken och äldre män i traditionella shukas (röda och blå 

tyger i handvävt bomull) bland getter och kor som fritt betande längs vägarna – en till viss del 

stereotypisk bild som skapats av utomstående och som upprätthålls i tidskrifter, 

turistbroschyrer, vykort och filmer (Hodgson, 2011, s. 65). Intresset för massajerna inleddes 

redan 1855 med boken Through Masailand skriven av den skotske upptäcktsresande geologen 

Joseph Thompson, där han beskriver massajer som ”äkta, orädda och stolta krigare” 

(Bachmann, 1985, s. 47). På så sätt formades bilden av den ”ädla vilden” och massajerna blev 

en symbol för det ”primitiva Afrika”, men bakom denna bild döljer sig en annorlunda och mer 

komplex historia och verklighet. 

  

Från  nomader  till  bofasta  

Massajerna utmärker sig genom sitt språk (maa), sitt ursprung och sin nomadiska livsstil. Idag  

lever de i en zon som sträcker sig över de södra delarna av Kenya och de norra delarna av 

Tanzania (se appendix 2, s. 47). För ungefär hundra år sedan migrerade maa-talande 

människor från det som kallades ”Keiro”, södra Sudan idag till det vi idag kallar Kenya och 
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Tanzania. Från början var de agrara boskapsuppfödare. Förändringar inom teknologi, klimat 

och social organisation ledde till att en grupp av maa-talande människor specialiserade sig på 

enbart boskap och kom att kallas massajer (Hodgson, 2011, s. 65). Nötkreatur, får och getter 

är deras bas, både ekonomiskt och socialt, då boskap utgör ett nyckelvärde i massajernas 

kultur (Århem, 1985, s. 17) Massajerna har en nomadisk historia, det vill säga att deras 

försörjning bygger på ett icke bofast levnadssätt. De flesta av världens nomader äger boskap 

och kallas pastoralister, vilket betyder att deras försörjning bygger på innehavet av djur som 

används för mjölk, blod och kött (Fratkin, 2001, s. 3).      

 Under 1800-talet dominerade massajerna de stora gräsmarkerna i Rift Valley, men då de 

var som mäktigast inleddes interna strider i form av krig mellan rivaliserande klaner om rätten 

till betesmark (Bachmann, 1985, s. 49). Massajernas ställning förbättrades dock något under 

första delen av koloniseringen då den brittiska kolonin behövde en militär styrka som skulle 

kunna försvara den östafrikanska järnvägen. I utbyte mot boskap fick massajerna under 

brittiskt skydd plundra andra stammar, som Kikuyu och Turkana (Waller, 1976, s. 553). Den 

koloniala administrationen skapade på så sätt gränser och konflikter mellan de etniska 

grupperna som samtidigt gynnade de vita kolonisatörerna (Bachmann, 1985, s. 49).  

 Den senare delen av koloniseringen drabbade massajerna hårt då de tvingades flytta till 

de torrare delarna av sitt område, eftersom de bördiga markerna i Rift Valley skulle användas 

av brittiska jordbrukare och för storviltjakt (Fratkin, 2001, s. 12). Detta ledde till att 

massajerna förlorade två tredjedelar av sin mark på grund av koloniseringen och dess 

efterdyningar (Fratkin, 2001, s. 11; Århem, 1985, s. 8).  Efter det brittiska imperiet, bildade 

jordbrukssamhällena den nya kenyanska regeringen. Dessa samhällen var ofta fientliga mot 

nomader och byggde sin politik utefter sina egna intressen för jordbruk och massajerna 

tvingades därför in i ännu torrare marker (Fratkin, 2001, s. 6). För att skapa ekonomisk 

tillväxt skapade den kenyanska regeringen under 1970-talet ett gruppranchsystem som 

innebär att invånarna delar mark, medan de äger sitt boskap individuellt (Ng’ethe, 1993, s. 

190). Rutten (1993, s. 269) understryker att massajerna accepterade gruppranchsystemet 

eftersom de blev lovade sitt eget land, men senare följde en tid av privatisering initierad av 

Världsbankens krav på Kenya att privatisera offentliga och kollektivt ägda resurser.  

 Trots att det var längesedan massajerna blev bofasta, var det ofta ett ämne som direkt 

togs upp när jag använde ordet ”förändringar”.  De flesta började förklara hur de tidigare har 

levt som nomader, men att detta nu har förändrats på grund av att de har förlorat mycket av 

sin mark i etapper med början redan under kolonialtiden. Ofta började en mening med: ”Since 

we are nomadic people…”, vilket gav mig uppfattningen om att många fortfarande ser sig 
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som nomader och därför också konfronteras med svårigheter i samband med nya 

anpassningsstrategier. En äldre man, Oloshiro, i Enkokidongoi uttryckte följande: 

 
We came to this land because we were given land here. We were living on the other side of the 
mountain before and we used to move around from places to places […] The government has taken us 
to a great loss, because they divided the land. This means we can’t move around with our livestock, so 
now we are living in small places […] Now there are many people living around here and closer to each 
other and that changes the environment (Oloshiro, Enkokidongoi). 

 
Fratkin (2001, s. 7) påpekar att befolkningsökningen i kombination med svårare 

miljöförhållanden såsom torka är svårare att hantera som bofast, då de bokstavligen inte 

längre kan gå runt problemet. Tidigare använde massajer sin rörlighet och kunskap om 

landskapet för att hitta resurser (Rutten, 1992, s. 5).       

 För Foucault (2002, s. 142) är makt framförallt en produktiv kraft, och ett exempel på 

detta är hur Foucault ser biomakt som en bidragande orsak till kapitalismens framväxt, men 

också hur den öppnade upp för den utrotnings- och folkfördrivningspolitik som många 

västerländska stater ägnade sig åt och som möjliggjorde kolonialmakternas politik och 

maktutövande. I koloniala sammanhang byggde styrningen på erövring, men koloniala 

regimer lockades också av utsikterna för hit-and-run vinster som på lång sikt inte var hållbara 

(Murray Li, 2007, s. 13). De giriga brittiska och holländska företagen i exempelvis Indonesien 

orsakade ekologisk förstörelse och fördrev befolkningen, vilket ledde till torka, svält och 

uppror. För att klara av att hålla befolkningen i schack krävdes en annan form av 

regeringsrationalitet, governmentality (ibid.). De senare koloniala regimernas mål kom därför 

att innefatta förbättringar för den infödda befolkningen, vilket massajernas komplexa relation 

med britterna, såväl som med den efterkommande kenyanska regeringen har uppvisat 

exempel på. Det grova våldet ersattes av en mjukare form av makt som skapade begär efter 

modernitet, utbildning och individualism.  

 

Ett  förändrat  klimat  

Klimatförändringar, till följd av ansamlingar av växthusgaser i atmosfären, i synnerhet 

koldioxid, är ett av de största miljöhoten i vår tid (Boorse & Wright, 2011, s. 6). Sedan den 

industriella revolutionen i slutet av 1700-talet, började människor med förbränning av kol, gas 

och olja för att producera energi, vilket ledde till att koldioxid i atmosfären ökade gradvis 

(Gaard, 2015, s. 23). Siffrorna har sedan dess eskalerat och idag syns de ekologiska 

konsekvenserna, såsom stigande havsnivåer, smältande inlandsisar och extrema 

väderförhållanden, exempelvis orkaner, översvämningar, skogsbränder och torka tydlig runt 
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om i världen (Cannon et al., 2002, s. 52; Boorse & Wright, 2011, s. 470; Gaard, 2015, s. 23). 

Det är de mest utvecklade länderna som står för de största utsläppen, medan det är de minst 

utvecklade och mest fattiga länderna på södra halvklotet som kommer märka av effekterna 

som mest eftersom materiell fattigdom innebär svagare infrastruktur till stöd för bostäder, rent 

vatten, livsmedelsförsörjning och hälsovård (Gaard, 2015, s. 23).    

