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DEL I

Studiens titel, ”Bakom slöjor av tystnad. En studie av familjeideologi 

och villkor för makars professionella karriär hos elitgrupper i Indien”, 
har två betydelser. Den ena är att det finns få studier hos elitgrupper 
(Shah 1998) jag studerar. Den andra betydelsen är att personer från den-
na grupp  sällan pratar med andra om sin familj.

Det första kapitlet ger en omvärldskontext till studien, samt anger  
 studiens syfte.
 Syfte är att demonstrera de villkor utifrån vilka frun respektive  
 maken kan göra en professionell karriär. Informanternas allmänna 
bakgrund presenteras kort, och det ges en historisk tillbakablick över 
 britternas successiva övertagande av den militära, ekonomiska och 
 sociala makten från sultanen i Mysore. Denna process sägs vara tyd-
ligare i Bengalure, jämfört med andra stater.  Avslutningsvis finns en 
reflektion kring fältarbetets karaktär, samt hur mångfald och modernitet 
formar Bengalure.

Den första delen av andra kapitlet handlar om min etnocentriska upp-
fattning. Efter olika erfarenheter och informanters kommentarer, utarbe-
tas en kulturanalys i form av tolkningsscheman, motiv och metaforer, där 
 fokus är på individens val, värderingar och preferenser.  Dessa är vär-
defulla i analysen av intervjuer, samt dagliga dialoger. I denna  studie 
har jag kunnat använda kulturanalys i tolkningar av förväntningar  
 beträffande äktenskap och familj samt informanternas förväntningar 
och bakomliggande  värderingar.  

Del två av det andra kapitlet demonstrerar en metodologisk utveck-
lingsprocess, främst av fältarbetet. Här använder jag mig av Husserls 
fenomenologi för att tolka studiens data. Det är företrädesvis begrepp 
om fenomenologisk reduktion och intentionalitet, samt transcendental 
fenomenologi som används studien. I transcendental fenomenologi be-
gränsar jag mig till dess generella  aspekter som subjektets självuppfatt-
ning och medvetande, erfarenheter och reflektion, med andra ord infor-
manternas livsvärldssammanhang. 
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Kapite l  1

Inledning:  

Förändringar och modernitet

I Indien sker en utveckling med stora sociala och ekonomiska föränd-
ringar, där social mobilitet och en ökande konsumtion är kännetecken. 
I fokus är den nya övre medelklassen1, inget nytt fenomen i sig, men i 
slutet av 1980- och början av 1990-talet utgör denna kategoris socio-
ekonomiska villkor och livsstil en markör för flera aspekter. Flera, spe-
ciellt journalister och informanter, anger en upplösning av traditionell 
social struktur och värderingar som exempel på det ekonomiskt expan-
siva Indiens väg in i tjugonde århundradet. Medelklassen som social ka-
tegori beräknas till cirka 150 000 000 personer och utgör målgrupp för 
en växande varu- och tjänstemarknad. Denna process eskalerar under 
slutet av 1980-talet, bland annat på grund av lättnader av handels- och 
importrestriktioner. Via massmedia påverkar modeller från den mark-
nadsekonomiska verkligheten, vilket influerar medel- och övre medel-
klassens mobila etos. Aktörer som lyckas, är ett återkommande tema 
bland annat i tidskriften India Today, vilken utges ut på hindi, urdu och 
engelska över hela världen. Vi finner dessutom reportage om de feno-
men som följer sociala förändringar i spåren, såsom skilsmässor, stress, 
medelålderskriser, självmord och förändrade livsstilsmönster. Detta är 
problem och fenomen som för cirka tio år sedan ansågs utgöra typiska 
västerländska företeelser. Är detta en relevant bild och uppfattning av 
de socioekonomiska förändringar som pågår i Indien?

1  Begreppen övre medelklass och medelklass använder jag då jag tar del av annan forskning där 
det förekommer forskare som använder begreppen. I denna studie identifierar sig informanterna med 
sin kast, Braminer.  En diskussion kring detta finns i kapitel 3.
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Studiens syfte och sammanhang 

Syftet är att ge en bakgrund till familjeidéologi samt de villkor som är 
signifikanta för äkta pars professionella karriärer2. 
 De villkor som styr karriärerna utrycker sig i form av bevarande 
krafter som är utmärkande för tradition, samt krafter som verkar för för-
ändring där det moderna är centralt. I denna studie finner vi ursprunget 
till dessa olika krafter främst i form av värderingar företrädesvis från 
kast, äktenskap och familj. För kvinnan är de ofta ett hinder, dock inte 
för mannen.
 Målgruppen för syftet är födda under mitten av 1940-talet och cirka 
10 år framåt, vid studiens början 1995. Detta nämns för att den yngre 
generationen har förändrade attityder till bland annat äktenskap, men 
det har inte skett märkbara strukturella förändringar när det gäller sig-
nifikanta värderingar. 
 Det är företrädesvis kvinnor i familjer hos elitgrupper, vars värde-
ringar svarar mot de som finns i HJF (Hindu Joint Family). Denna grupp 
vilken A. Shah (1998) definierar som en kosmopolitisk elit, är fokus i 
denna studie. Shah utvecklar elitbegreppet, till att företrädesvis omfatta 
grupper inom högsta kasten, andra forskare använder begreppet övre 
medelklass, men inte informanterna själva i denna studie. Gränserna 
mellan kastgrupper är inte lika strikta idag som tidigare. Idag finns fler 
demografiska förändringar, och mindre familjer är några exempel på 
förändringar menar Shah (ibid). Grunderna för en professionell karriär 
inom denna studie utmärks hög utbildning, höga positioner inom före-
tag, banker, akademiska institut och NGOs (non governmental organi-
sations) och en migration både inom och utom Indien.
 Har denna grupp antagit nya värderingar, har förpliktelser mot fa-
milj och släkt förändrats? En central aspekt i denna studie är att un-
dersöka detta, samt studera genusspecifika förhållningssätt till vad som 
generellt betecknas som traditionellt och modernt inom ramen för stu-
diens syfte.  
 Eisenstadt (2000, 2002) har utvecklat begreppet ”multipel moder-
nities (2000, 2002)”, vilket inspirerar till att försöka ställa nya frågor, 
till exempel om det modernas spänningsfält, såsom det gestaltar sig hos 
den grupp som är fokus i denna studie. Hancock (2001), Harriss (2003) 
och Strauss (2005) kritiserar Singers studie (1972) om framgångsrika 
industriledare i Chennai (tidigare Madras). Singer driver tesen om ett 
spänningsfält mellan det privata/tradition och det publika/moderna. 
Tradition förvaltas av kvinnor och sker i hemmets sfär, det moderna 

2  Studien är finansierad av HSFR och min dåvarande fru är med under hela projektet, dock inte 
som aktiv forskare. Fältarbetet varar 15 månader (6 + 6 + 3) under perioden 1995 till 1998, samman-
lagt tre perioder.
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och framgång sker i den publika sfären företrädesvis av män. Begreppet 
compartmentalization (Singer 1972) är en särdelning där man delar upp 
ansvarsområden, utifrån tradition och modernt.  

Fältarbetets karaktär

Innan fältarbetet tar sin början, föreställer jag mig att det kan bli pro-
blematiskt att som man diskutera frågor som rör familj och äktenskap. 
Det visar sig snart att så inte är fallet, snarare det motsatta. Kvinnorna 
är angelägna att diskutera, inte bara familjen och äktenskapet i allmän-
het, utan flera även sin egen familj och släkt på ett för mig, som ny-
komling, mycket personligt vis. Inom en familj som har denna status 
och position handlar äktenskapet om heder och status. Det muslimska 
begreppet  izzat (heder) används av informanter för att demonstrera 
detta. En kvinnlig informant uppmuntrar mig i mitt arbete med denna 
sociala kategori och säger att bakom ”the Curtain of Silence” avslöjar 
inte kvinnorna vad som händer, än mindre är de villiga att prata om det, 
något som inte stämmer generellt med mina kvinnliga informanter från 
elitgrupper.  Devisen är signifikant för elitgrupper (Shah1998). Kvinnor 
från de högsta kasterna, tillhörande en elitgrupp är inte vana att själva 
bli intervjuade, samtidigt har de mycket att berätta. En antropolog från 
Sverige som lyssnar och följer de etiska reglerna är också en person 
som vidarebefordrar historierna till ett vidare sammanhang, med anony-
mitet utanför familjen, han blir en röst för dem och deras erfarenheter 3. 
 Samtidigt förstår jag att intervjuerna utgör en anledning till att en 
inledande kontakt med familjer upphör i vissa fall. Det kan vara att 
kvinnan/hustrun är angelägen att berätta om sin familj och släktsitua-
tion, men mannen kan uppmana henne att sluta. En erfarenhet som görs 
tidigt är att inte intervjua paret tillsammans, eftersom maken tenderar 
att överta samtalet och kvinnan hamnar i bakgrunden. Min fru, som 
inte är forskare och jag hyr lägenhet i centrala Bengalure. Där bjuder 
vi in personer och familjer på te, på middag och det hände ofta att per-
soner vi känner bara kom förbi. I de diskussioner som sker där kan vi 
vara allt från två, till tre personer till mindre sällskap på cirka sex till 
åtta personer.  På detta vis skapar vi och utvecklar sociala relationer och 
vänskapsrelationer. Många av diskussioner vi för har anknytning till 
studien.  Andra diskussioner handlar om aktuella politiska händelser,  
om social och ekonomisk utveckling och olika tolkningar diskuteras 
livligt. Ett exempel när Miss World arrangeras i Bengalure, attacker 
mot  Kentucky Fried Chicken med mera, samt den ständiga bristen på 

3  Jag är affilierad med Indian Institute of Social Change (ISEC).
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el,  vilken medför periodvis långa schema lagda och icke schemalagda  
 elabrott. När man blickar ut över staden från ett av höghusen i centrum  
ser man en stad i mörker. 
 I området där vi bor finns Bengalure Klubb, en gång hemvist för 
Churchill och Kennedy. Där har vi temporärt medlemskap under vår tid 
i staden. Här knyter vi kontakter. Klubben är en central samlingsplats, 
speciellt den välbesökta söndags lunchen. Här finns även ett välsorterat  
bibliotek, med tidskrifter och dagstidningar, samt tennisbanor och 
swimmingpool. Klubben är en neutral, central och bra plats att träffa 
informanter på.
 Det är svårt att etablera en social relation med maken i familjen eller  
med enskilda män, det vill säga män som jag först träffar utan deras 
 familjer. Ofta säger de till mig att läsa Manus lag eller Rg Veda, det vill 
säga männen refererar till åldriga skrifter där mannens auktoritet sank-
tioneras. Åter andra män frågade om jag varit i byarna, på landsbygden, 
”det är där det verkliga Indien finns”. Det tar lång tid att tränga bakom 
denna mur av tystnad när det gäller männens reflexion över hur sociala 
och ekonomiska förändringar påverkar familj och äktenskap i dagens 
Indien, när både fru och make har en karriär. Männen berättar om fa-
miljens stora betydelse, samt dess långa förflutna, en gestaltning som de 
menar fortfarande existerar i byarna och på landsbygden.  
 Något som jag inte är beredd på är att några informanter avbryter 
kontakten från en period till en annan. Informanter som vi kommer nära 
och som trots löften om återbesök och liknande väljer att avbryta kon-
takten. Ytterligare ett exempel på ett känsligt dilemma är två par som är 
nära vänner. Paren visar sig ha problem som de inte kan lösa. En hustru 
frågar mig i förtroende (om sitt äktenskap, förstår jag idag), men jag 
förstår inte djupet i frågan då den var allmänt ställd. Vid mitt nästa be-
sök kom mannen på besök och han verkade vid gott mod, trots att han 
berättar om deras problem. Han nämner också att han gått i terapi på 
grund av parets problem, vilket bland annat handlade om att frun ville 
ha barn medan han ville vänta, delvis för att han arbetade hårt för att bli 
professor. Jag frågade var personen som han konsulterade arbetade och 
han nämnde både namn och arbetsplats. Tyvärr, säger jag i efterhand, 
nämner jag att personen var en informant till mig och högst sannolikt 
tänker min nära vän att jag känner till mer än vad han själv berättar om 
parets problem, via terapeuten och vår vänskap upphör.
 Kvinnorna som arbetar utanför hemmet och startar en yrkeskarriär 
påverkar familjestrukturen. Kvinnorna månar om personlig framgång 
och de egna barnens framtid, snarare än förpliktelserna mot medlem-
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marna i HJF, vilket är en vanlig uppfattning som informanter ger ut-
tryck för. Ungdomar får en högre utbildning i Indien och utomlands 
och de har större kontroll över planeringen av sin egen framtid än vad 
deras föräldrar hade, samt uppfostrades utifrån värderingar som delvis 
skiljer sig från föräldrarnas. Flera kvinnor med hög utbildning, som till 
exempel PhD, gör inte en professionell karriär, utan förblir hemmafruar, 
vilket  är en väl ansedd karriär i Indien och något maken uppskattar 
bland annat i umgänget med kollegor och vänner.
 Dessa förändringar, där vi finner ett inflytande av västerländska livs-
stilsmönster, påverkar personens och gruppens självbild, dock inte så 
djupt att det sker strukturella förändringar4. Detta märks bland annat i 
den könsbundna karriären, samt sätten att handskas med nya situationer 
på den publika arenan och i den privata sfären. Vissa forskare kallar elit-
grupper för övre medelklass, delvis på grund av utbildning och yrkes-
profession. Mina egna informanter använder aldrig klassbegreppet. De 
berättar vilken kast de tillhör, andra är mer lågmälda om kast generellt. 
Nästan alla tillhör den högsta kasten.

Informanternas bakgrund

Bengalure kan ses som ett bra val för en studie av sociala och ekonomis-
ka förändringar och för att studera kvinnors förändrade situation, såsom 
villkor för deras professionella karriär. Staden är stor inom den omfat-
tande IT -industrin och utbildningar inom IT och epitetet Silicon  Valley 
används för att visa på utveckling bland annat inom denna  moderna sek-
tor. Staden har också rykte om sig att vara liberal, vilket  genom en  liberal 
alkoholpolitik, utbud av pubar, restauranger och disko tek märktes  under 
tiden för fältarbetet. Staden uppfattas också som religiöst  tolerant av 
muslimer som flytt Mumbai under kravallerna 1992, när moskén  Babri 
Masjid i Ayodhya rivs av hinduer, samt när  Indira Gandhi  mördas 1984. 
Flera multinationella bolag finns representerade i staden, många emi-
nenta forskningsinstitut och utbildningar är förlagda dit,  vilket gör att 
Bengulare räknas som Indiens fjärde största stad. En anledning till detta 
är att människor från olika kategorier, både indier och icke indier dras 
till staden. En stor byggboom, betyder att människor från landsbygden  
arbetar inom konstruktionsindustrin. Nya shoppingcenter etableras, och 
arkitekt är ett efterfrågat yrke vid denna tid. 

4  Naturligtvis sker förändringar. När jag var där var homosexualitet (man pratade ej om hbtq då) 
tabu, idag under tjugo hundratalets första dekad finns det pride festivaler ibland annat Bengalure. Jag 
har gjort sex besök i Indien efter fältarbetets avslut. Jag har haft möjlighet att fråga företrädesvis ung-
domar kring bland annat arrangerade äktenskap. Några gånger har jag frågat ungdomar på caféer och 
restauranger om de kommer att eller har ingått arrangerade äktenskap och de har svarat att de gjort det 
eller kommer att göra det, vilket visar på den starkt bevarande kraft äktenskapet som institution har.
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Mitt val av informanter börjar innan fältarbetet. En informant som sva-
rar mot syftet, träffade jag i England på en konferens. En annan var 
gästprofessor i Lund under tre veckor och hon och min dåvarande fru 
blev bekanta. Denna informant hjälpte oss med att hitta en lägenhet hos 
en av hennes vänner, ett par utmärkande för studien. Genom detta par 
som bor i Kerala, får jag namn till tänkbara informanter i Bengalure. I 
början av fältarbete är flera av kvinnorna akademiker på olika institutio-
ner, men under andra och tredje delen, träffade jag ett bredare spektrum 
av informanter. De arbetar inom NGO, som konsulter, inom näringsli-
vet och egna företagare. Kvinnorna och deras familjer har nästan alla 
kosmopolitisk erfarenhet vilken stämmer med Shahs (1998) definition 
av en elitgrupp. De kommer “mainly from the higher castes in the large 
cities (Shah 1998:3)”.
 I studien kan vi urskilja nätverksrelationer, baserade på släktskap 
och familjeband, men även på vänskaps och yrkesrelationer. Få infor-
manter är födda i Bengalure även om många bott där under längre tid. 
Några kommer från Coorg och andra delar av Karnataka, flera från söd-
ra Indien, en del från Mumbai och New Delhi. Bland informanterna, 
hinduer från de högsta kasterna, samt en muslimsk och en parserfamilj, 
finns äkta par i olika åldrar företrädesvis i samma ålder som jag själv. 
Bandade intervjuer görs med tjugo kvinnor, typiska för studiens sociala 
kategori, vissa av dem intervjuas flera gånger5. Andra intervjuer görs 
med så väl den äldre som den yngre generationen för att erhålla en kon-
text till paret som är utgångspunkt för studien (ibland är det släktingar). 
Utöver detta förs strukturerade samtal, bandade och vissa enbart an-
teckningar, med ytterligare tjugo kvinnor och män som är professio-
nella inom olika områden.
 Nya äktenskapsmönster genererar grund för nya grupper av kos-
mopoliter bestående av, “urban, English educated, economically well-
off, largely professional, westernized, and liberal in character, and oc-
cupies a critical position in the social edifice of modern India (Shah 
1998: 11)”. Kvinnor som tillhör denna kategori utgör en del av en fram-
gångsrik yrkesprofessionell elit. Vid ett personligt samtal med Shah på 
Delhi University våren 1998 var han själv noga med att påpeka vikten 
av de krafter som bevarar, inte bara krafter som förändrar bland annat 
äktenskapsmönster. Han nämner den tilltagande individualismen parad 
med familjeidealens betydelse, svårigheten att bryta relationen mellan 
religion och kast, till exempel vid äktenskap, vilket är en indikator på 
en social förändring. Ytterligare ett exempel är, säger Shah vid samma 
samtal, att variationen eller utbudet mellan olika grupper ur den högsta 

5  Dessa informanter är nyckelinformanter, vilka jag träffar ofta och har diskussioner med om 
signifikanta teman, typiska för studiens syfte.
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kasten inte utmärks av variation när det gällde att bryta någon form av 
band mellan kasttillhörighet eller religionstillhörighet, snarare inom en 
grupp eller grupper av samma kast. 
 Som grupp, sett tre generationer tillbaka från idag, karaktäriseras en 
elit typisk för min studie, av att ha rekonstruerat en ny kollektiv identi-
tet, något Eisenstadt (1973, 1989, Shah 1998) utvecklat genom exten-
siva studier i modernitet och hur denna utvecklas bland annat i Indien. 
Denna rekonstruktion beror bland annat på förändringar som skapar 
nya former av arenor både i den familjära och publika sfären, den sena-
re vilka kvinnor nu har ökat tillträde till. Trots sociala och ekonomiska 
förändringar finns det villkor av ideologisk, traditionell natur som be-
gränsar kvinnors möjligheter till professionell karriär. Ett exempel på 
detta är genus föreställningar och metaforer som lojala frun, den själv-
uppoffrande modern (Kapur & Cossman 1996) och den lydiga svärdot-
tern (mitt tillägg). Detta är rituella roller och genusspecifika metaforer 
betingade med specifika skyldigheter och internaliserade feminina ideal 
vilka kan försvåra kvinnans profession. Hennes sociala identitet finns i 
hemmet, i traditionen.  
 Utifrån mitt nätverk av informanter kan jag fråga om det finns nå-
gon person jag kan kontakta för att få en intervju till stånd kring just ett 
specifikt tema, vilket kan liknas vid en informant, med kunskap inom 
ett smalt område. Det betyder inte heller att jag på något vis förringar 
intervjuernas betydelse. Jag vill ta upp en del teman och aspekter som 
jag funnit viktiga under studien, teman som fört mig närmre informan-
ternas livsvärld. En oerhörd förmån forskaren har under ett fältarbete 
är möjligheten att intervjua samma informant vid flera tillfällen. Det 
sker under samtliga tre besök under fältarbetsperioden och gäller både 
kvinnliga och manliga informanter.
 Ännu en aspekt som nämnts i intervjuer och som blivit tydligare i 
umgänget i vardagslivet, är det ansvar och de roller som är förknippade 
med existerande genusföreställningar, som den lydiga svärdottern, den 
lojala hustrun och den självuppoffrande modern (Kapur & Cossman 
1996). Detta är metaforer som påverkar och styr kvinnors liv, speciellt 
inom den elit som är fokus i denna studie. Varje metafor har sitt ideal, 
sin värdering och sitt ansvarsområde i olika faser i kvinnans liv som 
svärdotter, hustru och moder, sedermera svärmor och mormor/farmor, 
något som präglar kvinnors livsvärld och anger ramarna för de villkor 
som styr kvinnors professionella karriär. I uppbyggnaden av studien 
hade jag ett antagande om att den nya verkligheten, bland annat i form 
av karriär och västerländsk livsstil, inte skapat några tolkningsscheman 
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eller prototyper för valsituationer och lösningar på uppkomna problem 
i samband med en övergångprocess. Det var en hypotes jag hade med 
mig ut i fältet och som inte direkt bekräftas av någon av de informanter 
jag möter, vare sig dem som jag umgås med på en regelbunden basis 
eller dem som jag träffar på en mer tillfällig basis. Naturligtvis finns 
reaktioner mot vad som kallas för västerländsk påverkan eller post-
modernism, men det vardagsliv jag deltar i, i de möten jag har och i de 
berättelser jag får del av är tradition, ideal, bekräftelse och anpassning 
ett genomgående tema. 
 Ett exempel som, via intervjuer, kommer från flera av mina kvinn-
liga informanter är  att kast inte betyder så mycket för dem, ej heller 
hierarki som princip (ren-oren). Detta har bland annat sin utgångspunkt 
i att ingen av informanterna definierar sig själva som högre medelklass, 
men de har samtidigt en låg framtoning när det gäller kast. Den främsta  
principen när det gäller kastsystemet, det vill säga det system av idéer 
och värden som är utmärkande för kast är hierarki utifrån en ren-oren-
hets princip. Principen ren-oren blev allt tydligare under fältarbetets 
gång och att kvinnorna var uppfostrade med en ganska traditionell syn 
på rent och orent. 
 I berättelserna pratar kvinnorna om att kast inte betyder så mycket 
för dem, men när det gäller ren-oren, som till exempel beröring med en 
person från en lågkast, reagerar de starkt. Det syns också i sällskaps livet, 
framförallt vilka man bjuder hem och hur man umgås med personer  
inom den egna gruppen, valet av mat och relationen till de personer 
som de anställer för att utföra olika sysslor i hushållet. Hierarki i sin 
traditionella betydelse ren-oren är tydlig i hemmet, där också tradition 
dominerar familjens livsvärld. Under fältarbetet, snarare än i intervjuer, 
blir det tydligt att ren-orenhets principen betyder mer än kvinnorna vill 
ge sken av eller är medvetna om eftersom dessa ideal är djupt interna-
liserade, samt genusspecifika. En gång ger jag en kvinnlig informant 
en kram och hon blir stel av obehag. Hon förklarar senare att hon inte 
kan rå för det, hennes djupt internaliserade princip om rent och orent är 
anledningen till denna reaktion. Jag får en mer uttömmande förklaring, 
andra exempel på hur ren-oren fungerar i vardagsverkligheten från flera 
informanter. Ett annat exempel är äldre-ung. En manlig informant be-
rättat han sågs med oblida ögon, då han inte inväntade sin äldre kollegas 
kommentar, innan han själv tog till orda.  
 Att studera familj och könsbunden karriär hos elitgrupper är förenat 
med vissa villkor när det gäller att skapa sociala relationer. Då nästan 
alla gifta par har sina respektive professionella karriärer, innebar det 
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att de kan vara bokade under en längre tidsperiod och att arrangera ett 
möte, en första kontakt, kan ibland ta upp till några veckor. Informan-
ter kan vara upptagna under längre perioder, be out of station är ett 
vanligt uttryck i detta sammanhang. En informant menar att detta är 
ett nytt fenomen, att inte ha tid, att vara beroende av sig agenda, som 
innehåller både privata och professionella åtaganden. Det hände också 
att en kvinna var intresserad av att delta, men ringer upp innan bestämt 
möte och anmäler förhinder, ibland utan förklaring, i andra fall upp-
tagen eller som min tolkning ibland är, att maken inte uppskattar hennes 
medverkan.  