  I en kartläggning över sårbarhet för klimatförändringar har Kenya identifierats som 

särskilt känsligt, i synnerhet de norra delarna, då det är en region som historiskt sett haft 

frekventa perioder av torka och översvämningar som orsakat förlust av både boskap och 

människor (Bulte et al., 2016, s. 1). Flera studier har visat att det är dessa områden som får 

bära bördan för de extrema klimatförändringarna och framtida klimatscenarier förutspår ökad 

frekvens och intensitet av torrperioderna i östra Afrika (Munang et al., 2016, s. 179). Som 

tidigare nämnt är detta en situation som är särskilt svår för bofasta pastoralister, något mina 

informanter hade erfarit i form av oförutsägbara torrperioder. Många, bland annat Rosemary, 

beskrev hur det tidigare hade funnits mycket skog och växtlighet, men att mycket hade 

försvunnit. Några beskrev också att det var svårt att förutsäga när det skulle regna, något som 

de äldre alltid hade vetat.  

 
They were here before, indigenous trees, but all of a sudden they were disappearing, and it is destroying 
the environment, but we don’t understand, it’s like there is something else behind. There was so much 
vegetation over there, almost like a forest, but now it’s gone (Rosemary, Il-Polei). 

 
Peter som arbetar för organisationen Naibunga berättade om förvirringen hos de äldre rörande 
regnperioderna: 
 
 

Some things are really changing. The raining seasons are no longer as they used to be. Before, when 
you went to the old men they told you that the first day in this month there will be – and must be rain 
and it happened. But nowadays it doesn’t, so they are confused “oh! What is happening?” (Peter, Il-
Polei). 

 

Historiskt sätt har massajer anpassat sig till och överlevt politiska, ekonomiska och sociala 

förändringar. Idag står de inför ytterligare utmaningar rörande klimatförändringar och nya 

försörjningsmöjligheter. En större förståelse för massajers och pastoralisters egen uppfattning 

om, och reaktioner på klimatförändringar är nödvändig för att kunna utveckla hållbara 

anpassningsstrategier. I följande kapitel presenteras upplevda förändringar genom mina 

informanters historier om hur de påverkas av och möter dessa. 
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5.  Att  hantera  bofasthet  och  klimatförändringar  och  dess  
påverkan  på  genussystemet  

 
Efter alla förberedelser var det dags att kasta sig in i fältet. Materialet som samlades in via 

observationer och intervjuer kommer i följande kapitel att presenteras genom fyra teman: 

förhållandet till marken och upplevelser av klimatförändringar, värdet av utbildning, 

krigarens fall och turismens frammarsch samt kvinnoprojekt och nya sociala relationer. 

 
Förhållandet  till  marken  och  upplevelser  av  klimatförändringar  

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Plantor  för  trädplantering,  Enkokidongoi,  2014.    

 

I de södra delarna av Kenya, bland annat i Enkokidongoi har marken privatiserats och varje 

familj i området har fått ett visst antal tunnland vardera beroende på familjens förmögenhet, 

det vill säga antalet djur. I Il-Polei har de ett annat slags gruppranchsystem som innebär att de 

styr och äger marken kollektivt. De olika typerna av gruppranchsystem har fortfarande samma 

huvudsakliga syfte; att främja den ekonomiska utvecklingen i områdena, men de olika 

platserna har olika villkor som i sin tur formar attityder om miljö- och klimatförändringar. I 

Enkokidongoi uppfattas privatiseringen av marken som ett hot eftersom den begränsar 

utrymmet för djuren att beta på. Mina informanter uttryckte en oro över att 
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klimatförändringar, såsom torka och mindre regn försvårar detta ytterligare. Galvin (2009, s. 

188) betonar att effekterna av en sådan fragmentering av marken, tillsammans med 

klimatförändringar, orsakar en nedgång i pastoralism eftersom det blir svårare att både 

förflytta boskap och finna källor till mat och vatten. I Il-Polei var privatisering av marken inte 

ett alternativ eftersom det torra klimatet försvårar en rättvis uppdelning av marken. Jag 

träffade Beatrice i Il-Polei, som bland annat arbetar med miljö- och markkonflikter i området 

och är grundaren till organisationen Naibunga. Hon påpekade att det krävs bättre strategier för 

att få bukt med hanteringen av marken.  

 
I don’t think we have an option now. If we divide the land so everybody was given a piece, it is not 
economical, because it is not viable piece of land and you can’t do much because it’s the dry parts [of 
the country] with not much water. So the option of dividing it is not the best option for us. The only 
thing is that we must find a way of convincing the community to manage it as a community and a 
group. First of all helping them understand that things are changing and they need to be able to look 
beyond now (Beatrice, Il-Polei). 
 

Rosemary tillade de fördelar som ett kollektivistiskt tankesätt för med sig.    

 
First of all I think it’s very hard to divide the land between different families here, because in the Laikipia 
side, it’s very little land to divide, because a lot of the land is taken by the white ranches. So it’s actually 
little comparing to the people. So to owning it communally is more important than to do it privately. So 
when we own it communally, it also demines to other good things like sharing of things, because we not 
only own land communally, we also own other things like properties, food, milk and parenting […] There 
is also one thing with this big ranches, with this big fish that occupies the big Maasai land here. They [the 
ranches] even don’t create jobs for the youth here in their own community, instead they go to Navasha or 
Isiolo and bring youth from there (Rosemary, Il-Polei). 

 
Rosemary tar här också upp problemet med att många vita bosättare har köpt upp mycket 

mark. Detta var återkommande i fler av intervjuerna i Il-Polei på grund av att det tvingade in 

massajerna där i ännu svårare situationer relaterade till mark- och vattenförsörjning, 

befolkningsökning och fattigdom, problem som ofta var inflätade i varandra och dessutom 

blev ännu mer komplexa i takt med att klimatet förändras. Men även positiva aspekter av 

bofastheten togs upp och då handlade det övervägande om utbildning och odling. I 

Enkokidongoi där klimatet ämnade sig bättre för odling träffade jag Memitikule, en kvinna i 

50-årsåldern som bor ensam med sina barn och försörjer sig på sina djur och sina odlingar av 

bananer, papaya och spenat som hon säljer i byn och på marknader. 

 
When I am living here, I can do farming and grow my own food, and children can go to school. Before 
the Maasai children didn’t, but I think it is important for the children to go to school. I can sit here and 
take care of the crops, and I can sell the crops to get an income. That is something we didn’t do before. 
So I think the changes are good in that way (Memitikule, Enkokidongoi). 
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I Enkokidongoi har odlingarna blivit ett sätt att anpassa sig och svara mot bofastheten, vilket 

kan benämnas som en form av social resiliens. Leslie & McCabe (2013) nämner i sin studie 

ett antal resiliensindikatorer för massajer. Det handlade bland annat om mångfalden av 

försörjningsmöjligheter som växt fram och kombinerats med pastoralism, och odling kan 

således räknas som ett exempel på detta. Wangui (2008) visar dessutom i en studie om 

massajer att en sådan försörjningsövergång har påverkat genusrollerna, då hushållsarbetet har 

omorganiserats för att rymma nya aktiviteter. Innan expansionen av jordbruket var enbart män 

involverade i att ta hand om djuren, men efter att familjer även började odla, förändrades 

mäns försörjningsaktiviteter och även kvinnor involverades då i boskapsproduktionen. I Il-

Polei, där förhållandena inte passar för odling har bofastheten satt ytterligare press på 

massajernas förmåga att finna nya försörjningsmöjligheter. Jag fick lov att skämmas när jag 

frågade varför de inte odlade grönsaker där, då jag fick svaret ”om vi inte ens har vatten till 

vårt hushåll, hur ska vi då kunna odla?”. Därefter följde historier om misslyckade försök med 

växthus och om lönlösheten då de vilda djuren äter upp de få grönsakerna de lyckas med. De 

söker istället andra vägar för att få in pengar till mat. Beatrice understryker än en gång att 

problemen ligger hos regeringen och att man har misslyckats med att kombinera massajernas 

livsstil med utbildning och utvecklingspolitik. 
 