Historisk tillbakablick: Cantonment

En viktig strategi för engelsmännen är byggandet av Cantonment, en 
stad i staden där soldater bor och styr tillträde till handel och ekonomi.  
År 1809 grundades Cantonment (egentligen betyder begreppet in-
kvartering,). I Bengalure utgör Cantonment idag namnet på en stor 
del av inner staden, vilket blev de engelska truppernas högkvarter i 
södra   Indien (från att tidigare ha varit i Srirangapatna, ett fort cirka 
20 kilometer  från Mysore). Detta är naturligtvis en strategisk plan från 
engels mänens sida, att göra Bengalure till militärt maktcentrum, samt 
minimera  sultanens makt i Mysore, det dåvarande maktcentrat. Det 

Äldre, typiskt Bengalure-hus. (foto: Anders Hydén 1996)
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strategiska läget är sannolikt än viktigare eftersom det ost-indiska kom-
paniets monopol förbjuds 1813. Engelska regeringen övertog den for-
mella makten och Indien öppnades för missionärer och handel (Spear 
1990). 
 Generellt sker kolonialisering av städer i Indien i två etapper 
(Khilnani  1997) Den första etappen är skapandet av hamnar och för-
valtningar i de större kuststäderna, som Madras (numera Chennai), 
 Kalkutta (numera Colcatta) och Bombay (numera Mumbi) (ibid: 111), 
med början under 1600-talet. Den andra etappen sker under 1800-talet 
och det är skapandet av Cantonment, dit de brittiska militärförläggning-
arna etableras i större städer inne i landet. Cantonment kom att ha en 
mycket stor betydelse från dess grundande framtill våra dagar, både 
 socialt, ekonomiskt och för stadens demografiska uppdelning. Canton-
ment sätter gränser för vilka kategorier som bor och var de bor. Canton-
ment uppfattas som ett självskrivet city, är idag en innerstad, med affä-
rer, restauranger, hotell och indiska och internationella företagskontor, 
banker, både från Indien och andra länder, institutioner, tidningsredak-
tioner, med mera, ligger inom Cantonment (Pani, Anand och Vyasulu 
1985).   
 Vid denna tid (början av 1800-talet) och idag kan Bengalure indelas 
i tre city-områden, Cantonment, Russel market och City market. Russel  
Market är den plats där engelsmännen handlade sina dagliga varor i 
form av mat och den enorma saluhallen finns fortfarande kvar, en med 
grönsaker och frukt, en med kött och höns. City Market är det kommer-
siella centret innan engelsmännen genom Cantonment 1809 och “Board 
of Commissioners” 1832 blir ansvariga inför Indiska regeringen och 
inte Madrasregeringen (där ost-indiska kompaniet haft ett stort infly-
tande fram till att dess monopol förbjöds). 
 Redan tidigt gynnas handeln, genom att förbjuda export av bomull,  i 
syfte att uppmuntra textilindustrin att importera vävare från Tamil Nadu. 
Vävarna placeras City market. Succesivt expanderar engelsmännens  
kommission och den gamla staden förstördes. Den koloniala strategin 
att söndra och härska, att kontrollera och reglera, förvandlar Bengalure 
inom loppet av hundra år från ett viktigt affärscentrum, med flera affärs-
kaster från delstater utanför Karnataka, till ett administrativt och senare 
politiskt centrum. 
 Detta är en viktig anledning till att det växer fram en medel- och 
övre medelklass, eftersom det är denna sociala kategori som besitter de 
flesta platserna inom administration och byråkrati. Tack vare att järn-
vägen 1860, drogs till staden blev den ännu mer självförsörjande och: 
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“traders, contracters, artisans, labourers, domestic servants and other”  
(Srinivas 1996:54), dras till Cantonment. De engelska trupperna drar 
till sig invånarna som blir beroende av penningutlånare, skomakare, 
 fotografer, tobaksförsäljare, spritförsäljare, restauranger och annat, 
vilket  gör att området expanderar snabbt.  
 Britterna kontrollerade Bengalure, indirekt under sultanen i Mysore,  
men kontrollen fungerade inte friktionsfritt. Den brittiska kommissionen  
sätts upp i syfte att överta kontrollen och fram till 1881 har britterna 
 direkt kontroll över staden. Det är också under denna senare del som 
industrialiseringen börjar. Textilproduktionen utgör stommen i den 
 tidiga industrialiseringen. Det fanns tre system med affärskaster och 
vävarkaster, varav de senare är beroende av de förra för arbete. Textil-
produktionen består i silkesvävare och bomullsvävare. Dessa vävare ut-
nyttjar en speciell teknik vid vävning och färgning. Systemet består av 
affärskaster som tillhandahåller råmaterial och i slutändan den färdiga  
produkten. På detta vis skapas en elitmarkanad, med specialiserade 
 arbetare och produkter. 
 Det andra systemet är de som vävde det vita muslintyget. Dessa är 
inte beroende av affärsmän, utan av penningutlånare för sina investe-
ringar. Det tredje systemet består av de lägsta kasterna som gick från 
hus till hus och samlade ihop tygbitar som de sedan väver till kläder. Yt-
terligarare en viktig produktionsvara var olika oljor, för olika ändamål. 
Bengalure blir ett viktigt centrum för textiltillverkning, penningutlånare 
och juvelförsäljare (Pani, Anand och Vyasulu 1985).  
 Flera av de framgångsrika affärsmännen kom inte från Bengalure 
utan norr ifrån, vilket är fallet även idag. Varje kast hade sin egen ledare  
headman eller bigman (se Mines 1996). Engelsmännen öppnar nya 
marknader, släpper på monopol som existerarar på andra marknader, 
samtidigt som de stänger den lukrativa textil marknaden. Effekten blev 
att affärmännen får söka nya marknader och penningutlånarna gynnas. 
Gruppen som från början kommer från norra Indien finns idag spridd 
över hela subkontinenten och ackumulerar mängder med kapital som 
investeras inom gruppen, bland annat i form av tempel, en slags Kalvi-
nistisk inversion. 
 Under 1970-talet får delstaten namnet Karnataka, vilket innehåller 
delar av tidigare Madras, delar av Hyderbadstaten och hela Coorg. Sin 
nuvarande geografiska gräns fick staten 1974 då delar av nordvästra 
Karnataka införlivade kannanda språkliga6 grupper från Maharashtra. 
Både Karnataka och Maharashtra försöker fram till 1987 att inkorpo-
rera Goa, men Goa blir då en egen delstat. 

6  Kannada är staten Karnataks officiella språk. Tamil och Malayalam (Kerala), samt Marathi som 
är delstatens Maharashtra officiella språk, talas också i delar av Karnataka.
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Cantonment ligger i centrala Bengalure och det är också där vi bott un-
der vårt fältarbete. De olika kvarteren i Cantonment har engelska namn, 
Austin Town, Langford Town, Richmond Town, Benson Town, Cox 
Town och Cooke Town. Här finns den stora Cubbon Park med tennis-
bana, journalistklubben, samt Vidhana Soudha, en imponerande neo-
dravidiansk granitbyggnad med Bengalures lagstiftande församling och 
sekretariat. I parken, vid östra sida står drottning Viktoria staty. Tvärs 
över gatan vid cricket stadium, där Miss World tävlingen 1996 hålls, 
finns en liten park där Gandhi står staty. Här börjar också den så kall-
lade M.G. Road, det vill säga Mahatma Gandhi Road (tidigare South 
Parade, vilket den äldre delen av befolkningen gärna poängterar), ett 
gatunamn som finns i flera indiska städer. I Cantonment finner vi flera 
av Bengalures berömda klubbar, forskningsinstitut samt små sidogator: 
lanes, med äldre koloniala hus och vackra trädgårdar enligt Pani, Anand 
och Vyasulu (1985).
 Britterna är noga med att sätta upp restriktioner mellan relationer 
av ekonomisk natur mellan den gamla staden och Cantonment, det vill 
säga britternas kontroll ökar medan  handelsmännens, vilka har sin bas 
i den gamla staden, minskar. För att göra detta effektivare uppmanar 
man engelska företag att etablera sig inom Cantonment. Kastledarnas 
makt upplöses och istället produceras en juridisk multikastauktoritet, 
hemma hörande i Bengalures administration, ej i den gamla staden. 
Kastmonopolet och det administrativa systemet splittras och istället in-
förs en rotation av kaster i administrativ position. Resultatet blev bland 
annat en expanderad byråkrati, som styrs av olika statliga avdelningar. 
Det infördes skatter, restriktioner och tillstånd för olika varor, vilket 
ytterligare splittrade affärskasterna. Pani, Anand och Vyasulu (1985) 
menar att detta är ett resultat av kolonialism, men att det traditionella 
systemet förmodligen inte kommer att överleva, även om inte britterna 
lagt sig i och kontrollerat.
 Det speciella med industrialiseringen när den startade, efter själv-
ständigheten och fram till slutet på 1980-talet är att den och närings-
livet är offentligt dominerat. Det betyder att privata investeringar, 
 privat  handel är i minoritet och stora delar av kommersen domineras 
av grupper  som inte kommer från Karnataka, grupper som håller sam-
man, ackumulerar förmögenheter, men inte genererar någon ökning av 
närings livet i sin helhet, efter som kapitalet stannar inom respektive 
kast och grupp.  
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Från trädgårdsstad till megastad

Fram till 1960-talet förtjänar Bengalure epitetet trädgårdsstaden, något  
många informanter berättat, när de upplever hur staden ser ut idag. 
 Mellan 1971 och 1981 fördubblar Bengalure sin befolkning från cirka 
1 700 000 till 2 900 000 invånare och enligt en rapport från 1995 är det 
inte omöjligt att Benaglure kan ha 7 000 000 personer efter inträdet i det 
tjugonde århundradet. När vi börjar fältarbetet i november 1995 beräk-
nades befolkningen till 5 100 000 invånare och under perioden, 1991-
1992 beräknades staden ha ca 545 slumområden, både inne i staden och 
dess ytterområden, vilket naturligtvis betyder att det inte är möjligt att 
komma med några precisa siffror. 
 Bengalure och delstaten Karnataka kan inte producera det behov 
av el som behövs och är beroende av den extra tilldelning som avgörs 
centralt (något som fungerar dåligt på grund av brist på ledningar och 
politisk strategi på delstatnivå, där Karnataka och Tamil Nadu, båda är 
i behov av extra tilldelning), samt överenskommelser med bland annat  
delstaten Maharashtra som kan producera utifrån sitt överskott. Under  
vår tid är det schemalagda elavbrott med två timmar på morgonen och 
två timmar på kvällen, avbrott vilka stiger under första delen av fält-
arbetet. Icke schemalagda avbrott kan vara längre. Många har sina 
egna dieselaggregat, speciellt affärsägare, kontor, IT-kompanier, hotell 
med flera, något som både hördes och luktade. I dagstidningen Deccan 
 Herald (25.11.95) visas en bild på stadens centrala shoppinggata som i 
det närmaste ligger i totalt mörker klockan sju på kvällen, samt ett hög-
tekniskt kontor, där de anställda sitter framför datorerna med stearinljus 
som enda belysning. Dessa störningar innebär att det vatten som finns 
inte kan pumpas upp till cisterner på husets tak. 
 Bristen på vatten, menade många, kommer att vara orsaken till våld-
samma konfrontationer i framtiden, något demonstrationerna kring hur 
vattnet från Caverydammen skall fördelas tydligt visar. Dammen ligger 
på gränsen mellan Karnataka och Tamil Nadu. Vissa politiska, sociala 
och religiösa händelser har präglat tiden för fältarbetet. Dessa händel-
ser utmärker inte fältarbetet i sig, snarare har de i olika utsträckning 
påverkat hur våra informanter och andra personer i Bengalure lever. 
Korruption av stort omfång på nationell, delstats och lägre tjänsteman-
nanivå existerar, gäller för tjänster som vi i Sverige tar för givet, som 
inkoppling av el, telefon, tillgång till gas med mera.
 Under 1996 var Bengalure värd för Miss World-tävlingen 1996, 
vilken  fick enorma proportioner i massmedia. Okända organisationer 
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dök upp och protesterade våldsamt. En företrädare för en av dessa, sade 
att hon hade ett antal collegeflickor som stulit cyanid skall bli levande 
självmordsskvadroner. Tävlingen avlöpte emellertid utan några större 
intermezzon. Kentucky Fried Chicken (KJF), Pizza Hut och liknande 
restaurangkedjor som öppnas i Indien har väckt otroliga reaktioner. 
KJF demolerades av 100-talet Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRSS) 
 medlemmar i Bengalure. KRSS är en bonderörelse av markägande 
bönder,  främst i södra Karnataka, vilka på ett militant vis är kritiska 
mot globalisering, junk-food (en konkurens mot deras egen produk-
tion), multinationella företag, västernisering, samt Robert Murdochs 
påstådda intentioner att monopolisera massmedia i Indien. 
 Vid en tillbakablick verkade en kulmen på krisen långt ifrån löst, 
då man under december 1995 och januari 1996 sökte efter en ort 
som skulle  fungera som en modellstad, en andra huvudstad. Mitt i 
 Karnataka, trehundratjugo kilometer nordost om Bengalure ligger 
staden  Hadagali. I dess omgivning planeras att bygga en ny stad med 
namnet  Nijalingapura,  efter en tidigare chefsminister i Karnataka. Här 
finns vatten och man har en idé om att byggandet skulle  bli ett pro-
jekt, likt staden Chandigarh, huvudstad för både delstaten Haryana  
och Punjab  i norra Indien. Staden utgör emellertid, likt New Delhi 
ett eget unions territorium (Sikherna sökte under slutet på 1970-talet 
kräva  en huvud stad i Punjab, (se Gupta  1996). Denna stad konstrueras  
 efter en plan, fyrtiosju  rutmönstrade sektor system, av den franske 
 arkitekten Le  Corbusier, i början av 1950-talet.  Syftet med att bygga 
en andra  huvudstad i  Karnataka är  naturligtvis en blandning av en 
nybyggaranda,   uppgivenhet och förhoppning om en lösningen på de 
mega problem  Bengalure har och som är svåra att lösa. Staden skall bli 
ett kulturellt centrum, utbildningscentrum och inte en industristad, menar 
dess  initiativ tagare. Efter två månader har vi inte sett några ytterligare 
ansatser  till att projektet skulle förverkligas. 
  Fler kvinnor börjar arbeta utanför hemmet och vissa startar en 
ny karriär. Man månar idag i större utsträckning om de egna barnens 
framtid och förpliktelserna mot HJF. Fler barn får en högre utbildning 
i Indien eller utomlands. Dessa förändringar märks i förändrade köns-
rollsmönster, föräldrarnas beslut om sina barns framtid, samt sätten att 
handskas med nya situationer både på den publika arenan och i den 
privata sfären. Ytterligare en aspekt av den sociala mobiliteten är för-
ändringar i de personliga upplevelserna. Personer i den moderna eliten 
påverkas naturligtvis av dess förändringar, de ställs, säger den ameri-
kanske psykologen Roland inför ett dilemma av identitetskaraktär då 
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det varit: ”difficult to contextualize situations with reasonable tradi-
tional values” (Roland 1988:97). Den nya verkligheten har ännu inte 
skapat några tolkningsscheman eller prototyper för valsituationer och 
lösningar på uppkomna problem i samband med en övergångprocess.7

Kritiker som bland annat Nandy menar att vi kan prata om en andra 
kolonialisering: “This colonialism colonizes the minds in addition to 
bodies and it releases forces within the colonized societies to alter their 
cultural priorities once and for all (Nandy 1990: xi)”. Kan detta inne-
bära att västerländska sociala och intellektuella modeller fungerar som 
en bevekelsegrund och strategi då man söker befästa en position eller 
skapa legitimitet för vissa val eller handlingar?   
 En ansats i uppfattningen om modernitet, är studier av multipla 
moder niteter (Eisenstadt & Schluher 1998; Eisenstadt 2000, 2001, 
2002; Gelanty 2004). I dessa studier är fokus bland annat på framväxten 
av nya eliter och sociala rörelser vilka är bärare av signifikanta värden 
utmärkande för eliter och det moderna. Det modernas olika variationer är 
en respons på en i grunden existentiell problematik. 
 Modernitet i Indien utmärks av en ökad grad av social och sekulär 
mobilitet, framväxten av nya kaster av vilka några från de högsta kasten 
definieras som en elit och kosmopoliter (Hancock 1999; Shah 1998). 
Denna kategori rekonstruerar sin identitet genom att anpassa sig till 
det moderna, men ger inte upp sina traditionella värderingar om familj 
och rituell status (Shah 1998; Singer 1972). Ytterligare en slutsats vi 
kan dra av Eisenstadts ansats är att modernitet och västernisering inte 
är identiska (2000). Västerländska modernitetsmönster är inte de enda 
utmärkande  för modernitet. Innebörden i termen mångfald utmanar  
uppfattningen att modernitet är liktydigt med sitt västerländska ur-
sprung och dess hegemoniska karaktär. Eisenstadt (2000) visar på hur 
det modernas  program består av en mångfald av tolkningar av transcen-
dentala visioner, men även ett ifrågasättande av dessa.

7  Mycket av den litteratur som fokuserar på denna typ av sociala förändringar grundar sig på 
studier och undersökningar utförda från mitten av 1960-talet till tidigt 1970-tal (Mandelbaum 1970, 
Singer 1972, Chekki 1974, Kurian och Srivastava 1983, Kakar 1990 a, 1990 b, Roland 1988).  Fokus 
ligger på struktur, som till exempel hushåll, snarare än familjens relationer inom HJF.
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Kapite l  2
 

Från etnocentrism till kulturanalys  
och fenomenologi

Etnocentriska föreställningar om  
informanternas livsvärld

En företrädesvis medial bild av effekterna av samhällsförändringar, från 
sent 1980- tal och under 1990-tal, kan tecknas på följande vis. Väster-
ländskt inflytande verkar dominera världsbilden hos den indiska eliten. 
Kakar påstår att om psykoanalys i någon mån illustrerar Indiens intel-
lektuella liv, då har: ”India entered the world market on a truly big scale  
after Independence, the Western colonialization of the Indian mind 
 paradoxically become greater than was the case when the country was 
till a British colony” (Kakar 1990 b: 433). Det är emellertid inte klart 
vad det västerländska representerar, men den påverkan som definieras 
som västerländsk rör medvetandet och manifesteras bland annat som 
förändringar i livsstilssammanhang, vilka om man är kritisk, sannolikt 
innehåller aspekter som inte kan klassificeras som enbart västerländska. 
Är denna bild av det västerländska inflytande på livsstil och medvetan-
det, när det gäller effekterna av sociala och ekonomiska förändringar 
adekvat? 
 En bild präglar mig vid ankomsten till Indien och inledningsvis är 
det inte svårt att finna bekräftelser på den. I Bengalure byggs flera nya 
hus för kontor, affärer och bostäder. Mycket av det som är tillgängligt i 
Europa, finns i de större indiska städerna. Media monopoliserar en stor 
del av den ovan bekrivna situation uppfattning som ligger nära den som 
presenterats ovan.  Även några av mina av informanter, detta trots den 
stereotypa mediala bild, i det närmaste typiskt för en postmodern upp-
fattning i tidningen India Today, delar denna uppfattning8. En av min 

8  En antropolog jag möter på en konferens i Oxford, innan fältarbetet startar, rekommenderar mig 
att läsa tidskriften. Den innehåller flera stereotypa reportage om en så kallad ny generation av kvinnors 
och mäns nya moderna villkor, vilka jag relativt okritiskt tar till mig. Det betyder bland annat att första 
delen av fältarbetet handlar om hur jag söker överskrider dessa stereotyper.
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dåvarande frus favoritfoto från 1995, är en bild som togs på en restaur-
ang i city. Det är en bild av en indisk kvinna i sari talande i mobil, med 
en Coca Cola skylt i bakgrunden och är lika signifikant för oss båda när 
det gäller hur vi uppfattar det modernas utbredning över det traditio-
nella, speciellt i början av fältarbetet.
 Medelklassen och övre medelklassen får stå modell för dessa olika 
former av förändringar, enligt min uppfattning. Studier av elitgrupper 
jag studerar och som definierats av Shah (1998) som elit och kosmo-
politer, är få enligt forskare som studerar familj och förändring (Desai 
1994). Detta för med sig åtminstone två konsekvenser. Den ena är att 
man pratar om medel – respektive övre medelklass och förbigår bland 
annat kastsystemets betydelse. En andra konsekvens blir att klassbe-
greppet minskar kastsystemets betydelse, vilken fortfarande är stor, 
bland annat vid äktenskap, familj och nationellt vid val och representa-
tion. Detta leder till att det skapas ett tomrum, som massmedia  fyller 
och under tiden för denna studie även dominerar. Utbildning, arbete och 
en möjlighet till egen ekonomi gör kvinnan till en betydelsefull person 
på den publika arenan, även som konsument. India Today skildrar ”The 
Changing Woman”. Vi finner henne på  arbetsmarknaden, i konkurrens 
med män. Hon förändrar attityder till äktenskapet, sin kropp, romantik 
och självförverkligande. Hennes ”Changing Sexuality” innebär krav på 
sexuell tillfredställese i äktenskapet och om så inte sker, i en utomäk-
tenskaplig förbindelse. En eventuell skilsmässa behöver inte vara en 
katastrof, utan kan innebära en ”New Beginning”. Samtidigt finner jag 
en helsidesannons från City bank, som utlovar att hålla hustruns konto 
hemligt för maken.
 I den nya indoengelska kvinnolitteraturen, möter vi emellertid kvinnor  
som fortfarande är bundna till hinduisk tradition och formade av traditio-
nell uppfostran till en god hinduisk fru och kvinna. I Shashi Deshpandes 
roman, That Long Silence (1988), möter vi en i äktenskapet desillusione-
rad hustru. Hon vill utplåna den tystnad som kuvar henne, en tystnad med 
rötter i barndomens instängdhet och fostran. När hon  reflekterar över sin 
äktenskapliga relation, säger hon, att vi kommer sannolikt inte förändras 
över en dag, kanske inte ens under en lång tidsperiod, men vi kan alltid 
hoppas. Nayantara Sahgal visar i sin  roman, Rich Like Us (1987), hur 
traditionella hinduiska värderingar återspeglas  i den kvinnliga personlig-
heten. Det moderna finns som en tidszon, som existerar parallellt med 
andra tidszoner i dagens Indien. Det är emeller tid osäkert om vi finner 
moderna människor i verkligheten, tycks Nayantara Sahgal mena i sin 
roman, Mistaken Identity (1988).
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Tidskriften India Today skildrar den indiske mannens dilemma i  artikeln 
”Mid-Life Blues” från 1989. Vi finner här en medelålders man som in-
går äktenskap och bildar familj under en tid då traditionella  indiska 
värderingar gäller och då mannen har en oinskränkt auktoritet.  Äk-
tenskapet är nu en arena där aktörer med starkt förändrade förutsätt-
ningar möter varandra. I takt med socioekonomiska förändringar ökar 
trycket på mannen, från familjen och arbetet. Artikelförfattarna i tids-
skriften India Today menar att problem uppstår på grund av ett ökat 
västerländskt inflytande och att det inte finns några indiska lösningar 
på situationen. Man menar att utifrån den hinduiska livscykelorganisa-
tionen existerar inga prototyper för den situation de socioekonomiska 
förändringarna bär med sig och som mannen kan legitimera sin ålderfas 
utifrån.   
 Även om det finns en tydlig kritik hos mina informanter när detta 
kommer på tal, uppfattar jag att kritiken står i bakgrunden vid tiden 
för fältarbetet. I förgrunden står den massiva västerländska påverkan 
och de marknadsekonomiska värderingar både sociala och mentala, 
framförallt förmedlade av massmedia. Den bild massmedia producerar 
i form av stereotyper som dominerar över den samhällsvetenskapliga 
forskningen, vilken märks i samtal med informanter. Detta är helt främ-
mande hos det urval av informanter jag har och söker kontakt med. Det 
är snarare så att jag bär med mig en okritisk etnocentrisk schablonartad 
föreställning in i fältarbetet som bygger på stereotyper. Det resulterar 
i att jag inte ser nyanserna, inte ser den stora påverkan indisk tradition 
fortfarande har, i form av internaliserade feminina roller och ansvar, 
näst intill arketypiska genusroller formade efter äktenskapsregler och 
hinduisk familjeideologi, samt kastsystemets betydelse. Mitt synsätt 
påminner, för att prata med Berger och Luckman, om en ljuskägla:

Min kunskap om vardagslivet har samma beskaffenhet som ett red-

skap som hugger väg genom en skog och medan det gör det kastar en 

smal ljuskägla på vad som ligger framför och alldeles runt omkring; 

på alla sidor om stigen är det fortfarande mörkt. Denna bild gäller 

 naturligtvis ännu mer om den mångfald av verkligheter där man 

 ständigt går utöver gränser för vardagslivet. På detta sista påstående 

kan vi göra en poetisk om än inte uttömmande parafras genom att 

säga att över det dagliga livets verklighet faller halvskuggorna från 

våra drömmar. (Berger & Luckman 1979: 59)

Jag presenterar mitt forskningsprojekt på olika forskningsinstitut, 
för olika forskare och informanter, alla är intresserade eftersom få 
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empiriska  studier genomförs för att förstå villkoren typiska för denna  
elitgrupp. Det är få som kommer bakom ”the curtain of silence”, som 
en informant uttrycker det. Hon kritiserar min okritiska hållning till 
västerländsk påverkan och kvinnors sexualitet. En kvinnlig infor-
mant utbrister indignerat när hon diskuterar min projektidé, med ut-
drag från indisk media ”Sex is nil when it comes to womens gratifica-
tion,  romance exist, but only in the mind. Westerners have a simplified 
picture  of India”, fortsätter hon och råder mig att föra diskussioner och 
vara mer öppen i de slutsatser jag drar. När vi talar om att antalet skils-
mässor ökar, säger hon, 

There is no increase in divorce, where should upper middle-class 

 women go if she does not have a profession or the parents support? 