Even if the Maasai community has been left out of by the government and treated pastoralism as a 
backward way of life it is still within these pastoral communities land you still find wildlife which is a 
key ingredient for this country. I think pastoralism is the most natural or nature friendly way of life. The 
only problem is now that there are boundaries all over the place. The children go to school and in school 
they are all made to believe that pastoralism is not good, but it depends on the environment. Our land 
would not be better without wildlife or livestock […] These communities have lived with livestock and 
wildlife, yet the policies of the country do not compensate for loss of cattle to wildlife. There are no 
benefits to the people and if you don’t make conservation competitive or make incitements for the 
people to keep wildlife, they will not see the benefit. The people have seen the challenges; they have 
been killed by the wildlife, yet the government ignore that they are playing a pot of gold. Still, you 
cannot have a picture of Kenya without having a Maasai in the picture. But how are the Maasai really 
benefitting economical? From the government. Nothing. (Beatrice, Il-Polei). 

 
Governmentality kan användas för att förklara det sätt som den kenyanska regeringen har 

verkat för att uppnå välfärd och förbättring av tillståndet för Kenyas befolkning, men som 

tidigare nämnt har detta främst gynnat regeringens jordbruksintresse, snarare än massajernas 

pastorala levnadssätt.  Foucault konstaterade att governmentality vilar på en ekonomiskt styrd 

politik, det vill säga konsten att härska med ekonomiska medel (Murray Li, 2007, s. 18). 

Uppdelningen av mark är således en viktig del för kapitalbildning.  Murray Li (2007, s. 98ff) 

beskriver hur mark privatiserades och därefter användes som handelsvara i Indonesien. I 

Enkokidongoi där landet har privatiserats sålde många tidigt sin mark i syfte att tjäna snabba 
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pengar, men olyckligtvis användes marken för att utvinna träkol7, vilket inte var hållbart i 

längden. I Il-Polei tampas man istället med att på en gemensam ägd mark samexistera med de 

vilda djuren, en komplex situation som utgör en stor del av miljöarbetet i området eftersom de 

är livsviktiga för såväl ekosystemen som för landets turism. Naibunga är en organisation som 

ursprungligen startades på grund av gränskonflikter mellan olika grupprancher, men som idag 

arbetat med miljövård, bland annat trädplantering, planerat bete för boskapen i syfte att 

undvika överbetning, hålla koll på de vilda djuren och utbilda människor om vikten att bevara 

miljön, att få låta den växa tillbaka och hitta sätt för massajer och deras boskap att samexistera 

med de vilda djuren.             

 Samtalen med mina informanter kännetecknades också av torkan och de 

miljöförändringar som på senare tid har blivit mer tydlig, både i Enkokidongoi och i Il-Polei, 

dock mer påtagligt i Il-Polei. Det verkade som att det fanns många som ansåg att miljön och 

klimatet hade förändrats, men som hade olika syn på varför. Några såg mänsklig påverkan 

som orsak, medan andra svarade att det var Guds kraft. Peter och Steven som också arbetar 

för Naibunga tror att människor i allmänhet har svårt att koppla miljö- och klimatförändringar 

till människors vanor, på grund av bristande kunskap i kombination med en stark tro på 

religion och naturen i sig själv. 
 

You know environment is just like nature, that is the basic knowledge of the people, so you might see 
something changing, but it might just be nature. God is changing this. But it could be due to climate 
change because we have experienced for the first time in one of the dry spells in this area, we have just 
experienced the river down there, the only river we have, dried off, and that have never happened before 
(Steven, Il-Polei). 

 
Steven och Peter berättade också hur miljön förändras på grund av människors nya vanor och 

hur de använder marken idag, till exempel träkolsutvinning och att användningen av tyngre 

lastbilar i Il-Polei har ökat. Jag träffade en man, Frances, som berättade om den sargade 

marken och om träkolsutvinningen som gjort det värre. 
 
In the year 1985 here was a forest, full of trees and water at least in the small rivers here. We could dig 
well and get some water, but all of a sudden the issue of charcoal burning came in and people just 
practice it because they had no longer more livestock and there is no space to graze the livestock, like it 
was before. Beginning with charcoal burning cleared all the forest and just left the bare land, and as a 
result the water also disappears, so that’s a big change and a big problem in this area (Frances, Il-Polei). 

 
På grund av brist på både pengar och betesmark började träd huggas ner för att sälja som 

träkol, vilket har skett både på marken i Enkokidongoi och i Il-Polei. Jag hade svårt att reda ut 

                                                
7 Detta innebär att träd huggs ner i syfte att framställa träkol, som görs genom upphettning av trä i en syrefattig 
miljö.  
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exakt vem som startade detta och hur, men klart är att det har skett ett skifte av natursyn. Från 

ett intrinsikalt värde, det vill säga värdet i sig själv, till ett instrumentellt värde, en lång 

process påverkad av flera faktorer, men som fortfarande krockar, framförallt med den äldre 

generationen massajer. Giddens (1990, s. 63) betonar industrialiseringen som en faktor som 

ledde människor till ett modernt förhållande till naturen där den vilda naturen förvandlades till 

en människoskapande natur. Shiva (1994, s. 61) har också visat hur naturen förändrades i 

Indien, då skogen var den första som koloniserades och förvandlades till styrd av folket och 

fick på så sätt ett annat syfte än att sitt eget självändamål. Merchant (1996) och Shiva (1994) 

betonar de ekologiska förändringar som koloniseringen har medfört och hur dessa påverkar 

och förändrar livet för människor, särskilt i Syd. Mies och Shiva (2014, s. 11) menar vidare att 

den ekonomiska utvecklingen och efterliknandet av den västerländska modellen av 

industrisamhället har underlåtit att inse att det i de flesta icke-europeiska samhällen finns 

särskilda kulturella förhållanden. De riktar kritik mot att dessa moderniseringsstrategier har 

resulterat i förstörelsen av den kulturella och biologiska mångfalden. Merchant (1994, s. 65) 

menar att kulturella förändringar ofta påverkas av konflikter mellan markägare, kontroll över 

naturresurser, tekniska innovationer och den kapitalistiska marknadsexpansionen. Citatet ovan 

vittnar dock om en överlevnadsstrategi mer än om något annat.      

 I massajernas fall har de förlorade betesmarkerna och hanteringen av dem tillsammans 

med globala klimatförändringar bidragit till svårigheter som manifesteras i brist på vatten och 

svår torka, vilket i sin tur leder till strategier som kan sätta dem i ännu värre situationer. 

Denna situation kan dock också skapa nya försörjningsmöjligheter, exempelvis odling och 

utbildning, som kan ses som positiva aspekter utifrån såväl ett ekologiskt som socialt synsätt. 

För att använda Tönnies begrepp, går massajerna på detta sätt mot ett Gesellschaft samhälle, 

karakteriserat av bland annat kapitalism och skolgång och sådana faktorer kan bidra till 

förändrade genusroller (Greenfield et al., 2014) Thurén (1988, s. 263) påpekar också att det är 

lättare för kvinnor att se och utnyttja fördelarna i en progressiv situation, då det är kvinnan i 

ett patriarkalt genussystem som ofta finner sig i en mer i ovärdig position. Kvinnor är alltså 

ofta mer öppna för förändringar eftersom de inte har en position att förlora.  
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Värdet  av  utbildning  

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Klassrum  i  Enkokidongoi,  2014.    