And she will not miss the opportunity to consume, even though she is 

bad treated, she is still lojal. ”The new women” is a myth.

Fältarbetet som en process ger mig succesivt möjligheter att komm a 
bortom min okritiska hållning, vilken fungerar som skygglappar. 
Istället  växer en bild fram som är betydligt mer komplex. Jag rör mig 
från en uppfattning som påminner om en västerländsk postmodernistisk 
ambivalens till en bild av kognitiv och fenomenologisk karaktär. Collins 
sammanfattar en sådan process på följande vis,

images, I believe, have been misleading, for they have structured our 

thought in terms of relatively simple hierarchies when the problem 

is to understand very complex kinds of interpersonal relationships. 

They have led us to focus on a structure that is often not even there, 

as when class or status categories make us think in terms of distinct 

associational groups that no one has ever seen. And most important of 

all, these images operate as the ground for theory construction, direct-

ing our attention to causal agencies that do not exist: to hypostatized 

abstractions rather than to the behavior of real people. (1975:52)

Det är i början en förändrad yttre bild, en process där jag successivt 
når en djupare insikt i studiens syfte, ty den professionella indiska 
kvinnan  måste handskas med villkor som skiljer sig från de som är 
utmärkande  för vårt eget samhälle. Den inre bilden, den inre verklig-
heten inne fattar bland annat hur familjekvinnan med professionell kar-
riär handskas med både djupt rotade traditionella betingelser, rituella 
roller och förpliktelser  utmärkande för den perfekta hinduiska hustrun, 
samt villkor som är utmärkande för en karriär vars yttre bild är snarlik 
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den flera  kvinnor i väst har. Kvinnorna förmedlar sina historier och som 
en röd tråd i dessa historier finns en familjebakgrund, där utbildning 
och yrkes verksamhet i höga positioner går igen. En ung kvinna inom 
IT berättar om hur de ”sätter ned ett steg” och ”sedan ytterligare ett”. 
Historier om faderns betydelse för kvinnor i min grupp av informanter 
är den att hon kan bli den hon är och hon befinner sig där idag på grund 
av faderns välvilliga inställning till bland annat högre studier. Det är be-
rättelser som vittnar om ett målmedvetet handlande. Berättelserna näm-
ner förhandlingar, moderskap, äktenskap, problem och nya ställnings-
tagande när det händer något i familjen. Även skyldigheter mot familj 
och släkt, om villkor för karriär, både som svärdotter, fru, moder och 
yrkesverksam tas upp i berättelserna. Det är tankar inför ålderdomen 
och hur främmande de känner sig inför de massmediala stereotyperna 
om övre medelklass, om känslor av alienation till det (post)moderna 
som påverkar interaktion i den privata sfären, hemmet, familjen och 
relationer till släkt.  
 Under fältarbete diskuteras genusrelaterade teman, vilka i några fall 
blev mer sensitiva än jag trott, eftersom dessa teman berör en del av 
informanterna på ett personligt plan. Det förekom redan spänningar i 
en del av deras äktenskap, i andra fall kunde min närvaro sätta ord på 
upplevelser som kanske inte hade tagits upp öppet. Det resulterade i 
 argumentation mellan makarna då vi diskuterade detta tillsammans, men 
jag förstår att diskussionerna fortsätter efter våra samtal och uttrycker 
sig i olika riktningar. Vid återkomsten till den andra fältarbetsperioden 
sade en av informanterna att relationen mellan henne och hennes  man 
har blivit bättre. Hon upplever att hon får en större frihet idag, hennes 
man har börjat lyssna på henne och förstår att kraven på jämställdhet 
hon framför inte är orimliga och faktiskt inte inkräktar  på hans frihet, 
åtminstone inte i någon större grad. När det gäller hushållets  arbetsför-
delning har det inte skett någon förändring. Å andra sidan har de maids 
som kommer varje dag och hjälper dem. Paret har uppnått en större 
grad av jämställdhet, som fungerar trots motsägelsefulla värderingar 
och förväntningar av olika slag. Deras son, som jag möter i New Delhi, 
berättar för mig hur hans mor genom alla år fått arbeta hårt och göra 
stora uppoffringar när det gäller sin egen person, integritet och behov, 
för att bli accepterad av makens släkt. Den främsta anledningen i detta 
fall är att det är ett kärleksäktenskap, som sker utan förankringar hos 
respektive familjer. Då både frun och maken tillhör en av de högt upp-
satta elitgrupperna, kan det vara ett skäl till att äktenskapet kan genom-
föras. Fruns familj har en högre status inom Brahim kasten, än mannen.
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Bengalure är en stad med fyra till fem miljoner invånare och trots detta 
visar det sig att en del av mina informanter känner varandra, trots jag 
träffat dem genom olika vänner och arenor. En av de kvinnliga infor-
manterna har ett förhållande med en man utan att berätta detta för sin 
make. Jag känner kvinnan, hennes make och mannen som hon har ett 
förhållande med. De kan, när jag träffade dem var för sig, försiktigt för-
höra sig om hur det står till med den andre. Vi brevväxlade under några 
år och hon berättade för mig att hon och hennes man skiljt sig. Under 
tiden för fältarbetet skiljer sig tre kvinnor i den nära krets av tjugo in-
formanter, vilket kan vara en tillfällighet.  Dessa kvinnor är också de 
som jag intervjuar och ofta diskuterar med när det gäller relativt privata,   
genusspecifika teman. Skilsmässor beror naturligtvis inte på min när-
varo, men med dessa kvinnor har jag flera intervjuer och träffar dem i 
deras hem och de besöker vårt hem. Vi hade många diskussioner om att 
deras upplevelser av att äktenskapet inte var stabila9. En kvinna talade 
öppet om sin osäkerhet när det gällde att hon inte kunde få barn, vilket 
hennes  man önskade, därav skilsmässan. Eftersom flera av informanter-
na har en professionell karriär, är det naturligtvis inte konstigt att vissa 
av dem möts i olika sammanhang, andra är vänner. Så här sammanfattar 
en  informant det.

Lifeworld consists of small circles in Bengalure. I have been here for 

10 years and thought in the beginning that it should be hard to get to 

know people. Today I know who are married to whom and the same 

goes for divorces. The reason for this is the formation of new social 

communities, based on profession and colleagues, social activities, 

such as music, theatre, golf, and tennis, rather then the geographical 

part of the city. The “traditional” community is often far away, and the 

new social community function in similar ways. Still there is another 

“section” of people in Bengalure who have their family around. They 

are involved in family rituals and ceremonies, where outsiders are not 

allowed to take part, only relatives and this facilitates the bonds and 

contact between the family members.  

Här ser vi hur informanten som kommer från en annan del av Indien, på 
ett vis är utestängd från en tradition som består av personer födda i eller 
uppvuxna i Bengalure. Denna traditionella värld grundar sig på familj 
och kast. Däremot är den publika professionella världen öppen, då den 
bygger på tillträde till arenor där utbildning och yrke är centralt och där 

9  Det kan bero på vad vi kallar forskareffekt. I detta fall syftet, god kontakt och tillit, samt för 
kvinnan ett behov att berätta
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sker även umgänge med de Bengalurefamiljer som värnar om tradition 
och kast. Detta är även ett exempel på vad Eisenstadt menar när han ser 
hur nya grupper formas av den mångfald av moderniter som växer fram 
(Eisenstadt 1973, 1989, 2000, 2001).
 Fältarbetet, intervjuer, diskussioner och åter diskussioner ger mig 
möjlighet att reducera min okritiska hållning. Istället växer en bild fram 
som är betydligt mer komplex. När jag kommer ut på fältarbete, kan se 
och lyssna på vad som händer i kvinnors liv, fråga och diskutera, sker 
ett fokusskifte. Exempel på detta är hur djupt idéer och värderingar bak-
om feminina ideal, som tar sig i utryck i genusföreställningar som den 
 lydiga svärdottern, den lojala hustrun och den självuppoffrande modern 
blir uppenbara. Även studier i ny vetenskaplig litteratur är ett bidrag till 
att öppna nya infallsvinklar. I bokhandlarna i Bengalure finns hyllmeter 
efter hyllmeter med böcker i Women Studies. Flera böcker och artiklar 
med ett utvecklat genusperspektiv ger mig möjlighet till ett vidare och 
mer fokuserat perspektiv som dessutom skapar möjlighet till att ställa 
andra frågor till mina informanter än de jag arbetat med under förbere-
delserna. 
 Under fältarbetes gång är det mina vänskapskontakter med kvinnor, 
familjer och några äldre informanter, företrädesvis kvinnor, som leder 
mig i en riktning bort från uppfattningen om postmodern alienation, 
fragmentisering och västerländskt inflytandet, till traditionens mång-
fald, styrka, utveckling, tröghet och det modernas mångfald.    

Kulturanalys och intervjuer   

Jag har tidigare erfarenheter av att intervjuer under fältarbete kommer 
till en gräns när det gäller ökad förståelse. Det kallas för mättnad och 
kan också innebära slutet på vidare intervjuer och även insamlandet av 
empiriskt material i studier. Kulturanalys är en metod att söka ett djup i 
tolkningen av intervjuer som görs under pågående fältarbete.
   Begreppet tolkningsschema och dess anknytning till metaforer, 
tolkningar och förväntningar, är användbart vid tolkningen av perso-
nens och gruppens livsvärld.  Vad det är som bevarar befintliga me-
taforer, tolkningar och förväntningar?  Vilka krafter har potential att 
förändra dessa scheman? 
 Quinn (2005) menar att man har möjlighet att återkomma till tema 
man tagit tidigare i intervjun, vilket jag själv har erfarenhet av, både 
vid ett intervjutillfälle och när det skett flera intervjuer med samma in-
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formant10. Dessa multiintervjuer menar Quinn och refererar till Strauss 
(2005:208-221), ”to trace out personal sematic networks and identify 
inconsistence of belief that show up only across a great deal of a given 
interviewee’s discourse (ibid:10)”. Ett exempel kan vara fokusliknande 
grupper som samlas för att diskutera ett specifikt tema. Jag har prö-
vat det i seminarieform, med forskare och studenter och det visar sig 
fungera  bra. En anledning kan vara att de känner tillit tillvarandra och 
blir inspirerade av diskussionen, som blir en öppen diskussion.
 Min erfarenhet är emellertid att det fungerar bäst med individu-
ella intervjuer, samt sociala sammanträffanden som middagar tillsam-
mans. De senare är naturligtvis mer generella, men alla vet att jag är 
forskare  och efter middagen skriver jag ned teman från diskussioner 
vi haft.  Eftersom vi samlas kring middag eller liknande, upplever jag 
att alla känner sig mer avslappnade, vilket ger delar av den empiri jag 
söker, emellertid på ett annorlunda vis. Det kan vara olika åsikter kring 
politikiska händelser, Miss Worldtävlingen och allt runt denna 1996. 
Det betyder dessutom att jag får uppslag jag kan ta upp i individuella 
 intervjuer. 
 I syfte att visa på mångfalden i den sociala diskursen använder sig 
Strauss (2005) bland annat av Singers (1972) begrepp compartmentali-
zation. Strauss menar att när Singer använder begreppet compartmen-
talization, gäller det ofta idéer i konflikt med varandra som därför se-
pareras. Strauss har en liknande uppfattning och använder begreppet 
ambivalens. Ett exempel på ambivalens och konflikt utifrån mina egna 
intervjuer är när jag har sökt närma mig män i familjen. De kan av olika 
anledningar uppleva sina egna inkonsistenta eller konfliktfyllda värde-
grunder och håller dem därför isär, vilket Strauss menar är en ambiva-
lens. Det yttrar sig ofta i att de använder en auktoritär manlighet mot 
mig, som lärare till student eller som äldre mot ung, eller som indier till 
en västerlänning som inte besitter tillräckligt djupgående kunskap när 
det gäller traditionella betingelser. Strauss använder sig av ytterligare 
ett begrepp i detta sammanhang och det är integration eller när den in-
tervjuade integrerar multipla sociala diskurser. Det betyder att det tar 
de olika diskurserna till sig och en konsistent bild, en uppfattning som 
sannolikt svarar mot deras erfarenhet utan konflikt eller inkonsistens. 
 ”It makes sense to them, even if it does not fit any standard public 
theories (Strauss 2005: 223)”. Som intervjuare kanske jag misstänker 
att det kan föreligga en konflikt, ”but that is a result of a imposition 
of your categories, which has led you to miss the logic that together 
their ideas (ibid)”. Strauss menar att när vi gör intervjuer är det sällan  

10  Ibland används begreppen kognitiv antropologi, kulturella analyser och kulturella modeller. Jag 
menar att de i stort överlappar varandra.
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dessa innehåller  de olika aspekterna och om så är fallet är det något 
som skrämmer informanten, mer än de som ser skilda sociala diskurser  
i  skilda sammanhang. Hur skall vi upptäcka huruvida informanter 
 använder sig av någon av dessa aspekter? Strauss menar att vi kan söka 
spåra den sociala diskursen till idéer, jargonger och karaktäristiska fra-
ser. Hon säger att de som intervjuas ”is compartmentalizing their differ-
ent ideas if I find a passage whose ideas are at odds, using the jargon  and 
phraseology characteristic of different discourses, expressed in  separate 
speech contexts… (ibid: 224)”. Ambivalens kan ta sig liknande uttryck, 
olika karaktärer av social diskurs där den intervjuade känner konflikt 
och uttrycker ”men å andra sidan sett” eller ”jag vet inte” eller  icke 
verbal frustration. Strauss använder här begreppet  kognitiv integration 
för att visa på att skilda sociala diskurser, så att säga länkas samman i 
personens eget nätverk, eller att de passar därför de uttrycks i samman-
hanget som diskuteras. 
 Jag upplever dessa begrepp och empiriska exempel som vägledande 
förslag vid tolkningar av intervjuer, som sker under intervjuens gång 
och de senare djupare tolkningarna av intervjuerna. Under fältarbetet 
har jag möjligheten att återkomma och fråga, om möjligt med ett annor-
lunda språkbruk än vid första tillfället, hur konflikter och inkonsistens 
upplevs, när och eventuellt hur. En viktig anledning till att återkomma 
till detta är för att utröna vad i intervjun, temat, tonen, jargongen eller 
liknande som utlöser strategier typiska för de olika aspekterna och be-
greppen. Exempel på detta i min egen studie var sex (ej informantens 
privata sexualitet), företrädesvis ”pre-marital sex”, skönlitteratur som 
informanterna anser förhärliga en västerländsk livsstil, samt genusrela-
terade fenomen. Det senare, samt områden kring sex, diskuterades med 
fördel med en av makarna, i denna studie, nämligen hustrun. Makar har 
en idealiserad bild bakom vilken det fanns upplevelser av konflikt av 
olika typer av genusrelaterade sysslor i hemmet.    
 Hancock ger ett övergripande exempel på vad stringens i genom-
förandet av intervjuer kan handla om, ”compartmentalization might be 
interpreted as an effort to displace the contradictions fostered by aliena-
tion (1999:14)” och hon syftar då på Singers betydelse av compartmen-
talization (1972). Det kan innebära ett försök att se igenom, demaskera 
den patriarkaliska makt som råder över domestik liv och konsumtion. 
Ett annat sätt att uttrycka det, enligt Hancock, är att undersöka hur till 
exempel kastsystem reproduceras. Här ligger det nära till hand att säga 
detsamma om hur patriarkalisk makt och struktur reproduceras inom 
privat (familj) och publik sfär. Det är övergripande exempel på frågor 
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som kan ställas för att komma längre i förståelsen av det modernas vill-
kor i familj och mellan makar med professionella yrkeskarriärer, vilka 
är fokus i denna studie.  
 En faktor som är utmärkande för det moderna är att det finns en 
större konkurrens idag, jämfört med tidigare. Det finns en svårighet att 
ringa in om det finns någon särskild form av tolkningsmonopol eller 
brist på detsamma. Fler utmaningar och alternativ existerar. Sannolikt 
har de senaste årtiondena av studier med ett genusperspektiv  än mer 
ökat möjligheter och sammanhang både i den traditionella och publika 
sfären för flera grupper. Flera män i studien menar att de själva utgör 
exempel på en modernare form av familjefar när det gäller  auktoritet  och 
maskulinitet. Exempel som nämndes kunde gälla livsstil och att de hjälpte 
till i hemmet. Detta är, anser de, också bevis på att de inte utövade samma 
auktoritet som för en eller två generationer sedan. Ett mer jämlikt förhål-
lande mellan makarna existerade vilket kommer till uttryck i  följande re-
flektion.

I remember when a colleague of mine comes to spend a week by us 

and he said that this is more like a Western house than an Indian. 

Now, when the children have arrived I find it and my wife find it, that 

I am now proceeding like my father. What I mean is that I combine 

and that there is a certain continuity going on. There is a change of 

course, but yet certain family values, certain anchors of mine is very 

much a replication of this continuity, which also comes a from my 

father- in-laws house.

- Are you less authoritarian than your father and father-in-law?

I believe I am less authoritarian, but my wife does not. In fact I often 

wonder what I concoct when it comes to decision making or what 

kind of policy my wife is making. There is a difference in the way we 

run facts, but I believe it is the way it should be. Now, to what extent 

that should be, should it be a gender one, or is it something that is 

conventional or if convention is gender free, is a debating matter. Yet 

when I proceed as this, I sometimes wonder, will my children have 

the same freedom, as my wife now has, I have my doubts you know.

Mannen vill demonstrera att både förändring och kontinuitet präglar 
perceptionen och strukturen av familjen. Hierarki som värde gör sig 
fortfarande gällande så till vida att en traditionell familjeideologi 
präglar hans uppfattning av fadersrollen och hur han uppfattar sig själv 
i relation till sin hustru och sina barn. Han anser sig mindre auktoritär i 
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förhållande till hustru och barn, än vad han upplevde att hans fader var, 
men denna självbild delas inte av hustrun och barnen. Den dominerande 
familjeideologin och idealen kring genusföreställningar präglar 
fortfarande familjer där båda makarna har en etablerad professionell 
karriär, vilket indikerar att i fråga om genusrelationer knappast skett några 
strukturella förändringar skett. 
 I citatet ovan är det möjligt att tillämpa Strauss (2005) tre kriterier 
(compartmentalization eller på svensk kategoriindelning – min över-
sättning) för tolkning, ambivalens och integration för att se hur konflikt, 
ambivalens och skilda sociala diskurser förekommer i syfte att presentera 
en idealbild. Kanske är inte alla tre samtidigt närvarande, snarare 
presenteras en mångfald av sociala diskurser. En aspekt av att låta sig 
intervjuas är ju också att ge en bild av sig själv, även en akademiker, 
sannolikt mer erfaren i att utföra intervjuer än att bli intervjuad, har behov 
att bekräfta en bild, en identitet av sig själv, det reflektiva momentets 
centrala inslag till trots. Andra liknande situationer har tagit sig tydligare 
uttryck, om än med en ton av social kompetens.
 Luttrell (2005) som är psykologisk skolad, använder begreppet 
”splitting” ett begrepp som härrör från tidiga känslor till dem vi är 
beroende av och som kan komma till uttryck senare i livet. Exempel på 
”splitting” är en diskrepans mellan upplevda personliga konflikter och 
större omgivande kulturella processer. Jag kommer osökt att tänka på hur 
detta ter sig hos kvinnor jag diskuterar genusmetaforer och identiteter 
med den foglighet de har inför den traditionella uppfattning som finns 
kring dessa frågor, samt den djupa internaliseringen av de värdegrunder 
dessa metaforer och identiteter bygger på blir tydlig. Luttrell tar upp 
exempel på hur kvinnor relaterar till kasttypiska teman i termer av god-
dålig, antingen eller, det vill säga i termer av splitting, som har med tidigt 
och djupt internaliserade värdegrunder att göra. Luttrell ger följande 
exempel, 

[R]ealizing my reluctance to deal with strong emotions and mixed 

feelings about mothers - what could be called countertransference in 

my fieldwork relationships - marked a major breakthrough in my thin-

king and in my research process. Becoming attuned to my feelings 

about and avoidance of what the women were saying about their mot-

hers made me rethink the practice of ethnography and the role of in-

terpersonal encounters (Luttrell 2005: 261)
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Det genombrott Luttrell nämner tar sig i uttryck på det viset att hon går 
tillbaka till sina intervjuer, speciellt de som handlar om hur kvinnors 
självmedvetenhet varierar när det gäller föreställningar om modern. 
Luttrell inser med all tydlighet att hon förminskat betydelsen i en pro-
cess, där skolstruktur, kultur och identitet är bärande. 
 Luttrell refererar till D ´Andrade (2005: 90) som hävdar att det är 
bättre att inte direkt fråga hur en process, en modell ser ut eller fungerar, 
snarare fokusera på vad det är som sätter igång modellen under inter-
vjun11 och vad man kan se för samband med kvinnornas kamp för sin 
identitet (Luttrell 2005: 262). 
 Luttrell drar den slutsatsen att ”splitting” har hjälpt kvinnorna i 
sina upplevelser av blandade, motsägelsefulla känslor och samtidigt, 
 ”deflected the women’s attention from the effect of social effects of 
 social inequality in their lives (ibid:263)”. När Luttrell nämner counter-
transference i citatet ovan är detta något hon själv kommer i kontakt 
med i intervjuerna med kvinnorna, minnen av sig själv som dotter och 
skolflicka. Därför förespråkar Luttrell reflexivitet, då det kan expan-
dera både vår egen förståelse och förståelsen av de intervjuade. Det blir 
dessutom lättare att umgås med motstridiga känslor och upplevelser för 
båda parter.
 I mitt eget material kan jag se en skillnad på kvinnor från den högsta 
kasten, kvinnor som utgör en elit jämfört med kvinnor som definieras 
som medelklass, både av andra och av sig själva. Det som skiljer inter-
vjuer med några av de medelklasskvinnor jag gjort, samt de ur eliten, är 
tonen och attityden. Det finns en närvaro av osäkerhet hos medeklass-
kvinnor som intervjuas. Osäkerheten kan gälla bland annat äktenskap, 
barnens uppväxt och framtiden som osäker, vilket jag inte märker på 
samma vis hos kvinnor från eliten. Det kan gälla arbetet, om de kan 
behålla den nya bostaden, eventuell skilsmässa samt möjligheten att 
kunna utöva egna intressen, till exempel målning, samt att vara mannen 
till lags.  
 Det betyder inte att motstridiga känslor i samband med den kvinnliga  
identiteten inte skulle finnas hos kvinnor från eliten.  Många ideal som 
rör femininet, roller och ansvar har ofta rötter i den högsta kastens 
modeller och innebär därför inte frihet från konflikt och ambivalens, 
men sättet att handskas med dem kan skilja sig, det är en slutsats jag 
kan dra i min  studie. Jag vet, både genom kvinnorna själva, men även 
närstående i deras omgivning, att många har fått föra en lång kamp för 

11  Äktenskap är ett bra exempel på hur en modell sätts igång under intervjuer. Alla vuxna har 
erfarenheter de är också bekanta med modellen i form av dess värderingar, samt dess motiveringar för 
äktenskap inom hinduism. Diskussioner om männens roll var en aspekt som ofta kom upp.
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att bli erkända och få sin identitet respekterad som hustru och profes-
sionell respekterad. 