 

Möjligheten till utbildning var ett återkommande tema i nästintill alla intervjuer. Utbildning 

har givetvis alltid funnits inom massajkulturen, men handlade förr om nyttoväxter, att hitta 

vatten, hantering av torkan eller att navigera med boskap. Idag har utbildningen en annan 

innebörd, då den yngre generationen hoppas på andra typer av jobb som läkare, advokater, 

lärare eller piloter. När jag ställde frågor om skola och utbildning fick jag alltid positiva svar, 

men jag försökte trots detta att utmana med frågor som; är inte skolan ett hot mot den 

traditionella massajkulturen? Några var överens om att den var det, men bibehöll trots det sin 

positiva syn. Utbildning verkade likställas med ett bättre liv och ett sätt för den yngre 

generationen att överhuvudtaget klara sig i framtiden. I Il-Polei fick jag höra om ett nytt 

yrke, ”sand harvesting”, som innebär att man skyfflar bort sand från uttorkade floder för att 

sedan sälja vidare sanden till betongtillverkning. Följande citat uttrycktes av en man som idag 

arbetar med att skyffla sand från uttorkade vattendrag för att finansiera sina barns utbildning. 

 
My thoughts are bitter, because I never had the chance to go to school, so my children can’t be like me, 
I can’t be like my father who didn’t get me into school and was just giving me a stick and told me to 
take care of the livestock (man ur sandskyfflingsgruppen, Il-Polei). 
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Citatet speglar också pojkar och mäns tidigare huvudsyssla; att ta hand om boskapen, 

samtidigt som det vittnar om att detta förändras med den yngre generationen, dels genom att 

fler barn får chans att gå i skolan, men också genom att fäder tar sig an andra arbeten för att 

kunna ha råd med de dyra skolavgifterna. Här syntes en tydlig generationsförändring då den 

yngre generationens sysslor skiljde sig från de äldres. Utbildningen var således en av de få 

saker som uttrycktes som positivt rörande bofastheten. Beatrice påpekade dock att skolans 

utformning krockar med massajernas livsstil, då skolan är ensidigt utformad efter 

västerländska mått.  

 
The problem is the westernization of the education if I might say. Let’s say I come from the pastoral 
communities in the dry parts of Kenya and when I go to school they teach me about agriculture and how to 
plant bananas and how to plant maize. Basically you are putting in the minds of the person that this is only 
the best way, your pastoral way of life is wrong, it causes land degradation. It is not pastoralism who causes 
land degradation it is the management, it’s the policies […] So, education is not bad, but it has to be done 
in a way that balances it with our way of life (Beatrice, Il-Polei). 

 
Tikly (2003, s. 161) menar att utbildningsförändringar kan uppfattas som en del av 

governmentality och som framväxten av en nytt globalt och nyliberalt tillstånd. 

Utbildningspolitiken tar således sin form i regeringens politiska program och i regeringens 

försök att använda teknologier för att genomföra dessa program på ett sätt som är förenligt 

med regeringens underliggande rationalitet (Tikly, 2003, s. 165). Även Ong (2010, s. 51) 

menar att Foucaults idéer om biopolitik reglerar ett antal oförenliga policys, såsom utbildning, 

hälsa och religion. Trots detta framkallar de tillsammans en överensstämmelse av regeringens 

särskilda rationalitet. Ong (2010, s. 51) visar på så sätt i sin studie hur regeringen har tämjt 

landsbygdens kvinnor och män till normer och metoder till fördel för sin egen politiska 

agenda. På samma sätt ha governmentality format massajernas begär efter utbildning. Beatrice 

antyder dessutom att skolan är utformad på ett särskilt sätt, vilket speglar hur den kenyanska 

regeringen har låtit sina egna ekonomiska och agrara intressen styra utvecklingen som även 

detta tyder på att governmentality har verkat på ett sätt som inte har varit gynnsamt för 

massajerna och deras traditionella livsstil, framförallt i Il-Polei.     

 Skolgång för flickor och chanserna till socialt umgänge med jämnåriga utanför familjen 

har ökat deras kunskap om kvinnors rättigheter. Ett exempel på detta är kvinnlig omskärelse8. 

                                                
8Att benämna detta på ett lämpligt sätt är problematiskt, då det är en politiskt känsligt vokabulär. Begreppet 
könsstympning myntades av radikalfeministen Fran Hosken under 70-talet och används idag främst inom 
västerländsk diskurs, medan kvinnlig omskärelse är mindre stigmatiserande, samtidigt som det även har kritiserat 
för att ge förskönande associationer (Malmström, 2009, s. 4). Jag använder mig av benämningen kvinnlig 
omskärelse (female circumcision), för att det var så Grace och de andra kvinnorna benämnde det, trots att även 
begreppet könsstympning (genital mutilation) förekom, bland annat på skolmålningen. 
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Jag besökte en skola i Enkokidongoi ett antal gånger, då det var en naturlig samlingspunkt i 

byn. På en av ytterväggarna finns det en stor målning som propagerar för nackdelarna med 

denna praktik (se bild appendix 3, s. 48), och på en rast började jag tala med några flickor som 

nyfiket och ivrigt ville tala med mig om menstruation, kvinnlig omskärelse och giftermål. 

Grace, en flicka i 14-årsåldern berättade för mig att kvinnlig omskärelse inte är tillåtet i 

Kenya, men att det inom massajkulturen ändå förekommer.  

 
In Maasai culture it’s common that girls also circumcise, but it’s forbidden and bad, and there’s no 
reason to do it, so it has to stop! (Grace, Enkokidongoi). 

 
Hon talade också om sina framtidsdrömmar, att hon ville flytta till Nairobi och bli advokat, 

men framförallt ville hon flytta från Enkokidongoi för att det inte fanns någon att gifta sig 

med där, något hon tidigare inte kunde bestämma själv. Vid ett senare tillfälle frågade jag min 

fältassistent, Gaddiel hur det egentligen låg till med giftermålsreglerna idag.   
 
The elders have a say [in who marries who] when people get married, because they are the ones that 
bless us. Another example, when I am moving from my house to the new one, it is the elders that first 
have to go to the house and bless the house and everything in a traditional way (Gaddiel, 
Enkokidongoi). 

 
Gaddiel berättade vidare om att de flesta unga brukar välja sina partners själva först, men att 

de därefter ska godkännas av familjen, vilket de ofta gör. Dessutom är det svårare för de äldre 

att bestämma över barn som har flyttat på grund av utbildning. Vissa familjer är dock 

strängare än andra. I Il-Polei berättade Rosemary om en annan sida av giftermålsreglerna, 

nämligen att det inom massajkulturen är vanligt att flickor gifts bort innan de fyllt 15 år och 

då ofta fråntas sina möjligheter att utbilda sig. Idag arbetar Rosemary med att förhindra att 

unga flickor gifts bort och för deras möjligheter att gå i skolan. Hon värderar utbildning högt 

och har därför placerat sina egna barn i en bättre internatskola flera timmar från hemmet, trots 

att de bara är 6 och 8 år gamla.           

 Det pratades också om den värdefulla kunskap som ges i skolan och på vilket sätt denna 

kunde användas i vardagslivet och i andra projekt som dykt upp i samband med förändrade 

boendeförhållanden, inkomstmöjligheter och klimatförändringar. Jag träffade en kvinnogrupp 

som hade börjat odla aloe vera som de gjorde produkter av för att sedan sälja på marknader 

och till turister. I samband med detta nämnde de vikten av kunskap.  
 
The most thing that makes me interested in education is because of the products. There are two 
challenges, one is that the chemicals that we are using, the ingredients for making soaps and the other 
things is that if you put over, it can be dangerous, so you must know how to measure and for you to 
know how to measure you have to have education. Also, every member has right to sell things, but how 
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can you sell to other people if you don’t know how to read? Neither can that person speak in Swahili or 
any other language, so that is the other issue (kvinna ur aloe vera-gruppen, Il-Polei). 

 
Beatrice påpekade också att hon ville bidra med sin kunskap för att försöka ändra människors 

attityder om miljön.   
 

I can understand the importance of climate change that many of the villagers where I am from would 
not. But again it is important that you are able to appreciate all forms of life and that we understand […] 
Personally I have to see what I can do for my community, contribute to the understanding. People here 
are saying that climate change comes from God, they know nothing about it. They say the rains have 
stopped because God said so (Beatrice, Il-Polei). 