Utgångspunkter i Husserls fenomenologi  
för denna studie

Denna presentation av Husserls fenomenologi (1967, 1998, 2002) är 
inte helhetstäckande. Jag presenterar den som en metodologisk översikt 
som jag utnyttjar i tolkningen av empirin. 
 I denna studie kommer jag att använda fenomenologi som en över-
gripande metodologisk utgångspunkt. Husserls fenomenologi är i en 
utvecklingsprocess och inom ramen för denna studie använder jag fyra 
centrala begrepp, F.P. (first person) kunskap, fenomenologisk reduk-
tion/epoché, intentionalitet och transcendental fenomenologi, som en 
möjlighet för mina tolkningar, både när det gäller intervjuer, empiri och 
fältarbetets komplexitet.
 Kant använder sig av termen transcendentalt sken för att visa på 
att det är subjektet, åskådaren, den som tänker och inte objektet som 
studeras för att nå en optimal förståelse. Kant menar att det finns im-
manenta och transcendenta grundsatser. När det gäller de senare grund-
satserna anser Kant att det bara är de immanenta grundsatserna som är 
empiriska, de transcendenta ”sträcker sig utanför erfarenhetsgränserna” 
(Kant 2004: 364)” och dess grundsatser måste överskridas. Problema-
tiken i detta är att erfarenhetsföremålen endast existerar i erfarenheten 
och därför tenderar att uppfattas som varseblivningar. 
 Husserl hämtar sin inspiration för utformningen av sitt logiska  
 resonemang hos Bolzano (Smith 2007). Husserl är något  av en före-
gångare i det vi benämner som den moderna logiken. Bolzano  skiljer på 
psykologiska kunskapsprocessers logiska meningar och före ställningar 
(jfr Kant) av själslig natur i förhållande till det objektiva  innehållet. 
Smith (2007) menar att Husserl tar fasta på Bolzanos  distinktion mellan 
de subjektiva och objektiva idéerna och att Husserl följer de objektiva 
(båda är matematiker i grunden). De subjektiva idéerna är ett uttryck 
för det individuella medvetandet och kan inte bli föremål för den ex-
akthet de båda strävar efter.     
 Husserl dör 1938. Det betyder bland annat att de delar av innehållet  
i hans arbeten har presenterats under föreläsningar (förutom hans 
 tidiga böcker), och har nått en begränsad publik. Inte förrän mitten på 
1950-talet publiceras delar av Husserl på tyska och vissa engelska över-
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sättningar på sent 1980 talet. Det pågår ett arbete där delar av Husserls 
originaltexter verkar öka i omfång.  Även tidskrifter med  hans tolkning 
av fenomenologi12. 

First Person kunskap  

Fenomenologi handlar om relationen mellan livsvärldsfenomen, att för-
stå våra handlingar och vår livsvärld. Fenomenologer sedan Husserl, 
säger French, har undersökt och utvecklat detta i skilda riktningar, men 

[T]hrough these investigations has come an appreciation for the so-

cial nature of the lifeworld as it is constituted through our actions and 

intentionality. That is, while we experience as individuals, what we 

experience is constituted through our complexly interwoven subjec-

tivities, and through our actions and interactions which are based on 

these intersubjectivities (French 1997:75)

När jag lyssnar på kvinnors berättelser från intervjuer erhåller jag en 
förståelse, som kallas för  F.P. kunskap, såsom upplevelser eller erfa-
renheter. Kvinnorna berättar för mig om sina erfarenheter, de kommu-
nicerar med mig om sina reflektioner, de förmedlar innebörden i sina 
interpersonella relationer med familj och släkt. Deras beskrivningar av 
känslor och stämningar utvecklas för mig i form av erfarenhetsstruktu-
rer som jag kan närma mig mer i detalj, utifrån fortsatta intervjuer och 
samtal. Fenomenologi har på så vis både en subjektiv och rationell sida, 
efter som kunskapen som genereras både har en rationell och emotionell 
natur och struktur. Det innebär att informanters subjektiva dimension 

12  Det finns flera kritiker till dessa arbeten som fanns tillgängliga, samt vidareutveckling hans fenomenologiska 

approach. Inom ramen för denna studie använder jag mig inte av dessa utan enbart Husserl och de nytolkningar som 

kommit ut och fortfarande kommer ut i böcker och artiklar, då det passar mitt angivna syfte för denna studie. Husserls 

fenomenologiska transcendens ger en ny innebörd åt begreppet transcendens (kritiseras av bland annat Sartre) jämfört 

med bland annat Kants transcendentala idealism. Husserl, till skillnad från Descartes och Kant har en mer holistisk 

innebörd (Smith 2007), i det han överskrider Kants moraliska teorier och rena logik för att istället gå på djupet med att 

utveckla en filosofi om medvetandet och intentionalitet. 

 Husserls arbete utvecklas, där väsentliga delar blir publicerade och översatta efter hans död. ”The Crisis of Euro-

pean Sciences and Transcendental Phenomenology” finns i manuskript under åren 1935-1938, publiceras på tyska 1954 

och på engelska 1970, samt Welton (1999) som publicerar delar av Husserls originaltexter. Det betyder att viss kritik 

av fenomenologer och hermeneutiker inte haft möjlighet att ta del av ej heller Husserls egen självkritik och utveckling. 

Husserl lämnar efter sig böcker, 40.000 sidor av opublicerade manuskript, med kommentarer i stenografisk form varav 

5000 har publicerats (Koestenbaum 1967: LXXV f.f). Dessa arbeten, samt Husserls brevväxlingar, förutom dem med 

Heidegger, fördes till Belgien strax före andra världskrigets början och utgör ett Husserl Arkiv (Hua.), med både 

publicerade och opublicerade verk.

 Innebörden i Husserls fenomenologi vidareutvecklas och kritiseras av Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Schutz 

och senare även av Searl, Foucault, Habermas och Derrida. Husserl’s holistiska approach består av en reciprok interak-
tion mellan filosofi, ontologi, epistemologi och logik (ibid). Det som gör Husserls begrepp transcendental till något 
nytt, ”is the role of ideal meaning in the ”constitution” of the world, as we interpret or understand things in the world 
only through the complex structures of meaning that characterize our myriad forms of consciousness of objects in the 
world (ibid: 22)”. 
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visar på en inre verklighet, reflekterad, ”in the consciousness of the in-
dividual social actors and the meaning they attach to this reality (Sing 
1997: xxiii)”. Fenomenologi säger Smith, ”thus characterizes a given 
form of consciousness from the person’s own subjective, first-person 
perspective” (2007: 189). 
 Den reflektiva förmåga vi talar om är inte en högre metafysisk nivå, 
snarare en inneboende erfarenhetskvalité som blir tillgänglig genom att 
reflektera över den F.P. erfarenhet det är frågan om, både F.P.´s likväl 
som min egen självmedvetenhet. Det är också möjligt att utnyttja mina 
erfarenheter på ett sådant vis att mitt sätt att prata om dem, inte direkt 
referera till ett konkret objekt eller händelse, snarare söka nå en gemen-
sam klangbotten med min informant/F.P., till exempel genom erfarenhe-
ter vi båda har och som jag intuitivt upplever för oss närmre.  
 FP är utgångspunkt för relationen mellan subjekt, det vill säga en 
intersubjektiv relation. Det betyder att sådana relationer måste förstås 
innan man kan göra en analys, det vill säga forskarens förståelse av de 
intersubjektiva relationer där forskaren är en part. Fenomenologi foku-
serar då det subjektiva och erfarenheternas sociala villkor. 

Reduktion 

När det gäller F.P. kunskap kan vi finna en svaghet. Denna kunskap 
gäller  generellt för alla varelser med ett medvetande. Vad är det då som 
är speciellt med den förutom att den är subjektiv? Det utmärkande för 
den är att vi måste uppnå en nivå, en F.P.- kunskap, ett F.P. -medvetande 
om våra egna erfarenheter. Detta förutsätter, kräver att vi är kapabla att 
tänka på oss själva som oss själva (Zahavi 2002). Zahavi menar att det 
krävs både en F.P. referens och perspektiv för att kunna begreppsliggöra 
detta. En självuppfattning är med andra ord nödvändig för att berät-
taren skall kunna nå lyssnaren, samtidigt som lyssnaren och senare i 
processen tolkaren skall ha förmågan att kunna ställa sig utanför dessa, 
betrakta dem och förstå dem.  
 Smith sammanfattar det på följande vis,”[H]usserl’s revolutionary 
technique of bracketing consists in a transformation (in the first person) 
from (1) my consciousness of that object to (2) my consciousness of 
that object (2007:240)”. Syfte är att uppenbara en transformation, ”as 
mapping from the object of my experience to the experience itself: as 
it were (ibid)”. Som människa kan jag uppleva olika erfarenheter bero-
ende på tid, rum och perspektiv och om jag sätter detta inom parentes 
(bracketing på engelska, fenomenologisk reduktion) kan jag reflekte-
ra över mitt medvetande. Jag kan förändra min uppmärksamhet, samt 
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 målet för den och erhålla en medvetenhet om den värld som är omkring 
mig. Jag förnekar den inte, men kan få en djupare förståelse för den.
 Här kan vi ha hjälp de förslag och riktlinjer för intervjuer som pre-
senterats ovan, till exempel av D’Andrade (2005) som menar att det 
är framgångsrikt att se vad som sätter ett tolkningsschema, en modell 
i rullning, snarare än att diskutera modellen i sig. Ett liknande exem-
pel ger Luttrell (2005) när hon använder begreppen ”splitting” och 
”counter transference” när hon inser hur hon mer eller mindre medvetet 
försvårar sin analys genom att studera sina egna personliga erfarenheter 
från sin period som dotter och skolflicka. När vi som Luttrell ser över 
vårt material igen kan vi göra som Luttrell och med fördel använda oss 
av vad Husserl kallar för eidetisk reduktion13.  
 Som forskare och analytiker menar jag att vi vidgar gränserna för 
vad som är möjligt genom att förstå att social diskurs är vad som omger 
den begreppsapparat utmärkande för Husserls fenomenologi. I mitt fält-
arbete är exempel på detta att på söndagarna följa med till en hinduisk 
gemenskap, till meditation och umgänge med deltagarna efter medi-
tationen. Det är deltagande i en ”function”, som åminnelse av en nära 
anhörigs dödsdag, vilken firas brahminskt ortodoxt. Det är förlovningar 
och bröllop, det är exempel på hur den lojala och självuppoffrande hus-
trun agerar och vilket ansvar hon tar i hem och hushåll. Det är umgänge 
med familjen, hur det sker, vilka som bjuds, hur man visar sitt hem, var 
man förättar sin pūjā14 en helig plats i bostaden tillägnad gudarna. 
 Epoché eller fenomenologisk reduktion15 innebär med andra ord 
inte att vi undersöker  objektens vara eller inte vara, utan vad de betyder 
i sig, i ett sammanhang av erfarenheter och medvetande. Thompson och 
Zahivi (2006) hävdar att fokus inte ligger på vad saker är, utan: 

on the ways in which things are given. For Husserl, this means 

 focusing on phenomena (appearances) and the senses or meanings 

they have for us and asking how these meaningful phenomena are 

’constituted’ (2006: 69)

13  Eidetisk reduktion är säger Grossman (1984: 138), själva essensen i i våra betraktelser, ” with 
the essense, you must perform a shift in mental attitude, you must perform what Husserl calls an 
´eidetic reduction´. You must pay attention, not to the perceived instance, but the essence of which is 
an instance”.
14  Ett rum i sitt hem där man utför speciella former av dyrkan och även offer. Se bild sidan 43 
och sidan 44.

15  Inom ramen för denna studie fördjupar jag mig inte i skillnaden mellan de två begreppen, utan 
fokusera på den allmänna betydelsen att sätta inom tidigare kunskaper, åsikter, känslor och upplevelser 
inom parentes ”bracketing” i syfte att förstå F.P. uppträdande, erfarenheter med mera som det är för 
denne. ”Further, Husserl called a method ”phenomenological reduction” speaking of ”reductions” in 
plural, wherein I suspend specific theses about the existence of the world, including theses from natural 
sciences, theology, even logic (Smith 2007: 242).
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Ett exklusivt puja rum i en privat bostad hos en familj som är känd i Bengalure, 
samt tillhör en elitgrupp. (foto: Anders Hydén 1997)
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Vi skall inte tro att “phenomenological reflection proceeds by a kind of 
mental periscope: put up the introspective periscope – a phenomeno-
scope”, hävdar (Smith 2007: 252). Vad menar Smith  (2007) med detta? 
Han säger att fenomenologisk analys skall leda oss till meningen i våra 
meningsfulla handlingar för att reflektera över innehåller i erfarenhe-
terna i den intentionella krafter och nå medvetandets  essens. Reflektion 
i fenomenologisk reduktion handlar om, hävdar Husserl att, vi skiftar 
fokus och förflyttar fokus från erfarenheten av ett objekt till det sätt vi 
upplever objektet (ibid: 273).  

Kvar från föräldrahuset har Uma ett religöst monument i trädgården som hör till lägen-
heten. Det är en större rektangulär granitplatta med religiösa symboler inristade och i dess 
ände en fyrkantig tornliknande vas, där den heliga växten tulsi är planterad. Här kan man 
utföra sin dagliga puja (en ceremoni eller ritual där man tillber eller visar vördnad). Tulsi är 
en basilike växt och den heliga varianten kallas svart tulsi, vilken har medicinska effekter, 
lindrar bland annat halsont och förkylning. Den vita tulsin motsvarar vår kryddväxt basilika. 
(foto: Anders Hydén 1997)
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Logiskt sett kan jag ställa en provokativ fråga om det jag avstänger mig 
från, till exempel olika föreställningar jag har, har kunskap om genom 
bracketing. Kunskapen utgör ju en del av självuppfattning (Thomas-
son 2013: 115). Dessutom, ”There must be some means of first- per-
son access to experience if phenomenology, or any study like it at all” 
(ibid).  Thomasson menar att vi måste veta hur F.P.- kunskap är möjlig 
och hur den erhålls, samt att “we have a distinctive first-person know-
ledge of our own conscious mental states” (ibid: 116). Lösningen ligger 
i att vi har en”first order world oriented experience to knowledge about 
our own intentional conscious states and their ways of presenting the 
world” (ibid: 117). 

Intentionalitet

När vi pratar om fenomenologisk reduktion i de olika former, som 
 diskuterats ovan, det vill säga att fenomenlogi handlar om relationen 
mellan livsvärldsfenomen, att förstå våra handlingar och vår livsvärld. 
Det är med andra ord vår medvetenhet eller mer fenomenologiskt, 
 intentionalitet om olika livsvärldsfenomen som är föremål för fenome-
nologisk reduktion/epoché.
 Koestenbaum (1967) ställer frågan, ”[W]hat is consciousness?” 
 Koestenbaum hävdar att inom fenomenologi är intentionalitet, ”a 
 discovery about the nature of consciousness” (Koestenbaum 1967: 
XXVII)….”. Koestenbaum säger vidare att den fenomenologiska inne-
börden av begreppet är att”consciousness is directional” (ibid). Hand-
ling är signifikant för intentionalitet och har en bestämd riktning, mot 
vårt medvetande. Det betyder, säger Husserl, ”[I]ntentional analysis is 
thus something altogether different from analysis in the ordinary sense” 
(1967: 19).
 Brentano (i Grossman, 1984) influerar Husserls utveckling av be-
greppet intentionalitet, en erfarenhet riktad mot ett objekt med ett visst 
innehåll. Fenomenologi fokuserar bland annat på det subjektiva och 
 erfarenheternas sociala villkor. Husserl (ibid) menar att den fenomeno-
logiska metoden låter oss studera våra handlingar precis så de är obero-
ende av dess existentiella status. Detta är första ledet i metoden.
 Det andra ledet består av att söka bortse från den yttre världen för att 
istället fokusera på medvetandet och erfarenhetens strukturer. Intention-
alitet präglar Husserls fenomenologi om medvetandet. Han definierar  
fenomenologi som vetenskapen om medvetandets essens (Husserl i 
Smith 2007: 56), men vad består då denna essens av?  Husserl ser kopp-
lingen mellan medvetande och erfarenhet, men det är hos  Brentanos 
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intentionalitet han finner svaret. Brentano använder begreppen deskrip-
tiv psykologi och deskriptiv fenomenologi, från vilka Husserl utvecklar 
fenomenologi som en vetenskaplig disciplin.  
 Intentionalitet i ett husserlianskt, fenomenologisk perspektiv, handlar  
om att kunskapen om oss själva och vår omvärld, en livsvärld originerar  
från personliga erfarenheter från F.P. När jag lyssnar på kvinnors  be-
rättelser från intervjuer erhåller jag en fenomenologisk förståelse ut-
märkande för F.P. kunskap, upplevelser eller erfarenheter. Kvinnorna 
berättar  för mig om sina erfarenheter, de kommunicerar med mig om 
sina reflektioner, de förmedlar innebörden i sina interpersonella rela-
tioner med familj och släkt. Deras beskrivningar av känslor och stäm-
ningar uppenbarar för mig erfarenhetsstrukturer som jag kan närma mig 
mer i detalj, utifrån fortsatta intervjuer och samtal.  
 FP är utgångspunkten för relationen mellan subjekt, det vill säga 
intersubjektiva relationer.

In contrast to the positive sciences, which can proceed directly to 

their different fields of research, the region that phenomenology is 

supposed to investigate is not immediately accessible. Prior to any 

concrete investigation it is necessary to employ a certain methodo-

logical reflection to escape the natural attitude16. Only through a 

methodological suspension of all transcendent preconceptions, only 

through a radical turn toward that which in a strict sense is given from 

a first-person perspective, can a transcendental analysis commence 

(Zahavi 2003: 50).

Det är också genom mening som erfarenheter och medvetande sam-
mankopplas. På så vis kan jag som forskare både studera, reflektera och 
vara ett reflektivt objekt för den andre, informanten. Mina egna person-
liga erfarenheter, den mening jag tillskriver kan jag ha som en utgångs-
punkt för att förhandla mig fram till en ökad förståelse av  kvinnornas 
berättelser.  
 Intentionalitet driver oss människor mot tillvarons skiftande 
horisont perspektiv. Hur skall vi tolka det? Vi kan förstå intentionalitet 
som en kraft vilken driver oss till handlingar i en viss riktning, vilken 
också förser oss med tolkningsschema för våra handlingar. Vi kan med 
andra ord säga att intentionalitet är en form av kraft som leder oss till 
erfarenheter av och förståelse av den livsvärld, det sociala kosmos vi 
lever i.

16  ”Natural” innebär ett vardagligt tänkande. Det är den kunskap vi utan att vara medvetna om 
den, använder oss av i vardagslivets intersubjektiva relationer – min anmärkning.
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En åminnelsehögtid. (foto: Anders Hydén 1997)

Transcendental fenomenologi

Vi skulle kunna stanna här och ha en förståelse av fenomenologi som 
en metodologisk ansats. Det kan vara svårt att hitta ny teman, och nya 
ingångar. Min upplevelse är emellertid att vid en viss fas under fält-
arbetet är det svårt att genom fler intervjuer nå en djupare förståelse, de 
har nått en mättnad. Då är det socialt umgänge, deltagande observation 
som ger ytterligare förståelse. Det är sociala besök, inbjudningar till 
förlovningar, bröllop, konferenser, möten med släktingar som kommer 
på besök, en åminnelsehögtid av en nära anhörig, deltagande i högtider, 
meditation, tillsammans med dem som använder sig av meditation.
 När det gäller att göra fältarbete, att lära sig lyssna på och förstå 
intervjuer, att delta i den vardagsverklighet som är utmärkande för in-
formanterna, att komma så nära deras livsvärld det är möjligt för en 
manlig akademiker från Sverige, är det inte enbart möjligheten att nå 
en resonans utifrån de berättelser informanterna delger som leder till en 
helhetsbild. Ett fältarbete bygger bland annat på att skapa sociala och 
vänskapliga relationer, att umgås med informanter, av olika anledningar 
mista informanter man redan har, att ständigt söka vara öppen för nya 
infallsvinklar, att inte alltid ta ett nej för ett nej, att vara villig att pröva 
nya tänkbara möjligheter att komma närmare de erfarenheter och den 
reflektion informanterna har kring sina berättelser, sina vardagsrutiner, 
ceremonier och händelser. Dessa varierar från att bli svärmor, att skiljas,  
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att ta hand om sin mor eller svärfar, upprätthållande av traditionella 
förpliktelser i hem och hushåll, samt hur detta påverkar och kan förenas 
med de villkor som är signifikanta för kvinnas professionella karriär 
 Det som gör begreppet transcendental fenomenologi till något 
nytt, ”is the role of ideal meaning in the ”constitution” of the world, as 
we interpret or understand things in the world only through the com-
plex structures of meaning that characterize our myriad forms of con-
sciousness of objects in the world (Zahavi 2003:22)”. Vi skulle också 
kunna  säga att den innebörd begreppet transcendens har består i att vad 
Husserls  holistiska approach de facto fokuserar är en optimal med-
vetenhet om den empiriska världen såsom vi kan förmå oss uppfatta 
den då vi söker upphäva våra internaliserade föreställningar om den.  
 Fenomenologi innebär att man reflekterar över medvetandet, hand-
lingar, erfarenheter och upplevelser. Det är säger Grossman, ”the study 
of the essence of consciousness (1984: 144)”. Husserl kallar detta för 
det rena medvetandet, en form av medvetande som tar gestalt när vi an-
vänder fenomenologisk epoché. Detta är ett steg i en process, vi söker 
upphäva vårt empiriska eller objektiva medvetande. Nästa steg är att 
upphäva eller nå bortom sitt empiriska ego, det vill säga nå bortom sitt 
jags upplevelser, föreställningar, fördomar och förutfattade meningar, 
vilket Husserl benämner en transcendental epoché.
 Husserl (i Welton, nedan) anser att det i vårt empiriska medvetande 
finns en inneboende möjlighet för en upplevelse av sig själv bortom 
denna verklighet, att personen har en möjlighet genom en metod att 
förändra sitt tänkande mot denna verklighet. Husserl menar att för att 
uppnå denna förmåga ger vi inte upp den position vi påverkat, vi änd-
rar inte våra övertygelser, snarare exkluderar vi dem, vi sätter dem ur 
spel. Detta är en mental process hävdar Husserl, som grundar sig på en 
alldeles speciell form av medvetande vilken kan förändra våra föreställ-
ningar och värderingar. 

We put out of action the general positing which belongs to the essence 

of the natural attitude; we parenthesize everything which tat positing  

encompasses with respect to being: thus the whole natural world 

which is continually there for us, ”on the hand” and which will always 

remain there according to consciousness as an ”actuality” even if we 

choose to paranthesize it. 

If I do that, as I can with complete freedom, then I am not negating  

this ”world” as though I were a sophist; I am not doubting its 

factual  being as though I were a skeptic; rather I am excercising the 
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 ”phenomenological” pov which also completely shuts me off from 

any judgment about spatiotemporal factual being. (Welton 1999: 65)17

Husserl hävdar att varje subjektiv process har en horisont, ”which 
changes with the alteration of the nexus of consciousness to which 
the process belongs and with the alteration of the process itself from 
the phase of its flow - an intentional horizon of reference to potenti-
alities of consciousness that belong to the process itself (Welton 1999: 
109)”. Husserl menar att medvetandet om någonting, dess intentiona-
litet, dess riktning kan förändras, men för att det skall ske krävs nya 
infallsvinklar,  nya så kallade horisonter och intentionaliteter. Mina upp-
levelser,  perceptioner av horisont skiftar beroende på de olika möjlig-
heter  horisonten har. Horisont kan definieras som ”an act of conscious-
ness as the range of possibilities for the intended object that are left 
open by the act’s noematic (idé, meningskomponent - min anm.) sense 
together with relevant background ideas that are implicit or presup-
posed in the core sense (Smith 2007: 287)”. 
 Det spännande med horisontbegreppet är att det innefattar möjlig-
heter till utökade, framtida möjligheter. Husserl menar att, ”that we 
could have, if we actively directed the course of perception otherwise (I 
Smith 2007: 287)”. Denna potential måste väckas upp, måste förfinas 
och blir då ett intentionellt kontinuum av möjligheter. Vi kan fråga, sä-
ger Husserl, varje horisont vad som finns i den, vi kan öppna upp den, 
utveckla dess potentialer. Detta är verkligen något som är utmärkande 
och en utmaning i fältarbetet och kan relateras till de olika förslag och 
kunskaper som redovisats om intervjuer i studien. Om jag förstår detta 
rätt innebär inte en fenomenologisk reduktion enbart att jag sätter pa-
rentes kring mina nuvarande kunskaper och tolkningar utan att jag ge-
nom att reflektera över dem kan ställa nya frågor till de olika horisonter 
som är utmärkande för arbetet, jag kan nå längre och fenomenologisk 
reduktion är hörnstenen i denna utvecklingsprocess. 
 Horisont i detta sammanhang kan uppfattas som en mänsklig onto-
logisk struktur innehållande erfarenhet, ett medvetande utmärkande för 
en individs objekt. Husserl menar även att det kan handla om en intuitiv 
karaktär av medvetandet vilket öppnar upp för flera möjligheter när det 
gäller att till exempel fokusera personens ontologiska tillstånd. 
 Det verkar som Husserl ser fler möjligheter än hinder, han säger 
 vidare att jag kan göra på ett vis, men även på ett annat, 

17  Welton har publicerat valda delar av Husserls texter i original (översatta till engelska). En stor i 
del i boken tar upp olika aspekter av transcendetal fenomenologi.
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But the object is, so to speak, a pole of identity, always meant 

 expectantly as having a sense, yet to be actualized: in every moment 

of  consciousness it is an index, pointing to a noetic intentionality  

that pertains to it according to its sense, and intentionality that can 

be asked for and explicated. All this is concretely accessible to 

 investigation (Welton: 109, 110).

Den transcendentala epochén för oss förbi en dogmatisk ensidighet 
 säger Husserl, en ensidighet som är grundad på hur intentionaliteten 
formas. Från en epistemologisk nivå har vårt medvetande en dubbel 
natur. Medvetandet förser personen med möjligheter att orientera sig i 
världen såsom den uppfattas genom bland annat sinnena, samtidigt som 
det finns möjligheter till att gå bortom den empiriska verkligheten, till 
ett rent medvetande, till en transcendental nivå.   

As an additional part of the purification which can be performed on it 

any time, a purification that is once more by means of a certain epoch. 

This is merely a consequence of the all-embracing epoché which 

 belongs to the sense of transcendental question. If the transcendental 

relativity of every possible world demands an all-embracing brack-

eting, it also postulates the bracketing of pure psyches and the pure 

phenomenological psychology related to them. Through this brack-

eting they are transformed into transcendental phenomena (Welton 

1999: 331).

Husserl menar att i det transcendentala inom fenomenologi finns pro-
blem. Husserl anser bland annat att den värld som är behäftad med per-
sonens medvetenhet, samtidigt skapar ett medvetande som presenterar 
sig som om det vore världen. Vår primära insikt måste därför vara att 
denna form av medvetande inte skapar en förståelse för vår värld, utan 
enbart genererar en uppfattning om något som lever i sig självt och av 
sig självt. Därför måste vi förändra oss, skapa en annorlunda kogni-
tiv attityd där det subjektiva medvetandet format av vår omgivning tar 
formen av en annorlunda subjektiv kunskap. För att kunna överskrida 
tillfälligheter, fördomar och nå essensen måste vi ändra våra mentala 
attityder, vilket är innebörden i ”eidetic reduction (ibid)”. Det transcen-
dentala riktar sig mot de inre erfarenheterna och transcendetal epoché 
är metoden att nå dit.   
 Smith (2007) använder begreppet transcendental vändning när han 
söker visa omfattningen på ett transcendentalt genombrott. Han säger  
att omvärldens egenskaper, F.P. erfarenheter, olika perspektiv och teorier 
är produkter av vårt medvetande och kan därför bli föremål för  studium.  
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Fenomenologi och metodologisk slutledning

Relationen är ömsesidig när berättarens erfarenheter och medvetande  
präglas av ett reflektivt mottagande, som kan slå an en gemensam klang-
botten. I intervjun, samtalet bör man söka en förbundenhet där båda är 
delaktiga i intentionen att uppnå en gemensam förståelse, trots de olika 
utgångspunkter och positioner som präglar de bådas biografi och status. 
 Kvinnorna kan och vill berätta sina historier för mig. Jag är veten-
skapsman, en tillfällig besökare som utlovar anonymitet, jag avslöjar 
inte personen, men jag för historierna vidare. Det krävs empati och in-
levelseförmåga som forskare, för att leva så nära i en subjekt-subjekt 
relation som det är möjligt. Jag söker både medvetet och intuitivt att 
nå en samklang med kvinnornas berättelser, fånga deras reflektioner, 
skapa en bärbar tolkning av samtalen, tolkning och omtolkningar, att 
förstå den omgivande ideologiska kontexten. Jag är medveten om de 
begränsningar som finns till exempel när det gäller min egen position 
som forskare och genusmedvetenhet i förhållande till den position som 
 kvinnorna har. Jag kommer som längst i min förståelse när det sker 
ett intersubjektivt möte under intervjutillfällena, där jag kan fråga och 
fråga  om, det sker en ömsesidig lyssnar–berättar-relation. På så vis 
skapas  förutsättningar för ett förhandlingsliknande samtal som kan leda 
till en ömsesidig förståelse.  
 Vad är det då som sker i fältarbetet som vidgar min kunskap? Främst 
är det möjligheten att få en ökad tillgång till informanternas livsvärld, 
en livsvärld som utgör den F.P. ram inom vilken kvinnornas berättelser  
äger rum. Livsvärlden för Husserl betyder den vardagsverklighet vi 
 lever i, inklusive dess sociala, kulturella och andliga aspekter. Vi kan 
 reflektera över denna livsvärlds karaktär och horisonter, vilka kan 
öppnas  upp genom reflektion och det är möjligt att gå vidare och nå en 
djupare kunskap om informantens livsvärld genom att deltaga i dennes 
vardagsverklighet.   
 Transcendens är både en metod och en kritik av vår subjektiva livs-
världs erfarenhet. Utifrån den metodologiska aspekten placerar vi oss, 
”within our first-person range of experience, in the practice of transcen-
dental phenomenology, Husserl says, we ”win a new region of being”, 
namely, the region of ”pure” consciousness (Smith 2007: 80)”. Den 
rena erfarenheten i fenomenologi, en effekt av transcendental epoché, 
är exempelvis ett resultat av kvinnors berättelser, som reflekteras  över 
under berättandet och inom det vidare sammanhang kvinnorna är en del 
av. Det är en subjektiv process som under fältarbetets gång successivt, 
genom frågor och reflektion, genom deltagande och nya erfarenheter 
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expanderar varats reflektiva rum över tid. Vi kan prata med Malinowski  
”to grasp the natives point of view, his relation to life, to realise his 
 vision of his world…..we must study what concerns him most intima-
tely, that is, the hold which life has on him (Malinowski 1961: 25)”. 
Malinowsks berömda devis är ett exempel på vad Husserl menar med 
”first-person range of experience (Smith 2007: 80)”, samtidigt som ut-
trycket anger både riktning och mål för den del tagande observationens 
kontext, den livsvärld med olika värderingar, som omger de professio-
nellt verksamma kvinnor från en kosmopolitisk elit, vilka gäller fler-
talet av informanter i denna studie. 
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DEL II

Kapitel om kastsystem och kast förtjänar en egen del. Den främsta an-
ledningen är att den avhandlar kastsystemet, som är en princip, vilken 
består av rent-orent. Denna princip och vidhängande värderingar styr 
val av äktenskap, samt äktenskap, familjer och värderingar. Begreppet 
kast diskuteras ingående och min uppfattning emanerar från Dumont 
(1980). Jag nämner det speciellt då hans tolkning är kritiserad inom 
forskningen, för att vara ortodox och representera den högsta kastens 
livsvillkor och värderingar, det vill säga det traditionella Braminska 
 Indien.  

Samtidigt är de värderingar Dumont anger som fundamentala, av-
görande för elitgruppers och Brahmaners äktenskap, familjeideologi 
och möjligheter till professionell karriär. Det är en av mina slutsatser.

Dumont skiljer på ett individualistiskt sätt att tolka samhällen, som vårt 
eget och ett holistiskt vis, som Indien där de övergripande värderingana 
ligger i gruppen eller kasten. Det innebär menar Eisenstadt, att i  Indien 
existerar demokrati, vilken skiljer sig från den franska och anledningen  
finner vi i de indiska gruppernas autonomitet (Eisenstadt i Weil 
2010;458), till skillnad från den franska individuella. 

Det är viktigt att göra en distinktion mellan kast och hierarki, samt 
klass och stratifiering. Förutom denna omdiskuterade distinktion före-
kommer en mobilitet i det indiska samhället. En kvotering har skett 
för att gynna exkluderade grupper och möjligheter till omfördelning av 
grupp identiteter finns både inom och utanför de fyra Varnas. Varna är 
en rangordning av de fyra huvudkasterna Brahmaner, Ksatriya, Vais-
hyas och Shudras. Majoriteten av Indiens befolkning tillhör inte någon 
av de fyra huvudkasterna.
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Kapite l  3

Kast, klass och mobilitet   

       
Nehru, det självständiga Indiens förste premiärminister, söker lägga 
grunden för en sekulariserad demokrati. Han får ta ställning till olika  
uppfattningar kring värden som hierarki, jämlikhet, individualism och 
modernitet, något som speglar dilemman i en sekulariserad demo-
krati, där kastsystemets traditionella ideologi i olika grad präglar den 
 religiösa, kulturella, sociala och politiska verkligheten för kast och 
andra  grupper. Demokratiseringsarbetet innebär inte enbart att kast 
fungerar som identifikations- och statusprincip. Olika religiösa grup-
peringar, etnicitet och grupper av kastlösa, de mest kända är Daliterna, 
är några exempel på nya gruppidentifikationer som skapats och kräver 
rättigheter vilka tidigare varit tillskrivna de högre kasterna. Eisenstadt 
(2005) som studerat Indien och dess utveckling till det moderna skriver,

The Congress under Gandhi, Nehru, promulgated a very flexible ide-

ology or symbolism of collective identity. It was Indian, but it was 

open, not religious defined in an exclusive way. It was not religiously 

closed. It was very flexible and able to incorporate different types of 

traditions and there was no attempt at that time to impose any single 

interpretation. It was a very multifaceted collective identity with 

which could accommodate different approaches. (ibid: 327)

Idag är situationen annorlunda. Det politiska partiet BJP (Bharatiya 
 Janata Party), som kallas för den indiska ortodoxa hinduhögern, söker 
skapa ett Indien, som följer hinduiska normer och värdegrunder.  
 Majoriteten av Indiens befolkning består av lågkast och flera är kast-
lösa, vilket betyder att de  inte tillhör någon av de fyra huvudkasterna, 
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det vill säga utifrån Varnas organisation där Brahminer rankas högst, 
sedan Ksatriya, Vaishyas och Shudras.  Daliterna är en anti-kaströrelse. 
Den består främst av lågkast, kastlösa, konverterade kristna och budd-
hister och är en av de största rörelserna av denna karaktär i Indien. 
 Rörelsen startade redan under 1920-talet och skiljer sig från Gandhis 
upp fattning av de kastlösa som guds barn. Rörelsen som innehåller 
både intellektuella och militanta medlemmar söker förena de exploa-
terade kast lösa och backward castes/classes. Rörelsen är politisk och 
antihinduisk. Omvedt (1995) som studerat den dalitiska rörelsen me-
nar att Nehurus försök till sekularisering inte alls är frågan om ett steg 
mot jämlikhet och frihet, utan snarare ett försök att få en brahminsk 
tolkning av tradition accepterad utan någon större kritik. Här menar 
Omvedt (ibid) att feministerna har mycket att erbjuda Daliterna i sin 
kamp mot hinduismen, genom sin och feministernas kritik av den hin-
duiskt patriarkaliska monopoliseringen av tradition (ibid). En sekulari-
serad demokrati skulle utgöra basen för det nya nationsbygget18.  
 När Indien blir självständigt bestäms det generellt att dess staters 
geografiska gränser skall utgå från de språk som talas. Det betyder att 
inom en stat finns grupper med olika religiös tillhörighet, samt olika ide-
ologier när det gäller politik. Detta skapar olika grupperingar, som lever 
sida vid sida. Ett exempel på detta är communalism. Chandra (1994) 
 definierar communalism utifrån tre aspekter. Den första är en  gemensam 
religiös tillhörighet, vilket innebär att denna tillhörighet medför gemen-
samma politiska, sociala, ekonomiska och kulturella intressen. Den an-
dra aspekten har en sekulär utgångspunkt. Det betyder att oberoende 
av religion, har hinduer, muslimer och sikher olika intressen. Till sist 
menar Chandra att fientligheter mellan de olika grupperna och deras in-
tressen är ett kännetecken. Ytterligare en form av gruppering  är etnisk. 
Den viktigaste skillnaden mellan communalism och etnicitet är att för 
den senare är en tredje part inblandad, nämligen  staten och regeringen, 
då etniska grupper ställt krav både på autonomi  och eget territorium. 
Ett exempel på detta är en konflikt mellan två  grupper, där krav på eget 
territorium ställs, som vid konflikten av det gyllene templet  i Amritsa. 
Gupta (1996) demonstrerar utifrån olika perioder av etnisk mobilisering 
hos sikherna, där den andra parten är hinduer och den tredje regeringen. 
Han analyserar i detalj hur indiska armen invaderar det gyllene templet i 
två omgångar, strategier och motstrategier, som slutar med att sikherna 
får ge upp sin önskan om autonomi.

18  I Indien är 82.6% hinduer, 11.4% muslimer, 2.4% kristna, 2.0% sikher, 0.7% buddhister, 0.5% 
jainister och 0.4% andra religioner (t.ex. Parser), enligt Census of India 1981 (Singh 1996: 43).
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Under tiden för fältarbetet (1995 till 1998) sker två valkampanjer och 
det är tydligt att den politiska mobiliseringen sker utifrån kastidentiteter,  
något som förstärker det system man säger sig vilja ändra på. Dags-
tidningarnas och veckotidskrifternas valanalyser är eniga om att fyr-
tio procent av BJPs (Bharatiya Janata Party) röster kom från de väl-
utbildade och de ekonomiskt välmående grupperingarna i samhället, 
samt muslimer vilka kallas ”vote bank” av BJPs företrädare och ut-
gör flera av deras röster. Det existerar en rädsla för att majoriteten av 
 Indiens befolkning, det vill säga lågkast och kastlösa skall genomföra 
en framgångsrik politisk mobilisering (Kothari 1970, 1997). Sharma 
som  studerar förhållandet mellan kast och klass menar att, “caste has 
its own character independent of class in domains such as religion, po-
litics, economic formation, migration, mobility, change and conflict 
(Sharma 1997: 185)”. 

Kort historik

Ur ett historiskt perspektiv antas Induscivilisationen ha sin början för 
cirka femtusen år sedan, vilket arkeologiska utgrävningar av städerna 
Mohenjodaro och Harappa i nuvarande Pakistan bekräftar (Thapar 
1990). En spridd idé när det gäller kastsystemet är att arierna eller indo-
européerna invaderade Indusdalen för cirka 3 500 år sedan.  
 Kast, kategorisering och kastsystemet tar sin början vid ariernas  
 ankomst till Indusdalen (Thapar1990, 1994, 1995, 1997) och senare  
 Induscivilisationens nedgång. En uppfattning när det gäller kastsystemet  
är att arierna mötte de mörkhyade dasas och besegrade dem i strid och 
därefter kom att stå överst i en organisation ur vilken senare olika 
kaster successivt utvecklades som kategorier. Begreppet arya innebär 
status och respekt, medan dasa syftar på ras. Arkeloger har visat att 
 civilisationer existerade före ariernas ankomst (ibid). Undergången av 
Induscivilisationen antas bero på miljöfaktorer, som torka och över-
svämningar.
 Den så kallade nya hinduismen som härrör från 1800-talet, origi-
nerar från gudar, de heliga böckerna och är monoteistisk (Thapar 1997 
b). Det innebär att den omfattar fler kastidentiteter än tidigare. Ur den 
nya hinduismen skapas en orientalistiskt konstruerad hinduism, vilken 
appellerar till det nationella medvetandet om hinduism, likväl som det 
överensstämmer med vad hinduisk kultur är. Det nationella medvetan-
det om hinduism vid denna tid idealiserar den övre kastidentiteten och 
gynnar en politisk mobilisering, som överskrider de religiösa sekternas 



58

identitet och genererade ekonomiska resurser. Ytterligare en fördel med 
denna strategi är att man lyckas få medelklassen med. 

Here the vagueness of what constitutes a Hindu was to the advantage 

of those propagating a Hindu community. It encouraged an almost 

new perception of the social and political uses of religion. Conversion 

to Hinduism was invented largely to bring in the untouchables and the 

tribals (Thapar b: 86)

Det är framförallt det jordbruks och bysamhälle, utmärkande för Indus-
civilisationen vilket bland annat orientalister producerar en föreställ-
ning om. En anledning var att orientalisterna ansåg att det skulle ha 
funnits samma sociala organisation som i det tidiga Europa. Denna 
 organisationstyp ansågs ha ett asiatiskt produktionssätt. Utmärkande  
för det indiska bysamhället var att det inte existerade ett utvecklat 
 despotiskt statsskick. Upphovsmän till föreställningen var Durkheim, 
 Weber och bland annat Marx. Att det faktiskt existerade despotism, 
konstbevattning och klassmotsättningar ansågs inte lika viktigt, utan 
Marx  ansåg att odlingen av marken och bygemenskapen var centralt 
(Marx i Thapar 1995, 1997). Durkheim menade att Indien var ett 
 exempel på ett mekaniskt samhälle, det vill säga ett samhälle baserat 
på en solidarisk kollektiv gemenskap (vilket även en del av hans av 
studenter gjorde), medan till exempel Weber och Marx i Indien såg ett 
statiskt samhälle utan några större förändringar historiskt sett. Weber 
utvecklar  en  modell av kast, vilken han definierar som en sluten status-
grupp, där status är ärftligt, samt har en negativ ekonomisk effekt då 
status inte  genererar en dynamisk ekonomisk eller teknisk utveckling 
(Thapar 1997).
 De elementära sociala institutionerna i Indien är historiskt opåverkade  
och används därför för förståelse av det samtida Indien,  menar Durk-
heim, Marx och Weber (Thapar 1997). Hinduismen såsom den uttrycks 
idag är till stor del en skapelse som härrör från slutet av 1800- talets 
orientalister och lingvister, anser Thapar. De konstruerar en hinduism, 
vilken appellerade till det nationella medvetandet, likväl som till den 
politiska uppfattningen om vad hinduisk kultur är. 

The Hindu community as an all-India phenomena identifying itself 

as a large community encompassing all aspects of ´Hindu´ belief and 

worship appears to have been a development of recent centuries. The 

notion may well have been encouraged not only by the adoption of the 

label ”Hindu”, but also by the use of this label by Orientalist scholar-
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ship, which attempted to format Hinduism as an historically evolved 

religion along lines of Christianity, and by the demands of political 

representation as they emerged in the nineteenth century. Here the 

term Hindu connotes effectively the capturing and claiming of almost 

all religious belief and practice other than that associated with Islam 

and Christianity. (Thapar 1994: 22, 23)

Krigarna och prästerna kom att stå närmare varandra på grund av den 
ökade mängd prestigevaror som cirkulerar, vilket resulterar i ökade in-
satser från prästernas sida. Ksatriya (krigare och prinsar) stiger grad-
vis i status och kom att associeras med gudarna, vilket sanktionerades  
av Brahminerna (präster). Detta skapar inte bara ett avstånd mellan 
dessa två kategorier och bönderna, utan också ett ökat beroende mellan 
 krigare, präster och status vilket är en förutsättning för prästernas status 
och successivt expanderande funktion. Ksatriya utgör den härskande 
gruppen och den har kontroll över mark utifrån sina klanrättigheter. 
Denna nya status sanktioneras av Brahminerna, samtidigt som de är 
beroende av krigarna som förser dem med prestigevaror för ritualerna. 
Brahminerna lyckas också med, säger Thapar, att hävda och tillerkän-
nas en högsta auktoritet, det vill säga rankas över ksatriya, på grund av 
att de kan tillförsäkra kungen hans gudomlighet, men inte endast detta, 
de lyckades dessutom ge kastsystemet en religiös legitimitet. Behovet 
av en ökad och differentierad varuproduktion i samhället tillgodosågs 
genom inkorporerandet av andra grupper i systemet, såsom sudras och 
dasas. 

Varna

Varna betyder färg och rankar kasterna utifrån en övergripande princip 
för organisering av kaster och,

It has enabled ordinary men and women to grasp the caste system by 

providing them with a simple and clear scheme which is applicable 

to all parts of India. Varna has provided a common social language 

which holds good, or is thought to hold good, for India as a whole. A 

sense of familiarity even when it does not rest on facts, is conducive 

to unity (Srinivas 1994: 69).

Varnaorganisationen sägs vara ett resultat av rädsla för att förlora sin 
identitet. Arierna kom att stå överst i denna organisation ur vilken 
 senare olika kaster successivt utvecklas som kategorier. Detta ger ett in-
tryck av att Indiens historia börjar i samband med ariernas immigration. 
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När de boskapsskötande arierna kom, för 3500 år sedan, är de indelade 
i tre sociala klasser, krigare, präster och vanligt folk. Vid denna tid finns 
ingen uppfattning om kast eller kastsystem så som vi känner det idag. 
Yrke är inte ärftligt, ej heller existerade tabuer för äktenskap mellan 
klasserna och inget förbud förekom när det gällde vem som kunde äta 
med vem. Klass i detta sammanhang indikerar klasslika funktioner i ett 
härstamningssamhälle, snarare än i ett klassstratifierat samhälle.  
 Vi kan illustrera förhållandet mellan att varna, kastsystemet och 
kast som tre av varandra omgivande cirklar. Varna är den yttersta cir-
keln, där kasterna rangordnas, kastsystemet utgör mellancirkeln, där 
en detaljerad urskiljning utifrån dess tre principer sker (se nedan). Här 
finner vi också den princip som anses fundamental när det gäller upp-
fattningen av det traditionella kastsystemet, nämligen ren-orenhetsprin-
cipen. Kast utgör den innersta cirkeln, och symboliserar grupptillhörig-
het, där vardags och det sociala livets verklighet är utmärkande. Kast 
representerar den sociala identiteten och personens härkomst. Thapar 
(1997) menar att i flera av de klassiska studierna av kast, har man kon-
centrerat sig på varna, när det istället är kast man bör och har studerat, 
det vill säga grupptillhörighet och inte en generell rangordning och den 
övergripande  organisationen Varna.
 Det betyder att Varnaorganisationen kan anses som resultatet av en 
social utvecklings och spridningsprocess. Arierna drar succesivt sig öst-
erut från Indus och bosätter sig i olika områden i norra Indien, under 
perioden 3500 till 2500 år före vår tid, en tid som kännetecknas av,

[T]he emergence of the new States, the concept of paramountcy and 

imperialism, the development of the institution of kingship with 

checks imposed on powers of an autocrat through priests and public 

opinion, democratic feature in political life, complexities in admi-

nistrative setup with an elaborate hierarchy, a fast developing socio-

economic life, and an equally rapid development in religion and 

philosophy are the major highlights of this period (Chopra, Puri, Das, 

Pradhan 1996: 31).

Vid denna tid existerar inte något utarbetat kastsystem som omfattar 
alla grupper. Det sociala systemet vid denna tid är inte heller statiskt 
som man tidigare hävdat, utan det sker, beroende på den sociala ut-
vecklingen, växlingar mellan den rituella och ekonomiska statusen hos 
grupperna i systemet. En uppåtgående mobilitet förekommer i samband 
med yrkesspecialisering, arbetsfördelning och inkorporerandet av nya 
grupper i systemet. Differentierad arbetsfördelning, förändrade produk-
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tionsförhållande, kultiverandet av nya landområden och befolkningsök-
ning är faktorer som leder till ett mer stratifierat samhälle med urbana 
center och statsstater i Gangesdeltat. I detta skede använder man Varna 
organisationen för att binda samman samhällets olika grupper och roll-
funktioner till en holistisk enhet.

Kastsystemet

Det andra och mest komplexa begreppet är ideologiskt. Kastsyste-
met, består enligt Bouglé (1971) och Dumont (1980), av tre principer, 
 representativa för en traditionell tolkning av kastsystemet. Den första 
principen är separation, där det endogama (kvinnan gifts in i mannens  
familj och släktgrupp) äktenskapet och mattabuer är utmärkande. Den 
andra principen är arbetsfördelning, där medlemmen i sin kast och dess 
 undergruppering, enligt traditionen tillskrivs sitt yrke. Även denna  
 princip särskiljer grupper, i detta fall utifrån yrke, något som tidigare  
 varit ärftligt. Det tredje och fundamentala kännetecknet för kast systemet 
är hierarki. Dumont definierar hierarki som en värdeprincip, inte en ver-
tikal stratifiering. Dumont menar att hierarki är rituell till sin karaktär, 
inte ekonomisk, då hierarki baseras på en religiös ren-orenhetsprincip, 
vilken rankar de fyra kasterna med Braman högst. Denna kast anses 
renast och har därmed högst status och Sudra lägst. Ren-oren är en fun-
damental princip vilken fungerar som en determinerande  princip för 
hierarki, för separation och för arbetsfördelning. Dumont (1980) upp-
fattar hierarki som det centrala värdet och idealet determinerande för 
relationer mellan individer och mellan kaster.  
  Utvecklingen där Brahman och Ksatriya alltmer kommer att utgöra 
en kraft och Brahman tillerkänns den högst rankade positionen är viktig 
för förståelsen av kastsystemets ideologi och för hierarki som värde-
princip. Till att börja med är en uppdelning mellan de tre första kasterna 
(den tredje är Vaishyas, köpman) i förhållande till den fjärde, Sudras. De 
tre första benämns twice-born vilket innebär att de kan skänka  religiösa 
gåvor, erbjuda offer och studera de klassiska Vedaskrifterna. Detta till-
låts inte Sudras och de ställs därmed utanför det religiösa systemet. 
 Deras egentliga syssla är att betjäna de övriga tre kasterna. Bland de 
övriga kasterna står Braman och Ksatriya i ett speciellt förhållande  till 
varandra. Dumont menar att, “the Braman being the source, or rather  
the womb, from which the ksatriya springs, is superior; the Braman 
could exist without the Ksatriya, not conversely. For, while both the 
Braman and the Ksatriya can offer the sacrifice, only the Braman can 
operate it (Dumont 1980: 289)”. 
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En intensifierad och differentierad varuproduktion i samband med urba-
nisering, möjliggörs genom inkorporerandet av fler grupper i systemet, 
sudras och dasas. Den ökade graden av stratifiering utarbetas inom ra-
men för Varnaorganisationen och det expanderande härstämningssam-
hället. 
 Detta är en utvecklingsprocess där en stam kan inkorporeras i jord-
brukssamhället för att senare konverteras till en kast. Speciella yrkes-
grupper togs i takt med specialisering upp i olika skråkorporationer och 
kunde därefter få en kastidentitet. I samband med kasters status sker en 
växling mellan rituellt och ekonomiskt sanktionerade status parallellt 
med ekonomisk och social förändring. Brahminers rituella status är hög 
i perioder då välstånd och kontroll över land utgår från kriterier, som 
härstamning, klanbaserad makt och kontroll över land. I samband med 
kasters status sker en växling mellan rituellt och ekonomiskt sanktione-
rade status parallellt med ekonomisk och social förändring. 