 
Bollig (2014, s. 264) påpekar att social resiliens innefattar idéer om utbildning och 

anpassning. Här visas exempel på hur både kunskap och sociala nätverk – som former av 

social resiliens tillämpas för att hantera klimatförändringar och ett bofast leverne. Adger et al. 

(2005, s. 1038) menar att social resiliens, inklusive institutioner för kollektiva åtgärder och en 

mångfald av försörjningsval är viktiga tillgångar för att motstå effekterna av naturkatastrofer 

och för att främja social omorganisering. De beskriver vidare hur fiskesamhällen på ön 

Simeulue i Indonesien överlevde tsunamin tack vare ärvd kunskap om tsunamis och 

institutionell beredskap för katastrofer. Adger et al. (2005, s. 1039) understryker vidare vikten 

av att bygga upp resiliens med tanke på utvecklingen av globala miljöförändringar, att socio-

ekologisk resiliens måste förstås brett för att aktivt förvaltas och vårdas och att ekologisk 

kunskap således är en avgörande faktor i detta arbete. Cannon et al. (2002) påpekar också att 

det efter katastrofer ironiskt nog kan finnas möjligheter för positiva sociala förändringar, då 

kvinnor tar sig an nya roller som utmanar genusstereotyper.   

 Utbildningen har till viss del ruckat på både mäns och kvinnors traditionella genusroller. 

Män har utöver att ta hand om djuren börjat ta sig an andra arbete för att kunna ha råd med 

skolavgifterna, medan det är med hjälp av skolgång kvinnorna tar sig utanför den privata 

sfären och fått chans att träffa och socialisera med andra kvinnor. Det är framförallt i den 

yngre generationen som förändringarna sker, medan de äldre männen i större utsträckning 

utryckte en oro över att den traditionella kulturen går förlorad, vilket kan ha att göra med att 

en motsatt åsikt för dem i så fall skulle gå emot deras egna genusprivilegier (Thurén, 1988, s. 

263). Men uppdelningen mellan män och kvinnor och det system som organiserar och 

separerar deras sysslor finns emellertid kvar. Dessa roller befästs enigt Butler (2007, s. 219) 

kontinuerligt genom upprepande handlingar som skapar identitet och upprätthåller genus. 

Kvinnans roll är fortfarande knuten till den privata sfären med kopplingar till hushållet och 

barnomsorgen, medan det är mannen som i större utsträckning rör sig i den offentliga sfären 
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och tar sig an lönearbeten som exempelvis sandskyffling. Småskaliga inkomstbringande 

projekt tycks också ofta utformas för kvinnor snarare än män. Däremot kan det tänkas att 

detta förskjuts med tiden. Utbildning kommer kanske inte att ta de äldre kvinnorna som redan 

befinner sig i den privata sfären bort från den, men däremot erbjuder utbildningen ett 

alternativ för de yngre kvinnorna, och en ingång till offentligheten. Butler (2007, s. 219) 

menar vidare att de performativa handlingarna är agerande och rituallika i sin framställning, 

vilket är något ironiskt i denna kontext eftersom massajer i ceremoniella sammanhang tydligt 

organiserar genus genom fördelning av roller, sysslor, förbud och hierarkier, något jag fick 

erfara då jag kom både män och kvinnor närmare. 

 

Krigarens  fall  och  turismens  frammarsch  

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Krigarevent  utanför  Enkokidongoi,  2014.    

 

Massajers sociala struktur bygger på patriarkala principer, såväl patrilinjär härstamning som 

patrilokal bosättning, i kombination med ett ålderssystem. Männens åldersgrupper rör sig upp 

genom en hierarki från barndomen, via krigarperioden, vuxenlivet tills de blir de äldre, med 

befogenhet att fatta beslut (Bachmann, 1988, s. 51). Kvinnorna följer dessa till viss del, 

exempelvis initieras de till ”young women” vid samma period som krigarna. Trots att de äldre 

uttryckte en oro över att den yngre generationen inte längre följer den traditionella 
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massajkulturen är det fortfarande de äldre som fattar många av besluten i byarna. Det talades 

mycket om ”the elders”, framförallt i Enkokidongoi och när jag fick chansen att träffa två 

äldre män, Oloshiro och Kitasho bad jag dem förklara vem ”the elders” egentligen var och om 

deras huvudsysslor. 

 
The elders are running the communities. The elders are the oldest people, but actually also other people 
have power in the community. But if anything is going to happen in the community they have to consult 
with the elders first (Kitasho, Enkokidongoi). 

 
Social rang spelar en viktig roll i massajernas liv. Den största förändringen i en pojkes liv är 

den tidigare krigarperioden som de befinner sig i mellan 14 och 18 års ålder (Bachmann, 

1988, s. 50). Efter pojkars omskärelse låter de sitt hår växa, färgar det med ockra och 

dekorerar sina kroppar med smycken. Enligt tradition bor krigarna tillsammans på ett särskilt 

ställe. Deras uppgifter är att vakta boskapen, ta dem till betesmarken och vattenställen, skydda 

dem från vilda djur och tjuvar, samt att vakta hela byn mot inkräktare (ibid.). När en krigare 

sedan är redo för nästa stadium firas passagen i en stor ceremoni.     

 Under min vistelse i Enkokidongoi hade jag turen att pricka in en sådan ceremoni, och 

fick samtidigt veta att dessa inte är så vanliga längre. Eventet gick ut på att krigare från olika 

byar i området möttes på ett ställe för att bygga upp en gemensam by, där de kunde bo och 

fira tillsammans under två månader och jag fick vara med under ceremonins första dag. Det är 

kvinnorna som bygger upp husen och lagar mat, medan männen slaktar getter, dansar och 

dricker alkohol. Som vit icke-massaj och outsider blev jag i detta sammanhang könlös och 

kunde röra mig bland både männen och kvinnorna, vilket visade sig vara en viktig erfarenhet. 

Jag blev varse om att sysslorna under ceremonin speglar massajernas vardagliga liv, men så 

koncentrerat på liten yta och möjligheten för mig att kunna hoppa mellan deras världar gav 

mig en tydlig insikt i deras genussystem. Hodgson (1999, s. 125) påpekar att genus- och 

åldersrelationer organiserar produktionssystemet, den politiska makten, religiösa uttryck och 

ritualer, samt fördelningen av hushållsarbetet bland massajer. Män och kvinnor har olika 

sysslor och roller inom stort sett alla dessa domäner.       

 Men påtryckningar från många olika håll har bidragit till att krigarna blir färre och färre. 

En man i 25-års åldern, Lycaai, berättade att krigarlivet inte samstämmer med det moderna liv 

som många i den yngre generationen strävar efter och många väljer därför istället att utbilda 

sig. 
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The youth want to go to school, so there are not so many warriors anymore. 
They send out small young boys instead to become warriors. (Lycaai, Enkokidongoi). 

 
Jag undrade vad han menade med yngre pojkar och fick svaret att krigarna har tappat sin 

ursprungliga funktion och status; yngre pojkar kan lockas till att bli krigare, mest för att hålla 

traditionen vid liv. Gaddiel berättade vidare om att traditionen säger att en krigare ska döda 

sju lejon med bara sitt spjut som bevis på sitt mod, men att detta inte är möjligt idag då det 

varken går ihop med landets policy om miljövård, eller finns så många lejon kvar att döda. 

Idag finns det istället organisationer som arbetar med att hålla koll på de vilda djuren och 

varna familjer om ett lejon är nära deras bosättning. 

 Genus precis som patriarkal makt inte är en ogenomtränglig enhet, utan produceras 

genom handlingar. Performativitet är enligt Butler (2007, s. 214) en produkt av en repetitiv 

ritual som även innebär att handlingar aldrig sker utanför diskursen. Wangui (2014, s. 1070) 

menar således att en förskjutning av dessa är en naturlig del av performativiteten, men att 

förändringar sker genom avsiktliga eller oavsiktliga avvikelser. Maskulinitet upprätthålls för 

massajerna genom ansvar och sysslor som bestäms enligt deras åldersgrupp (Hodgson, 1999, 

s. 126), men utbildning, andra försörjningsmöjligheter och en minskning av krigarens vikt 

leder till komplexa genusförhandlingsprocesser (Wangui, 2014, s. 1069). 

 Jag både såg och fick berättat för mig att massajkrigarna spelar en viktig roll för landets 

turism, då de pryder både Kenyas stränder, vykort och souvenirshoppar. Männen från 

sandskyfflingsgruppen berättade om hur de kombinerade sitt yrke med att iklädda traditionella 

kläder dansa, hoppa och sjunga för turister för att bidra med ytterligare pengar till sina 

familjer.    
There are people [maasais] who have nothing and we are trying to force them to change and stay here 
for one or two years, so that they can get something for their families and we are trying to share this 
with culture. Even our group of men here, we are using the culture, singing and dancing for tourists 
(man ur sandskyfflingsgruppen, Il-Polei). 

 
På så sätt har de lyckats bädda in sin traditionella kultur och tillhörande maskulinitet i en 

modern kommersiell kontext och på ett minst sagt komplicerat sätt utnyttjar de den 

exotifierande bilden av sig själv som de som förtryckt dem skapat, i syfte att bevara sin 

manlighet, kultur och sitt leverne. Hodgson (2011, s. 6) talar liknande om paradoxen att 

ursprungsgrupper måste kräva ett erkännande från de nationalstater som historiskt sett har 

behandlat dem som andra klassens medborgare då de ignorerar deras rättigheter. Hon påpekar 

också att vissa afrikanska grupper, ofta jägarsamlare eller pastoralister som massajer ofta blir 

involverade i rörelser om inhemska rättigheter då den stora drivkraften har varit hotet mot 

deras mark, territorier och resurser (Hodgson, 2011, s. 21). Den uppmärksamhet massajer får 
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från turister har dock sina återverkanden på deras utveckling, då statligt sponsrade 

utvecklingsinsatser och NGOs riktat sin uppmärksamhet och sina resurser på att upprätthålla 

pastoralisters marker och livsviktiga försörjningsmöjligheter – så att denna ”autentiska 

persona” som fängslar turister kan fortsätta att generera pengar (Hodgson, 1999, s. 134). Även 

detta kan massajerna använda till sin fördel i sina ansträngningar för att skydda sin mark, 

försörjning och sina inhemska rättigheter (ibid.). 

 Eftersom män innehar den ledande ställningen och har ett mindre behov för förändring  

söker de också i mindre utsträckning efter alternativ för att förhandla kontrollen över sina 

sysslor (Wangui, 2014, s. 1079). I mina intervjuer var det också få män som talade om 

fördelningen mellan män och kvinnors sysslor som något problem, vilket däremot tydligt 

initierades av de flesta kvinnor jag träffade. Kontexten spelade också en roll, då det var främst 

kvinnorna i och runt om Il-Polei som tydligt uttryckte sitt missnöje. 

 

Kvinnoprojekt  och  nya  sociala  relationer  

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Några  av  kvinnorna  i  Twala,  Il-‐Polei,  2014.      

 

Forskare som har arbetat bland massajer karakteriserar genusrelationerna som ojämlika, med 

männen som upptar den privilegierade positionen, medan kvinnorna lever under dominerande 

patriarkala strukturer (Wangui, 2014, s. 1071). Idag syns ojämlikheterna på många områden, 
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bland annat genom att kvinnor inte äger mark och boskap och att färre flickor än pojkar går i 

skolan. Den ojämlika fördelningen var något som framförallt uttrycktes av mina kvinnliga 

informanter. I mina intervjuer inledde jag ofta med att fråga om sysselsättning, varpå vi 

oundvikligen gled in på män och kvinnors olika sysslor. Kvinnornas sysslor var lätta att ringa 

in och rörde alltid hushållet: hämta vatten, laga mat, ta hand om barnen, bygga upp husen och 

sköta trädgården om de hade någon sådan. Utanför Il-Polei träffade jag kvinnorna som odlar 

aloe vera växter. En kvinna i gruppen sammanfattade kvinnans situation på följande sätt: 

 
Women are like donkeys, the men take us just like donkeys because it is us that have to do all the work, 
so that’s what women do, all the domestic work: fetching water, looking after animals, feeding all the 
children as well as the man (kvinna ur aloe vera-gruppen, Il-Polei). 
 

Min följdfråga var given: “Men vad gör männen då?” En annan kvinna i gruppen var snabb på 

att härma en man, pekade ut i luften och svarade: ”Idag vill jag att mina getter ska beta där 

borta!”. I rummet fanns även en yngre man som försvarade sig genom att berätta att män visst 

har sysslor som innefattar att organisera och se efter familjen och att sköta djuren. Kvinnorna 

blev högljudda och höll inte med. Rosemary förklarade: 

 
Actually it’s just a few. I don’t agree with him, and also these ladies do not agree. But this is because he 
is a youth. The majority of the old men, like you’ve seen yesterday [in the center of the village] just men 
are lying there. Not a single woman is staying there. You have just seen many men because the men, 
especially Laikipian men are very dormant. They are taking a traditional brew, which you make from the 
root of the aloe, and take it as a group and come home drunk. I prefer those who play the board game, 
because when they are playing they are talking about important things, like environmental factors, the 
things that are affecting the livestock. The men are the ones with the solutions and also the decision 
makers, but majority of them are just dormant (Rosemary, Il-Polei). 
 

Rosemary beskriver här att det endast är män som syns på de offentliga platserna, men 

nämner också ett generationsskifte, då det är fler yngre män som tar ansvar för familjen, 

exempelvis männen som arbetade med sandskyffling. I samband med att jag träffade 

sandskyfflingsgruppen hyllade också Rosemary dem för att de tog ansvar för sina familjer 

genom hårt arbete, men också för att de brydde sig om miljön till skillnad från den äldre.   

 
They are also supporting conservation because the old men don’t understand conservation so they are 
the ones that are supporting the conservation, and they are the ones that scooping the sand. They can 
say, we cannot harvest sand here, let’s go there and harvest instead and so on, so actually they are trying 
to maintain the environment, but due to some circumstances it just forces them to scoop the sand. They 
are not doing it because they love it (Rosemary, Il-Polei). 

 
Jag fick också berättat för mig att eftersom massajers bosättningsprincip är patrilokal, det vill 

säga att kvinnorna flyttar in till mannens familj, lägger ibland inte fäderna tid på att lära känna 

sina döttrar eftersom de ändå inom snar framtid kommer att flytta. Rosemary berättade att 
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kvinnor ibland aldrig mer träffar sina föräldrar efter att de har gifts bort. Männen kan ha flera 

fruar och kvinnorna lever då själva med sina barn i ett eget hushåll, med mycket arbete, lite 

hjälp från sina män och inget eget ägande av varken mark eller boskap. Som en reaktion på 

detta fick jag veta att många kvinnogrupper har dykt upp den senaste tiden. I Enkokidongoi 

träffade jag en grupp som gjorde smycken för att sälja på marknader och till turister för att 

tjäna egna pengar. Som tidigare nämnts odlade också många i Enkokidongoi grönsaker som 

de kunde tjäna pengar på, vilket också ledde till förskjutningar i genussystemet. I Il-Polei 

träffade jag kvinnorna som odlar aloe vera och kvinnorna i Twala som berättade om sitt arbete 

för att bevara miljön, men framförallt att om sitt arbete för kvinnors rättigheter och 

möjligheterna för dem att försörja sig själva. 
 
The big reason for starting this women’s group is, as Maasai women we do rely on our husbands and 
since we started this group we can now get some money and rely on ourselves and be able to educate 
our children and also to get our daily needs. (kvinna ur aloe vera-gruppen, Il-Polei). 
 