Kast 

Det tredje begreppet i cirkeln är kast, den familj och släktskapsgrupp 
man föds i, kast kallas även jati. Dumont hävdar att kast är mer än 
en grupp i egentlig mening, snarare ”a state of mind, a state of mind 
which is expressed by the emergence, in various situations, of groups of 
various  orders, generally called caste (Dumont 1980: 34)”. Kast betyder 
ursprungligen födelse, det vill säga den grupp man är född in i. Det är 
också från den kast eller dess undergrupp man härrör, som en äkten-
skapspartner utses för en dotter.  
 Sett ur personens egen synvinkel är kast mer betydelsefullt än Varna,  
eftersom “the position and the practices of his jati mould his  career, 
 define the range of his kinsmen and closest companions, and  affect a 
large part of his social relations (Mandelbaum 1995: 15)”. 
 Män har mer auktoritet än kvinnor, äldre mer än yngre och maken 
har auktoritet över hustrun. ”I min relation till dig, vill jag veta vem du 
är” säger en informant och menar vem jag är i förhållande till honom i 
kasthierarkin och vilken kast jag är född i, något som också bland annat 
framgår av efternamnet. Iyengar är en högrankad brahmingrupp från 
södra Indien, Reddis en brahmingrupp från Andraha Pradesh och Nair 
en grupp från Kerala. Kastets främsta klassifikationsprincip är hierarki 
och kast är utgångspunkt för den sociala identifikationen. Varna säger 
alltså vem du är i hierarkin och kast definierar din härkomst. 
 Det är framförallt kast som är av betydelse för det sociala livets 
 kategorisering. Det är dock inte alltid klart definierat var i hierarkin 



63

de olika kastgrupperna har sin positioner. Oklarheter råder inom min 
region av systemet menar Srinivas (1994) och bland de lägre rankade 
(Wiebe, Ramu 1975). En anledning till detta är att det existerar en mo-
bilitet i kastsystemet och olika grupper hävdar att de har en högre posi-
tion än vad de blivit tillerkända. 
 Kast är också en territoriell enhet. Varje lokalt system represen-
terar sin egen unika hierarki av kast. Personen och familjen är en 
del av gruppen, man gifter sig inom den och barnen tillhör gruppen. 
Kast  varierar i storlek och en liten kast kan bestå av cirka hundratalet 
familjer,  men kan också vara betydligt större och finnas utspridd i 
hundratals byar (Mandelbaum 1995:235). Relationerna inom en kast 
baseras på social och ekonomisk status, samt utbildning. Kasten är 
ofta en bland flera i en by.  

Olika tolkningar av kast och kastsystemet

Dumont särskiljer eftertryckligt hierarki från social stratifikation, till 
skillnad från andra sociologer och indologer som Béteille, Gupta, Das, 
Berreman med flera vilka också kritiserar honom för hans tolkning av 
hierarki såsom det främsta kännetecknet för kastsystemet (se nedan 
under  nästa rubrik, där detta diskuteras). Dumont definierar hierarki 
som ”the principle by which the elements of a whole are ranked in rela-
tion to the whole, it being understood that in the majority of societies it 
is religion which provides the view of the whole, and that the ranking 
will thus religious in nature (1980: 66)”. Dumont menar att hierarki är 
en fråga om kosmisk ordning och därför utgör en princip som enar, i 
det att värden rankas och tillsammans utgör en helhet. Det är inte ett 
 enande av samhället utifrån dess materiella aspekter, snarare begrepps 
och symbolmässigt enande. Ideologiskt består hierarki av oppositio-
nen ren-oren. Dumont menar att om hierarki skall kunna utvecklas och 
fungera som värdeprincip, måste status och makt åtskiljas och status 
rankas högre än makt. 
 Status är, enligt den ideologiska modellen, religiöst betingad medan 
makt är världslig till sin natur. Utifrån denna modell representerar Brah-
minerna högst status i kastsystemet, medan makt utövas av Ksatriyas, 
som därför rankas under Brahmanerna. Det existerar en solidaritet dem 
emellan, men deras sociala funktioner är skilda. Dumont menar vidare 
att rankning efter status inte är allenarådande. Han liknar situationen 
vid två förenade krafter. På en sekundär nivå råder en motbalans   mellan 
renhet och makt, medan på den primära nivån underordnas makten ren-
heten/status. Detta är, säger Dumont, ett exempel på hur det vi upp-
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lever som motsägelsefullt i själva verket är komplimenterande. Dumont 
betonar vikten av att hierarki definieras utifrån sin specifika betydelse. 
”If one likes, hierarchy integrates the society by reference to its values 
(ibid: 260)”. 
 Srinivas  (1994) anser att vi kan urskilja två typer av hierarkier. 
Den ena är rituell och grundar sig på de religiösa värden som konsti-
tuerar ren-orenhetsprincipen. Srinivas och andra med honom (Sharma 
1986, Shrirama, Beteille 1969), hävdar att det existerar en ekonomisk 
hierarki.  Srinivas demonstrerar hur det under brittiskt styre, “certain 
new social and economical forces came into existence which had the 
effect of  making the structure less rigid” (Sinivas 1994:96)”. Den 
 hierarkiska värdeprincipen styr förhållandet mellan individer i familjen,  
här existerar  hierarkiska relationer. 
 Dumont kritiseras för sin analys om att den hierarkiska principen om 
rituell renhet är central för kastsystemet och dess distinktioner.  Béteille 
(1969) och Thapar (1995) hävdar att det empiriskt kan visas att makt 
utövats av personer som varit Braminer, något som Dumont inte för-
nekar. Han menar emellertid att den rituella aspekten är överordnad den 
ekonomiska. Under muslimskt styre från cirka 1200 hundra år  sedan till 
cirka 300 år sedan, skapas nya maktstrukturer och nya grunder för status. 
Britterna tar senare bort en del av dessa och skapar andra. Definitionen 
på hierarki som en kosmisk ordning inom vilket allt rangordnas efter en 
rituell ren-orenhetsprincip, fungerar socialt integrativt, vilket Kolenda 
beskriver på följande vis. 

The absence during much of Indian history of a single integrated 

political unit was balanced by the universality of certain cultural in-

stitutions. The principle of purity-impurity is especially important in 

an absence, as well, of an ecclesiastical organisation enforcing both 

hierarchy and caste boundaries (Kolenda 1978: 84). 

Den högsta kasten kan ha en integrativ funktion utifrån ren-orenhets-
principen, menar Kolenda (1978), i fall då den religiösa organisationen 
är svagt utvecklad, eftersom Brahminernas närvaro i en region då fung-
erar som en slags prototyp för de olika restriktioner och tabuer de lägre 
kasterna är underställda. 
 Béteille (1996) anser att det främst är socialantropologer som utgår 
från att kaststrukturen är detsamma som det hinduiska samhällets totala  
struktur. Både Béteille (1996) och Sharma (1997) menar att väster-
ländskt intellektuella modeller har resulterat i uppfattningen av kast 
som slutet system, eftersom individen inte kan röra sig upp i hierarkin 
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och klass som ett öppet system, då systemet bygger på individens frihet 
och social mobilitet. Detta sätt att tolka kast och klass på grundar sig 
på Webers definition av kast som en sluten statusgrupp och klass som 
en öppen, vilket innebär att klass uppfattas som en grupp vilken för-
enas genom sina specifika intressen och ekonomiska position. Kriteriet  
för en sluten grupp, som kast, är att status är ärftligt (Geerths, Mills 
1992). Utifrån denna approach liknas kastbaserad traditionell status vid 
ett slutet  system, medan modern status refereras till som ett mer öppet  
system och en öppen stratifikation. Béteille (1996) menar inte att kast-
status är oviktigt, utan vill på detta vis fästa uppmärksamheten på att det 
sker förändringar, där klass och modern icke religiöst betingad status 
 gestaltar dessa förändringar. En anledning till detta, är att visa på att 
olika typer av relationer utmärkande för klass, samt att olika förekom-
ster av sfärer, såsom politik och ekonomi, spelar en betydligt större roll 
i det indiska samhället än vad de anser Dumont (1980) ger utrymme för 
i sin analys av kastsystemet. 
 Kring begreppet jämlikhet som ideal och värde har en diskussion 
uppstått där Dumont intar en ställning som blivit starkt kritiserad. Dis-
kussionen tar sin utgångspunkt i att jämlikhet, enligt Dumont, är ett värde, 
utmärkande för det västerländska samhället, kanske mer precist det 
västeuropeiska och franska, medan hierarki och holism är utmärkande 
för Indien. Detta leder till att det västerländska samhället uppfattas som 
modernt och det indiska som traditionellt, vilket flera forskare vänder 
sig emot.  
 I princip menar Dumont att det inte existerar några autonoma indi-
vider i ett holistiskt samhälle, endast ”man as society” eller ”collective 
being (Dumont 1980: 232)”. Dumont definierar förhållandet mellan 
 individ och samhälle, i ”väst” och Indien, på följande vis.

Thus, when we speak of man as an individual, we designate two con-

cepts at once: an object out there, and a value. Comparison obliges us 

to distinguish analytically these two aspects: one, the empirical sub-

ject of speech, thought, and will, the individual sample of mankind, 

as found in all societies; and, two, the independent, autonomous, and 

thus essentially nonsocial moral being, who carries our paramount 

values and is found in our modern ideology of man and society. 

From that point of view, there emerge two kinds of societies. Where 

the individual is a paramount value I speak of individualism. In the 

 opposite case, where the paramount value lies in society as a whole, I 

speak of holism. (Dumont 1986: 25) 
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Individ i bemärkelsen fri, eller snarare en individ som lämnat den 
sociala  verkligheten, ”to devote himself to his own liberation (Dumont 
1980: 274)”, existerar endast utanför samhället, ”individual outside 
this world (ibid; 185)”, menar Dumont. Han avser de sista faserna i 
livscykel organisationen Asrama, där mannen kan dra sig undan sam-
hället. Denne individ är traditionellt en asket som dragit sig undan den 
sociala verkligheten, vissa förpliktelser, men inte lämnat samhället.

Brahminen från Paris

I ett revysymposium i tidskriften Contribution to Indian Sociology 
(Madan 1971) kritiseras Dumont för att i sin analys av de essentiella 
värden vilka determinerar mänskligt handlande fästa för stor betydelse. 
Detta skapar en kontrast mellan den teoretiska konstruktionen och den 
empiriska verkligheten, menar kritikerna. Kritikerna menar dessutom 
att det är det traditionella Indien, inte det moderna som står modell för 
Dumonts tolkning av hierarki och kast. Kritikerna hävdar att Dumont 
kan använda sig av opposition helig och världslig istället för ren och 
oren. Om vi ser till världslig som ett förslag har Srinivas (1994) utveck-
lat detta i sin tolkning av hierarki och menar att det finns en helig och en 
ekonomisk sida av hierarki. Ytterligare en kritik som framförs är bristen 
på förändringar. 
 Berreman (1971) refererar till ett fältarbete han gjort där han disku-
terade den rituella och ortodoxa karaktären av hierarki (vilken känne-
tecknar Dumonts definition) med en respondent. Informanten svarade: 
“du måste ha pratat med en brahmin (1971:23)” säger Berremans in-
formant. Berreman förkastar Dumonts arbete om kast och menar att 
 Dumont misslyckats i sin studie. 

The Indian world of ritual hierarchy described by Dumont is sterile 

an unreal as the world of stratification depicted by sociologists he 

vilifies.  In each case the people who comprise the system are depicted 

as unfeeling, regimented automatons ruled by inexorable social  

forces, confirming unquestioningly and unreeingly to universal  

values. Does Dumont really believe that the individuals are as sub-

merged by Indian society, as submissive to it, as conformist to its 

ideologies as this book implies (Berreman 1971:18)

Berreman går vidare i sin kritik och menar att Dumont gjort hela det 
 indiska folket en stor otjänst. En anledning tycks vara att Dumont, 
 enligt Berreman, inte tillerkänner indier rättvisor, känslor, makt, ära 
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och privilegier, samt säkerhet, kärlek och ångest (ibid). En anledning 
till denna kritik kan vara att Berreman inte skiljer på intrakastrelationer 
och interkastrelationer vilket kan skilja sig åt när det gäller exemplen 
ovan och inte enbart grundar sig på jämlikhet (Srinivas (1986). Kolenda 
(1981) menar att rankning kan ske efter olika kriterier och att väster-
ländska  sociologer begränsar sin tolkning av rankning (stratifiering - 
min anmärkning) till makt och välstånd. Tolkningen borde inbegripa 
även religiösa kriterier, anser hon.
 I en polemisk debatt i tidskriften Current Anthropology kritiseras 
Dumont av Béteille (1986, 1987) för att ha en rigid tolkning av för-
hållandet individualism och jämlikhet, samt att individualism och jäm-
likhet är utmärkande för det västerländska samhället, medan hierarki 
och holism är utmärkande för det indiska samhället. Denna polemik 
och debatt är viktig då den speglar två olika uppfattningar om Indien, 
den traditionella och den moderna, där värden som jämlikhet och in-
dividualism blivit fundamentala i en bred debatt. Polemiken är också 
viktig när det gäller vilken betydelse vi skall tillmäta det traditionella 
kastsystemets ideologi, det vill säga, i vilken omfattning präglar denna  
ideologi och traditionella uppfattning det moderna, sekulariserade 
 Indien?
  Béteille menar att individualism nödvändigtvis inte behöver inne-
bära, eller följas av, jämlikhet som värde. Béteille drar slutsatsen att 
 social jämlikhet och individuell autonomi inte alls behöver vara sam-
mankopplade. Han menar att den dignitet man tillmäter jämlikhet 
varierar  mellan olika samhällen, beroende på klass, ras och religion, 
men ett i universellt exempel är jämlikhet inför lagen, ”[I]n the Indian 
Constitution the individual is the principal, though not the sole, bearer 
of rights and responsibilities (Béteille 1986:123)”.19 I Indien förekom-
mer dock att vissa grupper tillskrivs speciella rättigheter för att nå ökad 
jämlikhet, till exempel olika grupper av kastlösa, som blir föremål för 
positiv diskriminering i lagen. Ett exempel på detta är kvoter för att 
erhålla arbete i statlig förvaltning och vid högre utbildning. Här är det 
alltså grupp, snarare än individ som är utgångspunkt, men syftet är att 
skapa ökad jämlikhet. Béteille anser att flera lagar är stiftade för att ga-
rantera individer jämlika möjligheter. 20

19   Eisenstadt har ett annat vis att närma sig detta fenomen. I Indien existerar demokrati, vilken 
skiljer från den franska och anledning finner vi i de indiska gruppernas autonomitet (i Weil 2010;458). 
Det liknar Dumont på det vis att det är gruppen, snarare än individen som är grund för jämlikhet.

20  Som vi kommer att se i kommande kapitel är detta intentionen. För kvinnor är det emellertid 
hennes traditionella värden, som lydig hustru och självuppoffrande moder som betyder mycket i dom-
stolen. Hennes identitet ligger så att säga i mannens grupp, hon har ingen autonom identitet.
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Stratifiering och mobilitet 

Begreppet social stratifiering används i samband med klass. Lite för-
enklat menar man att samhället delas in i olika nivåer och implicit, att 
det existerar en mobilitet mellan dessa nivåer. Sorokin (1959) hävdar 
att det finns olika former av socioekonomisk stratifiering och att dessa 
kan reduceras till tre principer, den ekonomiska, den politiska och den 
yrkesmässiga, vilket också innebär att det är utifrån dessa principer 
 mobilitet sker 
 Detta är en mycket generell definition och Gupta (1997) menar att 
alla stratifikationssystem inte behöver vara hierarkiska, det är bara en 
form. Med kastmodellen som utgångspunkt menar Sharma att enbart 
delar av den sociala verkligheten studeras, delar som inte kan isoleras  
från relationer som ekonomi och makt. Social formation däremot kan ge 
en bättre förståelse då, “Indian society would comprise class, ethnicity,  
power, religion and economy along with caste (Sharma 1986:48)”. Både 
Béteille (1969) och Sharma (1986) använder begreppet social stratifie-
ring både för kast och för klass. En anledning till detta är att genom 
begreppet social stratifiering vill de visa att olika typer av relationer ut-
märkande för klass, samt att olika förekomster av sfärer, såsom politik 
och ekonomi, spelar en betydligt större roll i det indiska samhället än 
vad de anser Dumont ger utrymme för i sin analys.
 Dumont hävdar att genom att använda begreppet social stratifie-
ring skulle vi överföra fördomar från vårt eget samhälle till det sam-
hälle vi söker förstå och därmed missa det specifika i kastsystemets 
och hierarkins innebörd. Ett exempel på detta, enligt honom, är att kast 
tolkat  utifrån social stratifikation definieras som en permanent, sluten 
statusgrupp, vilket Weber gör. Dumont hävdar bestämt att kast existerar 
 endast då det finns ett system där kast inkluderar alla medborgare  och 
samhället i sin helhet utgörs av en uppsättning av olika kast  (Dumont 
1980:215). Vidare menar Dumont att det är fel att se kast som en extrem 
form av klass. Då har man blandat ihop två olika fenomen, nämligen  
särskilda aspekter såsom endogamt äktenskap, med ett helt socialt 
 system, i detta fall kast.  

The ‘problem’ of social classes, or of ‘social stratification’ as it ap-

pears to our sociologists springs from the contradiction between the 

egalitarian ideal, accepted by all these scholars as by the society to 

which they belong, and an array of facts showing that difference, dif-

ferentiation, tends even among us to assume a hierarchical aspect, 

and to become permanent or hereditary inequality, or discrimination. 
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There are here realities which are made obscure to us by the fact that 

our values and the forms of our consciousness reject or ignore them 

(ibid:258). 

I denna studie av elitgrupper, är jag tveksam till att använda social stra-
tifikation vid analys av ett samhälle genomsyrat av ett kastsystem och 
dess elementära princip om hierarki som en ren-orenhetsprincip och 
hierarki som ett värde. Här stämmer Dumonts analys bättre än hans 
kritiker anser jag och grundar det på mina informanters (från elitgrup-
per) uttalanden och reaktioner. Hierarki är liksom social stratifiering en 
rankningsprincip. Till sist måste vi fråga oss varför man använder social 
stratifikation för att analysera kast och ibland klass.
 Även nedåtgående mobilitet existerar och utifrån den traditionella 
modellen av kastsystemet är detta ofta fråga om någon form av tabu-
brott. Personen eller familjen straffas genom att flyttas nedåt i systemet 
och erhåller en lägre eller lägsta status. Shyamlal som gör fältarbete i 
Rajasthan fann att högre kast konverterade nedåt till Bhangi kast (un-
touchables), en process, som “also involves imbibing the customs and 
beliefs and adopting the ways of life of a lower or untouchable caste 
(Shyamla 1997: 51)”. Ofta är anledningen ett brott mot någon socio-
religiös norm, till exempel om hustrun har ett förhållande med en man 
från lägre kast (obs – ej mannen, min anmärkning)21.  
 Srinivas använder begreppen Sanskritization och Westernization 
för att demonstrera de två grundläggande typerna av mobilitet. San-
skritisering förekommer inom kastsystemets ramar, där man genom att 
anamma en högre grupps värden, normer och liknande, till dessa accep-
teras. Västernisering karakteriserar en mobilitet utanför dess ramar, till 
exempel genom utbildning. Det betyder inte att västerniserade personer 
står utanför kastsystemet, utan att mobilitet kan ske genom tillgång till 
utbildning, yrke och ekonomi.  

The caste system is far from a rigid system in which the position of 

each component caste is fixed for all time. Movement has always been 

possible, and especially so in the middle regions of the hierarchy. A 

low caste was able, in a generation or two, to rise to a higher position  

in the hierarchy by adopting vegetarianism and teetotalism, and by 

Sanskritizing its ritual and pantheon. In short, it took over, as far 

as possible, the customs, rites, and beliefs of the Brahmins, and the 

adoption of the Brahminic way of life by a low caste seems to have 

been frequent, though theoretically forbidden. This process  

21  Jag frågade en informant om en högkastman har samlag med en prosituerad, som anses oren. 
Hon svarade uppretat att han bara skvätter lite vatten på penisen och blir då ren igen.
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has been called ‘Sanskritization’ in this book, in preference to  

‘Brahminization’, as certain Vedic rites are confined to Brahmins  

and the two born’ castes.

The tendency of the lower castes to imitate the higher has been a  

powerful factor in the spread of Sanskritic ritual and customs, and in 

the achievement of a certain amount of cultural uniformity not only 

throughout the caste scale, but over the entire length and bredth of 

India (Srinivas 1989: 30).

Srinivas säger att han i sina tidiga studier av sanskritisering fokuserar 
hur lägre rankade grupper söker efterlikna högre rankade för att erhålla 
en högre status. Han menar att den sociala och ekonomiska situationen 
förändras också när det gäller sanskritisering. ”It appears as a defiance 
by the low, in particular the Dalits. The motivation seems to be to chal-
lenge the high castes to try and stop their emulatory efforts, ’We dare 
you to stop us’ seems to be the message (Srinivas 1996: XV)”. 
 Sett i ett historiskt perspektiv är det tre faktorer som styrt mobilitet  
i kastsystemet. Det ena är rörligheten i det politiska systemet, det andra  
tillgängligheten på land och den tredje faktorn är krigföring, något 
britterna satte stopp för hävdar Srinivas (1996). I södra Indien är det 
flera  bondekaster som avancerat till Kshatriyas genom att tillskansa sig 
 politisk makt genom krigsföring. 
 Kolenda (1978) menar att sanskritisering som metod för att erhålla 
en högre status, i bästa fall är en mycket långsam process. Kolenda 
demonstrerar med exempel hur det tagit grupper drygt fyrtio år att till-
erkännas en högre status. Det finns flera begränsningar med sanskritise-
ring och att det vore bättre att använda generella kriterier som referens-
grupp, samt status och roller (Lynch 1996). En sanskritiserad kasts 
interaktion med andra kaster innebär ofta att deras sociala handlingar 
leder till konflikt eller motsättningar. Sanskritisering är inte tillämpbar 
på alla grupper i Indien, till exempel de som förnekar kastsystemet, ej 
heller vid politisk mobilisering och klassmobilitet. Utbildning är idag 
viktigt för att erhålla högre status och utbildning tas ofta som exempel 
på att det existerar en uppåtgående mobilitet i samhället, det vill säga, 
man söker visa på en ökad jämlikhet och expansiva trender i en social 
utveckling. I detta sammanhang är det grupper ur samhällets lägre skikt 
som genom utbildning får en högre status. En uppåtgående mobilitet 
sker ofta genom välstånd och kontakter med dem som innehar makt-
positioner.  
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Politisk mobilisering, producerandet av en medelklass, samt definieran-
det av deras intresse och yrkesområden får Khilnani (1997) att ställa 
frågan, vilken är egentligen Indiens historia från 1947? Han nämner  olika 
aspekter i formandet av ett modernt självständigt Indien och menar  att 
de olika nationalisterna bakom skapandet, är tvingade att uppfinna och 
forma egna offentliga självbilder (ibid:7). Övertagandet av det egna 
landet krävde både en nationell och personlig publik identitet. ”They 
have to make themselves Indian according to their own ideas of what 
exactly that meant. The presence of a foreign Raj had  ensured that an 
Indian identity could not be assumed as a natural condition (ibid:8)”. 
De ledande personerna är utbildade i väst och har också väst som  före-
bild när det gäller modernitet och den mest anglifierade av dem alla i 
den politiska eliten är Nehru. För honom och andra nationalister, repre-
senterade Väst en bild av Indiens framtid (ibid). Det betyder att situa-
tionen innehåller motsägelsefulla element, dels en sekulariseras demo-
krati, hinduisk till sin karaktär, samt är väst där flera av den politiska 
eliten utbildats, ett föredöme för nationens framtid vid tiden för själv-
ständigheten. När det gäller det moderna Indien kan vi också säga att 
både när det gäller hierarki och jämlikhet kan de samexistera, det ena 
behöver inte utesluta det andra, något som vi kan förledas att tro i den 
omfångsrika debatten och kritiken.