It is a very important thing to bring women together and it has also given women time to believe in 
themselves and to share ideas. Some of the skills that we have been learning here are that Maasai 
women, like every other woman in the world can stand and speak in front of men. I have also learned 
that women like men have rights to participate in meetings. The most important thing is that we rely on 
ourselves. Before this culture village we all relied on our husbands (kvinna ur kvinnogruppen Twala, Il-
Polei) 
 
 

De tog också upp den sociala aspekten, att de har fått vänner som de inte tidigare har haft på 

grund av att de varit ensamma i sitt hushåll. Med kvinnogrupperna får de chansen att träffas 

och lära av varandra, vilket är viktigt både för deras välmående och för att tillsammans kunna 

stärka varandra.  I motsats till männen är kvinnornas medvetna val att försöka ändra sin 

situation avsiktliga avvikelser inom genussystemet som i sin tur innebär förskjutningar av 

dem. Här förändrar de en del av de repetitiva handlingar som enligt Butler gör dem till 

kvinnor. Wangui (2014, s. 1072) föreslår i sin studie att det för kvinnor finns fler performativa 

handlingar som är tillgängliga för förhandling eftersom kvinnor i allmänhet har fler kulturellt 

föreskrivna försörjningsaktiviteter än män. På grund av försörjningsförändringar och 

klimatförändringar ges det möjligheter för kvinnorna att omförhandla genusnormer och tänja 

på gränserna för vad som är socialt godtagbart, vilket kvinnorna i Il-Polei aktivt har gjort. 

Särskilt viktigt för både kvinnorna i Enkokidongoi och i Il-Polei är eget arbete som genererar 

egen inkomst och möjliggör egna prioriteringar som skiljer sig från de som dikteras av deras 

män.                

 Enligt Shiva (1994, s. 5) påverkar fattigdom kvinnor mest, eftersom de är de fattigaste 
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bland de fattiga, men de är samtidigt de primära upprätthållarna av samhället. Kvinnor 

producerar och reproducera livet inte bara biologiskt, utan också genom sin sociala roll att 

tillhandahålla näring (Shiva, 1994, s. 42). Kvinnor i Syd har också ofta fått bära bördan av 

miljökriser orsakade av den koloniala marginaliseringen och ekologiskt ohållbara 

utvecklingsprojekt. I Afrika är många miljöproblem resultat av koloniala beslut, exempelvis 

då regeringar införde gränser som begränsade tillgången till flyttvägar och traditionella 

resurser (Merchant, 1996, s. 20). Merchant (1996, s. 19) påpekar dock att kvinnor i Syd inte 

har varit maktlösa inför detta hot. De har organiserat rörelser och är ofta i framkant vad gäller 

förändringar för att skydda sitt eget liv, sina barns liv – och planetens liv. Vandana Shiva 

ligger bakom Chipko-rörelsen, en trädkramarrörelse i Indien, vars syfte var att stoppa 

jorderosionen. Mangari Maathai från Kenya startade Green Belt Movement 1977, till följd av 

avskogningen och jordförstöringen som drabbat landet. Rörelsen bygger på en omfattande 

trädplantering i syfte att uppmuntra kenyanska och tanzaniska kvinnor att plantera 20 miljoner 

träd och samtidigt stärka sig själva (Hedström, 2007, s. 58). För de kvinnor jag träffade 

verkade det handla om en kombination av att överleva genom att bevara miljön och anpassa 

sig till en modern värld och de förändringar som den skapar, samt att frigöra sig från män och 

stärka sin egen roll i samhället. Framförallt i Il-Polei, där miljön var sämre kombinerades ofta 

kvinnogrupperna med miljöarbeten.   
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6.  Sammanfattande  slutsats:  Genusfierade  svar  på  
klimatförändringar  

 
Min vision med denna studie var att undersöka hur massajer beskriver och förstår 

förändringar i genussystemet som uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad 

bofasthet. Genom att leva nära, observera och intervjua människor i två olika massajbyar i 

Kenya strävade jag efter att besvara min frågeställning utifrån ett emiskt perspektiv. För att 

beskriva genussystem och förstå hur dessa formas och förändras tog jag hjälp av Judith 

Butlers teori om genusperformativitet. Därutöver valde jag att använda Foucaults begrepp 

governmentality för att beskriva hur en särskild form av maktfiguration har verkat för att styra 

befolkningen och forma människors sätt att leva. Begreppet social resiliens användes för att 

beskriva ett samhälles förmåga att återhämta sig, motstå eller anpassa sig till miljörelaterade 

såväl som samhälleliga störningar. Mot denna teoretiska bakgrund och genom analys av det 

empiriska materialet urskilde jag fyra teman som var talande för mina informanters 

upplevelser och beskrivningar. Dessa var förhållandet till marken och upplevelser av 

klimatförändringar, värdet av utbildning, krigarens fall och turismens frammarsch, samt 

kvinnoprojekt och nya sociala relationer.         

 Den mest märkbara förändringen som i stort sätt alla informanter nämnde, var 

övergången från en nomadisk livsstil till bofasthet. Detta är en process som tvingats fram av 

koloniala krafter och postkoloniala regeringsbeslut som en del av Kenyas modernitetsprojekt, 

möjligt genom governmentality. Detta har försatt massajerna i en svår situation, då de som 

pastoralister måste förlita sig på marken för att överleva. Mina informanter uttryckte generellt 

sätt negativa åsikter om sin bofasta situation eftersom det har bringat ytterligare utmaningar 

relaterade till mark- och vattenförsörjning, befolkningsökning och fattigdom, problem som 

ofta var inflätade i varandra och förvärrades i takt med att klimatet förändras. De uttryckte 

också en oro över klimatförändringar genom att beskriva oregelbundna regnperioder, mindre 

regn och svårare torka.            

 Ur denna kontext har nya försörjningsaktiviteter växt fram som i sin tur har ruckat på 

det traditionella genussystemet, genom en omförhandling av performativa handlingar. I 

Enkokidongoi där marken ämnade sig bättre för odling hade många familjer börjat kombinera 

pastoralism med jordbruk, vilket tenderar att förändra genusrollerna eftersom hushållsarbetet 

måste omorganiseras för att rymma nya aktiviteter. I Il-Polei där förhållandena är svårare för 

odling har bofastheten satt ytterligare press på att finna nya försörjningssätt, och det uttrycktes 

samtidigt ett missnöje om att regeringen misslyckats med att förena sin utvecklingspolitik 
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med massajernas livsstil. Detta har lämnat dem med desperata och ohållbara lösningar som 

exempelvis att hugga ner träd för att bränna och sälja som träkol, vilket har lett dem in i en 

ännu svårare miljösituation. Som svar på detta har dock organisationer som arbetar för att 

bevara miljön växt fram i området, exempelvis Naibunga och Twala.    

 Värdet av utbildning var något som genomsyrade mina intervjuer och verkade likställas 

med ett bättre liv. Detta kan ses som en del av governmentality, då regeringen på ett mjukt sätt 

har skapat begär hos massajerna att utbilda sig. Även om mina informanter uttryckte ett 

missnöje gentemot bofasthet och privatisering av marken, ville de alla ha en sida av 

moderniteten, nämligen skolutbildningen. För att ha råd med sina barns utbildningar har män 

tagit sig an andra lönearbeten istället för att enbart syssla med boskapsskötsel, vilket också 

skapar förskjutning i genussystemet. Dessutom har även flickor fått möjlighet att gå i skolan 

vilket tar dem utanför den privata sfären, förhindrar dem från att giftas bort och ökar deras 

kunskap om deras egna rättigheter. Det pratades också om den värdefulla kunskap som ges i 

skolan och på vilket sätt denna kunde användas i vardagslivet och i andra projekt som dykt 

upp i samband med förändrade boendeförhållanden, inkomstmöjligheter och 

klimatförändringar. Exempel på detta är att utbildning behövs för att kunna framställa och 

sälja varor, exempelvis produkterna av aloe vera, samt att det i samband med miljöarbete 

krävs kunskap för att kunna möta klimatförändringar på bästa sätt. Då Bollig (2014, s. 264) 

påpekar att social resiliens innefattar idéer om utbildning och anpassning, kan begreppet 

användas för att beskriva massajernas förmåga att anpassa sig och hantera klimatförändringar 

och ett bofast leverne genom ökad kunskap, organisationer, nya lönearbeten, sociala nätverk 

och miljövård.             