Klass, nya grupper och kvotering

En sekulariserad demokrati skulle utgöra basen för det nya nations-
bygget. När Indien blev självständigt bestämdes  generellt att dess 
staters  geografiska gränser skulle utgå från de språk som talades. Det 
betyder att inom en stat finns grupper med olika religiös tillhörighet, 
samt olika ideologier när det gäller politik.   
 Klass blir ett nytt begrepp som associeras med social struktur i den 
borgerliga demokratin, under den tid när Europa befann sig i en period 
då äldre definitioner på social uppdelning ersattes med nya. Ossowski 
(1968) anser att idag innehåller klassmodellen flera kriterier som över-
lappar varandra, samt att frånvaron av ett kriterium ger ökad betydelse 
åt ett annat. Därför måste vi fråga oss vilka avvikelser från modellen 
som är tillåtna, eftersom kriterier för klassmodellen i Europa och Indien 
sinsemellan inte är jämförbara. Det betyder att klass som begrepp och 
som kriterium för social stratifiering förlorat en del av sin signifikans.  
 Klass associeras förmodligen främst med den marxistiska tolkningen  
av begreppet. Marx teori om klass utmärks av uppfattningen om histo-
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rien som en klasskamp och att proletären är fyrfaldigt alienerad, från 
de objekt som tillverkas, från produktionsprocessen, från sig själv och 
från gemenskapen med sina jämlikar (Feur 1959). Misra (1961) menar 
att idén om en medelklass och institution som denna är importerad till 
Indien, något liknande finns inte tidigare, alltså är villkoren för dess 
framväxt annorlunda än de i Europa. I Indien är man mer intresserade 
av position och inflytande inom den offentliga sektorn än av ekonomisk 
utveckling. En köpmannaklass växer fram, men inte lika snabbt som i 
Europa och inte på samma villkor. Framväxten är mer det östindiska 
kompaniets förtjänst än en begynnande industrialisering och kommer-
sialisering som i Europa. Bhatia sammanfattar karaktären av det indiska 
medelklass begreppet på följande vis:

Middleclass means western educated urban section of the society that 

is largely in the ”Service” sector of the economy for its livlehood. 

This class is the product of 190 years of British rule in the country. 

The link that units a large multitude of its members into a single class 

distinct from the rest of the society is their knowledge of English lan-

guage and the English education it has received at the high school and 

university levels. In occupational terms, its range is from clerks, of-

fice assistants and white collar workers at the bottom to high business 

executive, managers, civil and military bureaucrats, legislators and 

politicians, who usually describe themselves as ”political and social 

workers” at the top. In between comes lawyers, doctors engineers, 

university, college and high school teachers, scientists, technologists, 

artists and similar other categories of workers who by virtue of the 

educational qualifications that they possess have come to acquire 

higher status and income and social status, the top 10 to 20 per cent 

of the population of upper crust of the society. (Bhatia 1994:16)

Det är universella principer som till exempel en ny ekonomisk ordning, 
ett nytt utbildnings- och politiskt system, nya typer av yrken vilka inte är 
relaterade till kast, som gör det möjligt att använda begreppet klass, inte 
istället för kast, utan för att studera förändringar av makt, anser Béteille 
(1969). Ett exempel på detta skulle vara en framgångsrik Brahminsk  
advokat som lever i ett exklusivt bostadsområde i Chennai. Advokaten 
har mer gemensamt med sin icke-brahminska granne och sin yrkes-
kollega än med de Brahminer som är från samma kast med vilka han 
 arrangerar äktenskap för sin dotter. Béteille (1997) tar medelklass 
som exempel på förändring av status. Som kategori kan medelklass 
 definieras utifrån, inkomst, yrke och utbildning, samt, när det gäller 
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dess övre skikt också exekutiva positioner och social framgång. Spe-
ciellt hos övre medelklassen finner vi en minskad kastidentifikation, 
anser Béteille.

The upper-middle class Indian family has shown its strength by the 

manner in which it has adapted to and retained control over a chang-

ing social environment. A very remarkable aspect of this is the man-

ner in which it has shifted its focus of attention away from caste and 

sub-caste towards school, college and office. It would be safe to say 

that in metropolitan cities like Delhi, Bombay and Calcutta, doctors, 

engineers, professors, civil servants and others take much less ac-

count of their caste and sub-caste when planning for the future of 

their children than of the school to which they might secure admis-

sion for them (Béteille 1997: 441). 

Béteille menar att det är förändringar i identifikationen med kast som 
är viktigt när det gäller att framgångsrikt möta sociala förändringar. 
Kastbundenheten är hög när det gäller yrken, men samspelet mellan 
statuskomponenter av traditionellt och modernt ursprung bör studeras 
vidare. 
 I denna studie  när det gäller  kastidentitet, definierade sig alla infor-
manter utifrån den. Vissa kan vara lågmälda när jag frågar dem ty de ger 
uttryck för att kast är ojämlikt. Ingen ser sig själv tillhöra en övre klass. 
Det är annorlunda med den professionella identiteten, där kastgränserna 
är publika och inom yrket kan överskridas, men inte inom  familjen, inte 
vid giftemål. Detta utesluter inte det vänskapsförhållande Bétaille näm-
ner ovan (1997). Efter ett långt samtal med en informant som jag träffat 
flera gånger, ger jag henne en lätt kram och  blir hon helt stel, jag förstår 
direkt att jag gjort fel. Hon säger förlåtande att hennes (höga – min an-
märkning) kastidentitet och outtalat hennes renhet var djupt internalise-
rad. Detta påverkade inte vår fortsatta relation. Både min dåvarande fru 
och jag träffade henne och hennes familj flera gånger. Min fru arbetade 
ibland på en skola som en av våra informanter har. Barnen var alla låg-
kast och lägre och informanten refererad till ovan, sade att hon önskade 
hon kunde göra detsamma, men hennes identitet har en djup traditionell 
prägel, vilket hon inte är kapabel att överskrida.  
 En annan utgångspunkt när det gäller klass och kast- relationen 
blir tydlig  vid politisk mobilisering av kastgrupperingar i syfte att stär-
ka makten. Detta leder till en förstärkning av kastidentiteter (Kothari 
1970). Kothari hävdar att det aldrig varit någon fullständig polarisering 
mellan kast och politiskt system. I den politiska utvecklingsprocessen 
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urskiljer Kothari ser en försvagning av gamla identiteter parallellt med 
introducerandet av politiska värderingar, samt en ökad grad av indivi-
duellt självintresse. 
  Kolenda (1996) demonstrerar i en studie från Tamil Nadu hur de 
 högre kasterna flyttar från landsbygden in till städerna. Detta skapar ut-
rymme för andra att etablera sig som nya landägare. Dessa har en lägre  
status än de som flyttat ut och Kolenda använder Paretos begrepps-
apparat (‘circulating elite’, ‘consolidating elite’ och ’innovating elite’), 
för att visa hur den gamla eliten ger plats åt innovatörer. Det krävs list 
för att ackumulera land, säger Kolenda, då resurserna är begränsade och 
konkurrenterna många. Pengar kan fås genom hemgift, eller att brudens 
familj äger mark, vilken är en anledning till de höga hemgifterna hos 
medelklassen. Den nya medelklass som vi ser växa fram idag,  köper upp 
land som deras föräldrar eller farföräldrar sålt helt eller delvis, för att 
bekosta sina barns utbildning. Medelklassgrupper agerar inom  ramen 
för sin kast och grupptillhörighet. Vi har ett scenario där medel klassen 
agerar utifrån sin medelklasstatus i staden, ett interkastperspektiv, och 
på landsbygden utifrån  traditionell kastidentitet (Kolenda 1996). 
  I den indiska författningen är det lagstadgat att Scheduled Castes 
(SC) och Scheduled Tribes (ST) skall tillförsäkras statliga tjänster en-
ligt ett reserveringssytem. När det gäller SC och ST är det dock vissa 
yrken som undantagits från reservationssystemet, såsom atomenergi, 
elektronik, samt vissa vetenskapliga och tekniska yrken. Alla veten-
skapliga befattningar vid Indian Institute of Science i Bengalure är 
undantagna reservationssystemet, men inte medicinsk utbildning och 
forskning vid Medical Sciences i New Delhi (Shah 1997). Det råder 
ingen konsensus mellan de yrken som undantagit reservation och de 
som faller under reservationssystemet. För de tjänster som är reserve-
rade enligt detta system, existerar en rankning i fyra klasser. I klas-
serna fyra och tre representeras SC, ST och Other Backward Classes 
(OBC), enligt den kvot som tilldelas dem. Detta är yrken med en re-
lativt låg status. Klass 1 yrken  innehas till nittio procent av medel och 
övre medel klassen  (Panini 1997). Medelklassen i Indien är till stor del 
en statlig skapelse och har därför en hög prestige. Som kategori är det 
ingen  homogen skapelse och man kan därför inte prata om en medel-
klasskultur eller småborgerlighet, på samma vis som är utmärkande för 
Europa. Det finns sekulariserade mönster som omfattar de flesta grup-
peringarna inom medelklassen. 
 Reservationssystemet har diskuterats i två kommissioner. Den första  
kommissionen tillsattes i syfte att reservera en viss procent statliga  
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tjänster till SC och ST. Den andra, som fått namnet Mandalkommission  
efter dess ordförande, heter officiellt All-India Backward Classes 
 Commission. Rapporten från denna kommission lades fram 1990 och 
har förorsakat våldsam kritik. OBC definieras i kommissionen  från 
1953 utifrån fyra kriterier. Det första är en låg social position i den 
traditionella kasthierarkin. Det andra avsaknaden av allmän utbild-
ning, det tredje en otillräcklig politisk representation och det fjärde en 
otillräcklig representation i handel, affärer och inom industrin (Radha-
krishnan 1997). Mandalkommissionen har lagt till ytterligare kriterium 
i syfte att särskilja OBC från SC och ST, men resultatet har blivit att   
tveksamheter uppstått, inte minst vad som är klass, respektive kast. 
 Det är tydligt att jordbruksområden och den bygemenskap, där kast-
strukturen är starkare än på andra håll, varit en viktig utgångspunkt 
för kommissionen. Detta leder till att kastidentitet förstärks, snarare 
än försvagas. En kritik framförs av Béteille, Shah och sex andra lärare 
vid Delhi  Universitetet 1990, ”Mandal Commission Report: A Critical 
Appraisal (Sheth 1997)”. Författarna riktar kritik mot att kast används 
som en självklar kollektiv kategori när backwardness definieras. Sheth 
(1997) menar att denna kritik, liksom det genmäle Srinivas, Shah och 
Baviskar gav på Kotharis artikel i dagstidningen The Times of India (90-
09-28) ignorerar den bredare makro- nivån i den sociala förändrings-
processen. Exempel på detta är politisk mobilisering, organisationer  
och rörelser, som daliterna. Kothari menar att dessa rörelser är en klar 
möjlighet till social förändring och även en strukturell förändring av 
kastsystemet. 
 Kaster tenderar att strukturellt förstärkas, men det finns en motsatt 
riktning, där en kraft verkar till skapandet av autonoma grupperingar  
(Jayaram 1997). Situationen förenklas inte av att det existerar både 
Backward Classes och Scheduled Castes, indelade i högre och lägre 
grupperingar vilket lätt leder till spänningar och konflikter. Eftersom 
de lägre och kastlösa grupperingarna procentuellt utgör majoriteten i 
Indien kan de, som i de norra staterna Uttar Pradesh och Bihar vägra 
ansluta sig till någon konstellation eller något politiskt parti som inte 
ger dem total överhöghet. Detta leder inte till att de erhåller makt. De 
har tillräckligt med makt att förhindra andra partier att upprätthålla en 
stabil ordning (Jain 1997). Den traditionella makten och strukturen 
som demonstrerats tidigare i detta avsnitt utmanas av de lägre kasterna. 
Dessutom har dessa lägre rankade kategorier tillförsäkras viss procent 
av yrken och högre utbildning, genom Mandala kommissionen beslut, 
något som starkt kritiserats, bland annat från det akademiska samhället. 
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En anledning kan vara att det är byn och inte kasten som är utgångs-
punkt för kommissionen. Ett resultat av detta är ”antisocial backward-
ness which was made synonymous with caste backwardness, that is, 
the traditional status of caste) as the critical element in determing the 
criteria for socially and educationally backward classes (Sheth 1997: 
246)”. 
 Srinivas (1996) förmodar att konflikter mellan kaster sannolikt 
kommer att öka i framtiden och att nätverk med individer från olika 
kaster, kommer att få en större betydelse. Detsamma gäller klass och 
livsstil som redan får en ökad betydelse för de sociala relationerna i 
urbana områden, vilket är tydligt i Bengalure. Galanther (1997) demon-
strerar hur juridiska reformer kan möjliggöra för kaster att både hävda 
gamla sociokulturella aspekter, likväl som nya, såsom ekonomiska och 
politiska.  Galanther menar att nya legala uppfattningar skapar erkän-
nande och skydd till förbindelser genom vilka nya former finner uttryck, 
till exempel utbildning, politik, fackföreningar och religion. Detta  kom-
mer sannolikt att resultera i en uppmuntran till en ny självbild, nya vär-
den och nya organisationer. Kothari (1997) hävdar att det är nödvändigt 
med en social policy, skild från den ekonomiska och politiska i syfte att 
åstadkomma  utveckling och social förändring. Frånvaron av en social 
policy skapar två Indien, ett som har tillgång till den moderna staten, 
modern teknologi och den moderna marknaden och ett Indien som står 
utanför denna treenighet (ibid). En anledning till detta är att Indien som 
ett pluralistiskt samhälle, skiljer sig i många avseende från andra plura-
listiska samhällen. Detta leder till konflikter mellan olika grupperingar, 
samt ytterligare marginalisering av grupper i periferin. De djupa klass-
skillnaderna rymmer en komplexitet bestående av kast, klass och genus. 
Utöver detta existerar etnisk mobilisering, både bland lågkast, kastlösa, 
muslimer och sikher, vilket upplevs som ett stort hot av den hinduiska 
medelklassen. Dessa grupper marginaliseras av nationsstaten. 
 I studiet av social mobilitet förekommer sällan något genusperspek-
tiv. För ett hierarkiskt system är sammanhanget annorlunda, eftersom 
mobilitet i kastsystemet gäller grupper, ej individer. Utbildning och 
äktenskap är två faktorer signifikanta för mobilitet. När det gäller äk-
tenskap sker det främst genom att kvinnan gifter sig uppåt, ett arrang-
emang initierat av den blivande brudens föräldrar, hos medel och övre 
medelklassen, nästan alltid tillsammans med en hög hemgift till makens 
föräldrar. För utbildning, likväl som för flera yrkesgrupper, existerar ett 
kvotsystem i Indien. Anledningen till detta är att ge lägre kaster tillgång 
till utbildning och yrken som tidigare varit föreskrivna de högre kasten. 



77

Utbildning som ett kriterium för social mobilitet i Indien är inte själv-
klart, eftersom samma utbildning värderas olika beroende på kön. 
 Kvinnor har i allt större utsträckning fått tillgång till utbildning. 
Chanana (1988) hävdar emellertid, att man måste undersöka huruvi-
da tillgången till utbildning är kulturellt eller socialt tillgänglig. “”Ac-
cess’ is culturally defined and the ”relevance” of formal education is 
determined by societal expectations of what is feminine (Chanana, 
1988:5)”. Här existerar fortfarande åtskillnaden mellan det privata och 
det  publika, hävdar Chanana. Kvinnans status verkar ha ökat publikt 
inom den ekonomiska sfären, men  är fortfarande traditionell och låg, 
inom den privata och sociala sfären. Många kvinnor med en hög utbild-
ning förväntas bli hemmafruar i samband med äktenskapet. En anled-
ning till att fler kvinnor arbetar utanför hemmet är de fördyrade lev-
nadsomkostnaderna, en annan är att statusen för makens familj också 
ökar i samband med fruns högre utbildning.
 I detta sammanhang och när vi studerar sociala och ekonomiska  för-
ändringar, är begreppen kast, klass, hierarki, social stratifiering och social  
mobilitet viktiga, samt att en definition av begreppen ges. De  olika 
 definitioner som existerar har vidare implikationer, något som märks 
när det gäller hur kasters status påverkas vid social och ekonomisk  för-
ändring, samt den roll klass spelar i utvecklingen av ett samhälle där 
kast blivit alltmer politiserat. Jag kommer inte att utveckla någon dis-
kussion kring klass och dess förhållande till kast eller kast i förhållande 
till klass, den debatten är omfångsrik. I en intervju med en forskare vid 
TISS (Tata Institute for Social Science) 2007 diskuterar vi bland annat 
förhållandet kast och klass. Forskaren menar att klass kan ses som en 
position inom kasten och denna position beror bland annat på utbild-
ning och ekonomi. Det betyder att kast är en övergripande klass och 
i den meningen kan kast i förhållande till klass tolkas i denna studie, 
förutom den centrala principen ren-oren som fortfarande styr delar av 
individers och familjers vardagsliv i olika utsträckning
 Kastidentitet fungerar i ett sådant fall som en uteslutningsmekanism 
och vi skulle kunna säga att ömsesidig separation och rituell renhet, 
till viss del särskiljer sig utifrån en traditionell ideologisk logik. Detta 
visar på den kontinuitet som finns i systemet. Det finns krafter som 
verkar för förändring och för kontinuitet. Två faktorer är viktiga i detta 
sammanhang. Den ena är i vilken grad den status som inte är religiöst  
legitimerad kommer att vinna terräng, faktorer som inkomst, yrke och 
utbildning. Den andra är i vilken grad kastsystemets traditionella status,  
grundad på rituell renhet och ömsesidig separation, kommer att för-
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ändras under ett flergenerationsperspektiv. Dessa två faktorer, socialt 
respektive religiöst legitimerad status, är viktiga när det gäller social 
förändring.
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DEL III

Tradition går före modernitet och gäller för institutionerna äktenskap 
och familj. Elitgrupper och andra grupper från den högsta kasten är 
 representanter för värderingar utmärkande för äktenskap och familj. 
Äktenskapet är fortfarande i hög grad endogamt och man väljer partner 
från sin egen kast och kastens olika undergrupperingar.

Fokus när det gäller familj i denna studie är dess ideologi och värde-
ringar, vilka båda är utmärkande för elitgrupper. Här har det skett för-
ändringar i äktenskapet, en process som började för cirka hundra år 
sedan. Förändringarna består i att man går utanför den egna kasten och 
söker en partner inom mellankastliga grupper (Shah 1998). Familje-
ideologi är ingen isolerad enhet, utan ingår i ett större nationellt sam-
manhang, det nationalistiska projektet (se kapitel 6).

I denna studie undersöks den privata sfären (hemmet, familjen), där 
de bevarande krafter, det vill säga traditionella snarare än strukturella 
förändringar är utmärkande. Det sker emellertid en utveckling, såsom 
kastförändringar som påverkar elitgrupper och nya grupp/kast konstel-
lationer, vilka är konstruktioner som gynnar elitgrupper

Ytterligare en aspektär vad som sker i den publika sfären yrke, där sann-
olikt förändringarna kan verka främjande inte enbart för män, såsom 
lagstiftning, karriärens villkor bland annat det modernas spänningsfält 
nationalistisk ideologi och medborgarskapsfrågan. Den sista aspekten 
kan ses en reflektion över att möta moderniseringsprocessen och kvin-
nans situation.

Srinivas (1994, 1995) menar att idén om hierarki (och värderingar – 
min anmärkning) är utmärkande för det högsta kastet och kastsystemet 
på så vis att, ”[T]he entire life of the top castes seeps down the hierach 
(1994:45)” Detta har även ytterligare implikation, nämligen att signifi-
kanta värderingar, så som de utmärkande för en god hinduisk fru, skiljer 
sig i kast och Varna organisationen. Detta gäller även när vi pratar om 
förändringar och mobilitet i kastsystemet. Shah (1998) är en av dem 
som skriver mer specifikt om denna grupp. Både ur ett historiskt och 
modernt perspektiv bidrar Eisenstadt (1973, 2000, 2001, 2002) med 
centrala perspektiv på tradition och förändring. 
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Kapite l  4

Äktenskapet

Fortfarande är äktenskap inom kasten dominerande. Över tid ser Shah 
två mönster i denna utveckling. Den ena är att äktenskap mellan grupper  
kan resultera i att, ”a child from such a marriage develop close identity 
with one of the parents and his/her ethnic group and eventually marries 
into it (Shah 1998: 11)”, vilket innebär att äktenskap inom den egna 
gruppen överskrids.
 Det andra mönstret Shah ser är förändringar i kast och endogami (se 
nedan). Det sker en utökning av de olika grupperingar där man  söker 
efter en lämplig make. Förutom inom kasten söker man och finner en 
make genom, ”personal knowledge of the members of the network of 
relatives and friends; advertisement in newspapers, magazines, and 
cast journals, marriage bureaus; and now marriage melas (fairs) (ibid: 
142)”. Shah visar på en pågående utveckling som följer sociala, kultu-
rella och ekonomiska förändringar. Några av dessa förändringar är en 
minskad relation mellan kast och yrke, vilket är ett kriterium i kast-
systemet. Detta är något som informanter pratar om, den ökade bety-
delsen av utbildning och yrke i samband med äktenskap. I denna studie 
är det tydligt. Jag har två exempel på att man gått utanför sin kastgrupp. 
I det ena fallet är det mellan intrakast hos Brahminer. I det andra fallet 
är det mellan en hinduisk kvinna och en muslimsk man. Det är brudens 
familj som tar initiativ och  söker om så är möjligt efter en undergrupp 
i gruppen som har en högre status än dess egna.
 För ungefär hundra år sedan fanns 300 kastgrupperingar inom den 
högsta kasten och dessa var fördelade på olika språkregioner inom 
Indien. Det är inom dessa man söker äktenskapspartner. Det som sker 
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En förlovningsceremoni. (foto: Anders Hydén 1997)
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idag menar  Shah är att äktenskap i ökad grad sker i ”sub-sub castes of 
their respective sub-caste and, to a lesser extent, between sub-castes of 
their respective maximal caste (ibid:145)”. Inom kasten finns,  menar 
Shah (1998), ett omfattande nätverk av släktingar och släktgrupper 
vilka  utgör ökade möjligheter till alternativ för att finna en make. Shah 
nämner en organisation av kastsammanslutningar som utgör en arena 
för sökande efter en partner. Det skall emellertid tilläggas att äktenskap 
mellan olika kaster ökar, men att den övervägande majoriteten av äkten-
skap sker inom kasten (endogami) och mellankastliga äktenskap har en 
långsam ökning inom den så kallade högsta kasten22. Den främsta an-
ledningen är att barnen identifierar sig med faderns och moderns kast. 
Shah spekulerar i huruvida interkastgrupperingar kommer att forma en 
egen kast i framtiden. Något kastfritt samhälle kommer Indien inte att 
bli inom överskådlig framtid (Shah 1998: 147). Vad vi ser idag är vad vi 
skulle kunna kalla en sub-grupp inom den högsta kasten, formad utifrån 
mellankastäktenskap
 Det som förenar den minoritet som gifter sig i inom  en kast som 
delar viktiga sociokulturella drag, 

Upper caste Sanskrit culture, higher education in India and abroad, 

higher level of salaried jobs or self-employment in the modern eco-

nomic sector, residence in modern housing complexes, participation 

in clubs and other voluntary associations, similar habits and tastes, a 

common lifestyle (ibid 147).