 Massajers sociala struktur bygger på patriarkala principer och relationer av genus och 

ålder organiserar således produktionssystem, den politiska makten, religiösa uttryck och 

hushållsarbetet, då män och kvinnor i stort sett har olika sysslor inom alla dessa domäner.  

Dessa roller befästs enligt Butler (2007, s. 219) kontinuerligt genom upprepande handlingar 

för att skapa identitet och upprätthålla genus. Kvinnans roll är framförallt knuten till den 

privata sfären med kopplingar till hushållet och barnomsorgen, medan det är mannen som i 

större utsträckning rör sig i den offentliga sfären. Detta kan dock förändras genom att män 

och kvinnor avsiktligt eller oavsiktligt tar sig an andra sysslor som inte stämmer överens med 

deras traditionella genussystem.  Det är framförallt i den yngre generationen som 

förändringarna sker, medan de äldre männen i större utsträckning utryckte en oro över att den 

traditionella kulturen går förlorad.          

 Utmärkande för männen var att färre valde att bli krigare. Istället lockade utbildning och 
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andra typer av lönearbete, vilket förändrade deras position inom genussystemet något. 

Krigaren har emellertid fått ytterligare en funktion då den har blivit turismens krigare med 

huvudsysslan att upprätthålla den autentiska bilden av Afrika. Kvinnorna avviker mer uttalat 

genom att medvetet ta sig utanför den privata sfären, utbilda sig, starta kvinnoprojekt och 

grupper för att tjäna pengar till sig själv som en uttalad reaktion mot deras underordnade 

position i genussystemet. Däremot är rollerna fortfarande uppdelade. Kvinnor skyfflar inte 

sand som lönearbete, men är med i småskaliga projekt som ofta inkluderar enbart kvinnor, 

förslagsvis snarare i en semi-privat sfär.        

 Ekofeminismen ser ett samband mellan hur kvinnan och naturen förtrycks, då de båda är 

marginaliserade av dagens utvecklingspolitik, men jag tycker mig kunna se ett samband i hur 

kvinnorna använder sig av naturen för att stärka både den och sin egen position. Med det sagt, 

inte att kvinnor på något sätt skulle vara biologiskt närmare naturen som konservativa idéer 

gärna fått det till, utan snarare handlar det om logiken i att det som hotas blir starkare och att 

de utsatta situationerna här används för att gå mot en progressiv lösning.    

 Dagen kom då jag skulle lämna Il-Polei och Kenyas landsbygd. Det var förvånansvärt 

kallt den dagen, men en perfekt dag för att göra varm Opuntiasaft. Trots att männen hade 

förbjudet kvinnorna från att använda sig av bären samlade Rosemary alla kvinnor i och runt 

om Twala för att sedan tillsammans gå en bit bort och plocka bären. Nynnandes på en 

Opuntiasång plockade vi tillsammans bären som vi därefter rengjorde, kokade och silade ut 

till en klar mörkröd syrlig varm dryck som påminde om en blandning av tranbär, lingon och 

svarta vinbär. När jag hade druckit upp, packat mina väskor, kramats och gråtit hoppade jag in 

i bilen som skulle ta mig söderut längs de dammiga vägarna. Att smälta alla intryck och sedan 

dela in dessa intryck i analytiska teman har inte alltid varit lätt och ibland har det både känts 

olustigt och irrationellt.           

 Däremot kan jag sammanfatta genom att konstatera att klimatförändringar påverkar män 

och kvinnor olika beroende på ekonomiska förhållanden och på grund av genussystemets 

utformning, men att det inte alltid är som det ser ut att vara. Trots att klimatförändringar är 

förödande för planeten och trots att kvinnor utmålas som de mest utsatta och sårbara i 

sammanhanget, kan det vara just klimatförändringar som leder till gynnsamma sociala 

förändringar, om än framtvingade.           

 På alla tänkbara sätt som massajer runt om i Kenya och Tanzania möter 

klimatförändringar och bofasthet och omförhandlar genusroller är detta bara en möjlig 

tolkning av hur sådana strategier kan se ut. För att vidareutveckla studien är fler besök 

nödvändiga. En intressant ingång hade varit att gå djupare in på hur idéer om maskulinitet och 
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femininitet förstärks eller förhandlas på mer subtila sätt än genom sysslor och ekonomiska 

strategier. Att dessutom tillföra andra teoretiska och analytiska verktyg kan öppna upp för en 

större förståelse för hur klimatförändringar leder till sociala förändringar och påverkar 

människor olika. 

 
 

We will stay here and trying to change. To conserve the environment, not cutting down trees, and planting 
more. And when we get the rights from our husbands it will be better. If men can’t support the women 
there always will be a problem […] The vision for this boma is to see women in high positions, as leaders 
and also their children. The girls have struggled to get education and be able to see them as very 
important women, not only in this society, but in Kenya (kvinna ur kvinnogruppen Twala, Il-Polei).  

 

 

Foto:  Mette  de  la  Motte.  Twala,  Il-‐Polei,  2014.      
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Appendix  1.  Schema  över  informanterna    
  
I schemat presenteras informanterna som användes i uppsatsen. Namn eller benämning 

presenteras, tillsammans med bostadsort och sysselsättning.   

  
Kvinnogruppen Twala Il-Polei Kvinnor i blandade åldrar som arbetar med kultur, 

att bevara miljön och att stärka kvinnors position. 
Peter  Il-Polei Man i 35-års ålder, som arbetar med miljövård för 

organisationen Naibunga 
Steven Il-Polei Man i 25-års ålder, som arbetar med miljövård för 

organisationen Naibunga 
Beatrice Il-Polei 30-årig kvinna, grundaren till organisationen 

Naibunga 
 

Sandskyfflingsgruppen Il-Polei En grupp yngre män som arbetar med att skyffla 
sand. Sanden används för husbygge I närliggande 
städer. 

Frances Il-Polei Man i 30-års åldern och grundaren till 
sandskyfflingsgruppen 

Kvinnogruppen Aloe vera Il-Polei Kvinnor i blandade åldrar som arbetar med att 
odla aloe vera som de sedan gör produkter av och 
säljer på marknader 

Rosemary Il-Polei 40-årig kvinna som arbetar i Twala och som var 
min tolk och fältassistent I Il-Polei 

Grace Enkokidongoi 14-årig flicka som går i skolan i Enkokidongoi 
och drömmer om att bli advokat 

Oloshiro & Kitasho Enkokidongoi Två äldre män som lever och tar hand om sina 
boskap i Enkokidongoi 

Gaddiel Enkokidongoi 28-årig man som arbetar som guide i området och 
som var min fältassistent och tolk i Enkokidongoi. 

Lycaai Enkokidongoi 25-årig man som arbetar på forskningscentret 
Amboseli Research Center i Enkokidongoi 

Memitikule Enkokidongoi 50-årig kvinna som bor ensam med sina barn. Får 
sin inkomst genom boskap och odling. 
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Appendix  2.  Karta  över  Massajland  
  
Kartan visar massajland som sträcker sig över Kenya och Tanzania. Il-Polei är markerat med 

en svart cirkel och Enkokidongoi med en svart rektangel.  

  

  
Fotokälla:  Philip  Bachman,  1988  ur  boken  Tourism:  Manufacturing    
the  Exotic.    
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Appendix  3.  Bilder  
  

 

 
Foto:  Mette  de  la  Motte.  Bild  över  skolmålning  som  propagerar  mot  kvinnlig  omskärelse,  
Enkokidongoi.      
  

                          
Foto:  Mette  de  Motte.  Kaktusväxten  Opuntia,  i  Il-‐Polei,  2014.  
  