Detta utesluter naturligtvis inte intra kast för denna minoritetsgrupp i 
toppen av hierarkin. Definitionen ovan i citatet stämmer väl överens 
med informanter i denna studie, vilka Shah kallar elitgrupp och 
kosmopoliter. Därför är genomgången av kast och kastsystemet, dess 
utveckling och olika uppfattningar viktigt för att förstå betydelsen av 
och relationen mellan kast och äktenskap, mellan ren-oren, hierarki och 
äktenskap.
 När vi studerar äktenskapet som institution är det främst det endo-
gama äktenskapet, samt uppfattningen om äktenskapet som sakrament 
och socialt kontrakt som står i fokus. De olika äktenskapliga roller-
na, arbetsfördelningen mellan makarna och de villkor inom vilka de 
båda makarna skapar en professionell karriär, tydliggörs genom signifi-
kanta genusföreställningarna. Dessa reproduceras och förstärks utifrån 
värderingar som är utmärkande för äktenskap och familj som institu-
tion. Framförallt inom medel och övre medelklassen har hemgiften i 

22  I detta fall menar jag att gruppen är lika med kasten och inom den, som Srinivas tecknar ovan, 
finns olika kastgrupperingar, vilka har olika status sinsemellan. Kastgrupperingarna inom en kast är 
inte en horisontell eller företeelse 
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samband med äktenskapet, antagit proportioner som leder till en stor 
ekonomisk belastning för brudens familj och det är sannolikt att den 
senaste tidens sociala och ekonomiska utveckling påskyndat denna ut-
veckling.  
 Äktenskapet är en av de största ceremonierna i en familjs karriär 
och demonstrerar familjens status, välstånd och prestige. Det är den 
 ceremoni vilken samlar mest släktingar och bekanta, helst betydelse-
fulla sådana. Informanter har berättat om bröllop där femtusen personer 
deltar. Det ges en hemgift från brudens föräldrar till makens föräldrar 
eller direkt till maken om man i samband med giftemålet etablerar ett 
eget hem och inte bor hos makens föräldrar. Äktenskapet är arrang-
erat och auktoritet, status och socialidentitet uttrycks i beslutsprocessen 
speciellt för brudens fader och hans familj.
 Unga, ogifta kvinnor jag träffar menar att de vill träffa sin blivande 
make ett antal gånger innan giftermålet, samt att de gärna ser att den 
blivande maken  har samma eller liknande yrke de själva tänker välja. 
Det innebär att de accepterar att äktenskapet arrangeras, men  en at-
titydförändring till de äktenskapliga arrangemangen existerar. I valet 
av partner är astrologi eller snarare en samstämmighet mellan de båda 

Förlovningsceremoni. (foto: Anders Hydén 1997)
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blivande makarnas astrologiska data en viktig aspekt och när familjen 
söker finna en partner. Detta ser vi också i de olika dagstidningarnas 
äktenskapsannonser och på olika internetlänkar.

Äktenskapet som sakrament

Enligt klassiska texter och traditionell tolkning, speciellt utmärkande 
för högre kaster, är äktenskapet en helig inrättning och förbindelse 
 legitimerad av religiösa värderingar. Äktenskapet sett som sakrament 
har tre syften. Det första är plikten, Dharma (sociala och religiösa för-
pliktelser), det andra är att producera barn Praja, (helst söner) och det 
tredje är njutning och välbehag, Rati (Desai 1994). Eftersom äktenska-
pets ursprung och syfte anses religiöst betingat, leder detta till uppfatt-
ningen om äktenskapet som ett sakrament. Mannen behöver dessutom 
en hustru för att fullgöra sina religiösa förpliktelser och dessutom för 
att träda in i den andra fasen av livscykelorganisationen23 som familje-
fader, då han tillerkänns en social identitet som man, samt vid sina 
föräldrars begravning. Det innebär att om hustrun dör eller inte föder 
söner,  har mannen juridisk rätt att gifta om sig, eftersom hans religi-
öst sanktionerade förpliktelser kräver att han producerar en son som 
håller  släktlinjen  vid liv, samt förättar ceremonierna vid föräldrarnas 
död. Kvinnan  erhåller sin sociala identitet genom giftemålet och mo-
derskapet, dock bör hon föda en son. Ett barnlöst äktenskap eller äkten-
skap utan söner är skäl för mannen att gifta om sig. En kvinna kan inte 
åbe ropa barnlöshet som skäl för skilsmässa. Hon kan som änka enligt 
denna uppfattning av äktenskapet inte gifta om sig, hennes status de-
graderas och hon kan förskjutas av mannens släktgrupp, då hon upplevs 
som en belastning. Ibland betraktas hon som farlig, eftersom hennes 
status och sociala identitet är oklar (Chakravarti 1995).
 Äktenskapet uppfattat som sakrament präglas av en ideologi vilken 
producerar idealföreställningar om de respektive rollerna i äktenskapet. 
För mannen representerar, både i äktenskapet och i familjen, den andra 
fasen i livscykelorganisationen, Grhasthin eller familjefader, en insti-
tutionell idealföreställning. Man skulle kunna tro att Sita skulle utgöra 
ideal och förebild för hustrun. Sita, gift med guden Rama, är sinne-
bilden för trofasthet,  lojalitet och skönhet. 
 Det är inte den sinnliga föreställningen Sita, utan snarare den lojala 
hustrun och den självuppoffrande modern (Kapur, Cosman 1996), samt 
den lydiga svärdottern som utgör de feminina idealföreställningarna för 
den unga hustrun, vilka är utvecklade under de senaste hundra åren. 

23  Asrama, en hinduisk reglerad livscykelorganisation som består av fyra faser.
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Dessa föreställningar har utarbetats inom ramen för det nationella själv-
ständighetsprojektet och bär tydliga politiska och religiösa värderingar. 

Äktenskapet som socialt kontrakt

Äktenskapet kan även uppfattas som ett socialt kontrakt. Första steget 
mot kontraktsuppfattningen var lagar mot barnäktenskap. År 1860 an-
togs lagen om en tioårsgräns för flickor när det gällde äktenskap och år 
1891 antogs ett lagförslag om att tolv år skulle vara gränsen. Idag gäl-
ler ”The Child Marriage Restraint Act” från 1929, som anger tjugoett 
år som gränsen för män och arton år som gränsen för kvinnor. En rad 
berömda fall har föregåtts ratificeringen av lagen mot barnäktenskap 
och ”the proper place of a twelve-year-old girl is in school, not in a 
marriage bed (Whitehead 1996: 205)” syftar inte bara på en rimlig ål-
dergräns. Man menar att när det gäller kvinnans roll och status, skall 
hon ges möjligheter till utbildning och arbete. Lagstiftningen utvecklas 
och 1933 antas  en lag för kvinnors rätt till egendom. Under denna tid 
förs en livlig debatt om kvinnors status. Debatten gäller kvinnors  status 
inom den publika sfären och deras rätt och möjlighet till arbete utanför 
hemmet. Viktigt i denna utveckling är de nya områden och sfärer som 
blir föremål för statlig intervenering. När det gäller lagen mot barn-
äktenskap, kriminaliseras parterna i detta arrangemang, vilket betyder 
att föräldrarna på bägge sidor kan straffas. Debatten kring dessa och 
liknande lagförslag, handlar om huruvida det är rätt av staten att ingripa 
i religiösa  frågor, vilket äktenskapet anses vara. Det är denna juridiska 
process, samt  sociala reformation som leder till uppfattningen av äkten-
skapet som ett civilt eller socialt kontrakt. 
 Uberoi (1996) hävdar att utvecklingen från sakrament till kontrakt  
inte är någon entydig utveckling, ej heller någon övertygande sådan.  
Det märks framförallt i domstolar, där juristernas perception av äkten-
skapet grundar sig på uppfattningen av denna institution som ett 
 sakrament, vilket får rättsliga följder, speciellt för kvinnors möjlighet 
till skilsmässa.  Denna uppfattning innebär att för kvinnan väger sakra-
ment högre än social kontrakt vid till exempel äktenskapliga relationer 
lägger en stor tyngdpunkt på äktenskapets band av evig lojalitet, hus-
truns trohet, att hustrun inte har eller kommer att ha sexuellt umgänge 
med någon annan än sin man, samt hennes förmåga att föda söner, 
vars betingelser är religiöst sanktionerade. Det går att se en förändring, 
 vilken innebär att man i högre grad uppfattar äktenskapet som ett kon-
trakt, samt att det finns ett behov av en ”uniform civil code, that moder-
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nity entails a process of secularisation whereby the civil law becomes 
distinct from, or else itself takes over from, canon or church (that is, 
religious) law (Uberoi 1996: 323)”. 

For instance, it must be undertaken between two persons of opposite 

sex; it is made binding through a religious or civil ceremony endor-

sed by the state, to be followed by an act of sexual intercourse; it is 

presumed to be a lifelong arrangement; and it is terminable only on 

grounds approved by the state, which are in fact defined more string-

ently than is required for the termination of other forms of contract 

(Uberoi 1996: 324).

Uberoi menar, utifrån argument i Patemans bok ”The Sexual Cont-
ract (1988)”, att det är besynnerligt att äktenskapet uppfattas som ett 
kontrakt  i begreppets egentliga bemärkelse. Pateman menar att kon-
traktsuppfattningen är skapad av det moderna patriarkatet och att  det 
sexuella kontraktet därmed ignoreras. Uberois slutsats är att kontrakt 
som det beskrivs, är oförenligt med utveckling och förändring 24. Det 
beror på att kontraktspersonerna inte är jämnbördiga (ibid). Kontrakts-
uppfattningen är intressant eftersom den följer givna regler, men det 
finns även outtalade överenskommelser, eftersom man inte upprättar ett 
ordinärt affärskontrakt. Det är med andra ord fråga om en modernise-
ring av en av civilisationens äldre institutioner, äktenskapet och liksom  
i övriga delar av världen söker man använda lagen som utgångspunkt 
för att få denna institution mer modern. Hirdman (2001) har en kom-
pletterande syn på kontraktsuppfattningen och använder i detta sam-
manhang genuskontrakt i en historisk studie. Hirdman använder det 
svenska folkhemmet som symbol för kontrakt för att visa på en över-
gång till det moderna, jämlikhetskontraktet för att exemplifiera försök 
till jämställdhet, vilket bland annat innebär att staten behöver kvinnlig 
arbetskraft. Kontrakts begreppet innehåller med andra ord flera aspekter 
och kulturella variationer. Genuskontrakt så som det definieras av Hird-
man (2001) synliggör kön, internaliserade roller, ansvar, arbetsfördel-
ning och är om vi fokuserar på kontraktsbegreppet inte ett kontrakt som 
för kvinnan ger någon större möjlighet till förhandlingar om innehållet 
i kontraktet. 
 I Indien finns lagar som är flera tusen år, och delar av dessa är en 
naturlig del av det patriarkaliska systemet, samt en central del av inter-
nalisering av en ung kvinnas feminitet. Naturligtvis skiftar lagarna i ka-

24  En informant liknade äktenskapet för dottern vid ett gökbo. Familjen uppfostrar henne, föder 
henne, betalar för henens utbildning och sedan tillfaller hon en annan familj som drar nytta av detta. 
Konkret betyder det att man skiljer på pojkar och flickor vilket innebär  att pojken, den unge mannen 
alltid kommer i första hand.
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raktär beroende på kvinnans kaststatus och mycket beroende på hennes 
möjlighet att producera söner. Det är med andra ord ett kontrakt som 
bygger på icke förhandlingsbara föreställningar och ansvar utmärkande 
för kvinnan och hennes underordnade plats i den familj hon gifts in i.  
 En kvinnlig informant berättar om de arrangemang som föregick 
hennes eget äktenskap, samt sin uppfattning om äktenskapet som ett 
kontrakt på följande vis.

When you are very young you are given all the freedom in the world, 

no disciplining. Very young children can be approaching around 

the house. They are allowed to make any mistake, any noise they 

like. Suddenly in their teens there is a counting down. And they are 

not prepared for it, so there is no rebellion. That is how it operates. 

You are so used to parental approval, so you find yourself unable 

to be the way they would like and you won´t. So it is definitely in 

your teens and you’re going into an arranged marriage. And I think 

 religious here is very very personal, it is not meant to be, it is more a 

social contract between families and you relate to your husband only 

 marginal, you relate more to sisters in-laws, mother in-law and so on. 

And the man has also to make smaller adjustments to his in-laws.   

My marriage is arranged, but I disapproved of that.

- Why did you?

Well you know I have been reading a lot of English books and it is an 

old way to marry like that, but like I said, I did not really see an alter-

native, there was a pressure.

- Could you have denied?

Yes, yes I could have, it is just that, that I was conditioned in such a 

way, that acceptance came much more easily than a denial. You see 

the whole upbringing everything led up to that.

- So, you did not have a free choice, it was him or somebody else?

Yes, and then, it was not that my parents told me to find someone, it 

was so cloistered and the whole idea of finding a different person out-

side my community scared me. I did not do it.

- And you belong to the same caste and community, as your husband?

Yes, and it was an intermarriage between families, so I felt I was 

 marrying a relative, which I must say made things less scaring for 

me. It reassured me in a way. I think the way we were brought up was 

very similar, so it was reassuring and it is a bonus that we become 
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friends by the way, it was not personal, more a contract between 

 families. Once the marriage is arranged there comes a certain liberty 

in. You are allowed to go out, because everything is safely arranged, 

and I think here the Western media comes in, now people like to talk 

of things as love marriage or something. They sort of make it all 

 romantic and some really strange things happen in pattern behavior. 

For example, normally the bride goes to the groom’s house; she is 

welcomed there and so on. What happens now is that the couple goes 

to a hotel the first night.

Vi ser att för den unga bruden är arrangemanget slutet på en process, 
samt början på en ny fas, en social identitet som gift, där hon är svär-
dotter till sina svärföräldrar, hustru till sin man och mor till sina barn25 
Dessa genusrelationer, vilka har en symboliskt viktig betydelse i det 
nationella projektet, har bidragit till uppfattningen av äktenskapet som 
ett kontrakt.
 En viktig aspekt med genus och genuskontraktet enligt Hirdman, är 
att hålla isär man och kvinna. En kvinna kan, säger Hirdman, aldrig bli 
likvärdig en man. På det viset förstärker man ju den manliga hegemonin, 
eller det traditionella patriarkatet. Hirdman kallar detta för det  naturliga 
genuskontraktet och ger flera exempel från historien för att visa på att 
det egentligen är frågan om en så kallad naturlig ordning om vi ser på 
relationen mellan man och kvinna. Det har alltid varit så och stöd finns i 
tusentals års äldre skrifter med stor auktoritet. Denna struktur förstärks 
därför att den samhälleliga strukturen vilar på den.  Hirdman menar även 
att 1900-talets begynnande välgörenhetspolitik,  eller reformatorer som 
är det uttryck jag använt för att visa på utvecklingsprocessen i Indien, 
som skapar de strukturella utrymmen för paret (Hirdman 2001). Hon 
kallar detta för ett politiskt genuskontrakt, eftersom det innehåller regler, 
rättigheter, skyldigheter och överenskommelser.

Endogami

I Indien är den övervägande majoriteten av äktenskapen endogama, vil-
ket betyder att man gifter sig inom den egna gruppen, samt att kvin-
nan blir en medlem av makens familj. Det endogama äktenskapet och 
äktenskap som inte går över religionsgränserna står för de värderingar 
som sannolikt genomgått minst förändringar. En  anledning till detta fin-
ner vi i familjen, dess verksamhet och arvsregler.  Endogamt äktenskap 
reproducerar kastet från generation till generation, vilket även stärker 

25  Detta par får inga barn, vilket anses bero på henne och trots att makarna går i en medvetand-
ekurs, avslutas äktenskapet i skilsmässa.
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familjen som institution och reproducerar familje ideologin. Endogami26 
skapar en relation mellan kast och släktgrupp, där härstamning genere-
ras från båda parterna (Dumont 1980). Olika former av endogama äk-
tenskap existerar. Den vanligaste är hypergami, där status hos makens 
familjegrupp är högre än kvinnans. Hypergamiskt äktenskap eftersträ-
vas av brudens familj, därför de gifter bort sin dotter uppåt i hierarkin, 
en socialt stigande mobilitet, vilket idag är förenat med en hög hemgift. 
Även brudens familj erhåller en ökad status då hypergami tillämpas. 
När statusen mellan makens och makans familj är lika praktiseras iso-
gami, till exempel en nära släkting, till exempel morbrors dotter, samt 
när området där man kan välja partner är begränsat. En tredje och min-
dre vanligt förekommande variant är hypogamiskt äktenskap, där bru-
dens familj har en högre status än brudgummens.  
 Även om man gifter sig inom sin kast, får man inte gifta sig inom 
samma gotra, vilket innebär äktenskap mellan dem som härstammar 
från samma förfader. Gotra refererar till klan, det vill säga den grupp 
av personer som har samma förfader. Det betyder att folk från olika 
kaster kan tillhöra samma gotra (Karve 1997; Mandelbaum 1995). Man 
kan heller inte gifta sig men en kvinna från sin egen sapinda, det vill 
säga, om det existerar ett släktförhållande mellan parterna i faders- el-
ler moderslinjen. Sapinda innebär släktskapsposition och gotra släkt-
skapsgruppering. Äktenskapet anses vara en social plikt mot familjen 
och kast, alltså skall det inte existera någon föreställning om personliga 
eller privata intressen för de båda parterna i äktenskapet. Mannen har 
förpliktelser mot sin hustru, men hans viktigaste förpliktelser är riktade 
mot sin kast och familj, samt religion. 

26  Shah (1998) hävdar också att ren-orenhetsprincipen tenderar att försvagas när det gäller rela-
tioner mellan kaster. Han säger emellertid att ”[T]he hard core of caste, however, appears to be the rule 
of caste endogamy (ibid: 144)” och det är därför viktigt, säger Shah, att förstå det väsentliga i vad som 
händer med denna regel och princip. 
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Äktenskapet27 som institution ses i första hand inte som ett förbund 
mellan man och hustru, utan mellan två familjer. Detta speglas också 
i själva bröllopsritualen och ceremonierna. Den första dagen med dess 
ritualer, är ägnad föräldrarna och bröllopsparet har en perifer roll. I äk-
tenskapet uttrycks faderns plikt att finna en lämplig man till sin dot-
ter, i högre grad än för en fader att få sonen gift. Det betyder också att 
traditionellt är det brudens föräldrar som tar första steget i den process 
som leder till äktenskap, men inte nödvändigtvis en ny familj, om det 
unga paret ska bo hos makens föräldrar. Det endogama äktenskapet och 
äktenskapet som institution är centralt för person, genus, familj, släkt 
och kast. Värderingar, ideal, roller och förpliktelser signifikanta för äk-
tenskapet reflekteras i de sociala relationer som är utmärkande för dessa 
kategorier.
 Kapur och Cossman (1996) demonstrerar hur sociala reformatörer 
under 1800-talet arbetade för att juridiskt förbättra kvinnans situation. 
Lagförslag mot barnäktenskap, sati och mot att änkor inte får gifta om 
sig, är tre viktiga frågor på den sociala och politiska agendan. Reforma-
törerna är män och deras arbete har en beskyddande karaktär gentemot 
kvinnan, som anses vara hustru och moder av naturen, roller som behö-
ver skyddas och förstärkas.  

Hemgift

Giftermålet är den mest prestigefyllda familjeceremonin, vid vilken 
medlemmar ur släktgrupp, kast och betydelsefulla personer samlas. 
En av våra informanter berättade att när de gifte bort sin dotter deltog 
omkring tretusen personer, från de bägge familjernas sida. Det betyder 
att det inte bara är en prestigefylld ceremoni utan även det tillfälle när 

27  Hustruns förpliktelser är främst riktade mot maken, hans familj och då hon blivit moder, mot 
barnen.  Idealen kring föreställningen om den lojala hustrun speglas också i den förbjudna saticer-
emonin, vilken innebär att hustrun följer sin man i döden. Namnet på denna ceremoni kommer från 
guden Shivas hustru Sati. Att följa sin man i döden blir en ultima manifestation på en hustrus ärbarhet 
och lojalitet mot maken. Sati förbjöds 1829, men sedan självständigheten har 38 fall rapporteras fram 
till 1987.  Debatten kring sati har bland annat kommit att handla om huruvida detta är fråga om en 
äkta hinduisk tradition eller inte. Kampanjer mot sati har också mötts med protester, då man menar att 
religionen ifrågasätts (Kapur, Cossman 1996). Ett exempel på sati i modern tid är Roop Kunwar från 
Rajastan som begick sati 1987. Hon var arton år och änka efter sju månaders äktenskap. I byn sades 
det, bland annat av hennes släktingar, att hon begick denna handling frivilligt i åminnelse av sin man. 
Andra hävdade att hon dopats med opium, att hon fick ”hjälpas” upp på bålet sedan hon ramlat. Platsen 
för denna sati blev snabbt en vallfärdsort och inom kort hade 500 000 människor, däribland politiker av 
olika dignitet, som högtidliggjort händelsen. Rajput ungdomar försvarade platsen med sina svärd och 
ännu sju månader efter händelsen, besöktes byn Deorala av 400 000 människor dagligen. Detta kom att 
bli något av en religiös väckelse för både hinduiska, muslimska, sikhiska och kristna fundamentalister 
i Indien (Bumiller 1990).
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familjen har möjlighet eller snarare är tvingade att visa sin status och 
de resurser familjen har, något som kan avläses i gåvorna som ges, inte 
bara till brudparet, utan till samtliga deltagande. I en familj med flera 
eller enbart döttrar, gifter man i regel bort dem i den ordning de fötts. 
Det betyder fortfarande att om det finns flera flickor i en familj, förblir 
inte den yngsta gift om det saknas resurser. En av våra informanter 
berättar att detta är hennes lott, men att en man på hennes arbetsplats 
vill gifta sig med henne och accepterar att det inte finns någon hemgift. 
Hennes yngre syster är dock fortfarande ogift, fyrtiofem år och bor hos 
sina föräldrar. 
 Hemgift i samband med äktenskap är idag inte bara en belastning 
för brudens föräldrar och släkt, utan också en omdiskuterad företeelse. 
Anledningen är att dess ursprungliga betydelse, att dottern får en del 
av sin familjs tillgångar när hon ges till brudgummens familj, mist sin 
betydelse. Enligt hinduismens klassiska skrifter var kanyadan den form 
av äktenskap som stod högst, speciellt hos övre kaster. Det innebar 
att bruden ges som gåva till maken och dennes familj, någon hemgift 
 existerar ej. Istället får bruden gåvor av sin egen familj och make efter 
bröllopet, stridhan (Desai 1994; Srinivas 1996: 162,174). I takt med de 
pågående sociala och ekonomiska förändringarna i samhället förändras 
hemgiftstraditionen. Med bruden följer nu gåvor i form av kapitalvaror 
tillgängliga på den växande varumarknaden till den unge maken och 
dennes familj. 
 Uberoi (1996) hävdar  att äktenskapet blir ett nav där kvinnan är ett 
centralt objekt kring vilken det sker ett utbytesflöde av kapitalvaror från 
brudens familj, till makens. Det kan vara en scooter, färg-TV till det nya 
hemmet eller kontanter. Tidigare  lämnades hemgiften till makens för-
äldrar och delar av den delades ut till paret då de bildade ett eget hem. 
Denna bodelning sker i samband med att det unga paret bildar familj 
och är inte fri från konflikter. Inget av hemgiften disponeras av bruden 
själv och, “dowry property is not women´s wealth, but wealth that goes 
with women. Women are the vehicles by which it is transmitted rather 
than its owners (Sharma 1997: 352)”. I takt med sociala förändringar, 
en ökad konsumtion och ett ökat varuutbud, sker förändringar kring 
hemgiftstraditionen. Olika former av kalkylering, vilket i sin mest ex-
trema form, slutar i en utpressning från makens familj gentemot bru-
dens är inte ovanligt. I samband med den press brudens föräldrar har i 
den prestigefyllda ceremoni äktenskapet utgör, avtvingas de ytter ligare 
hemgift i form av kontanter eller kapitalvaror. Media fokuserade under  
1980- talet på så kallade köksolyckor, där bruden ”förolyckades” vid 
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matlagning, där man använde fotogen. Under tiden för fältarbetet, 1995 
till 1998 fokuseras på hur makens familj kommer med ytterligare krav 
efter bröllopet. Det genererar en stor press på familjen deras status och 
heder. Under 2000-talet har jag varit i Indien sex gånger och läser i 
 media att fokus  nu ligger på  den unga bruden, som sannolikt ännu inte 
fött barn. Bruden tar livet av sig, då hon upplever sig som ett objekt 
pressat från två sidor, sin egen familj som hon inte kan återkomma till 
och makens.  
 En annan aspekt av hemgiften är att även den blivande maken vär-
deras. Hur mycket är han värd, hur mycket kostar det oss att köpa denne 
man till vår dotter? En informant berättar för oss hur hon vid en restaur-
ang blivit placerad intill ett bord med fyra unga ogifta män. De kom 
från den urbana övre medelklassen och deras middagssamtal bestod av 
en jämförelse dem emellan av hur de värderades i hemgift. Hemgiften, 
menar en informant i Bengalure, knyter mannen till kvinnans släkt. Det 
kan vara ett skäl till att det idag finns fler gifta kvinnor som tar hand om 
sina föräldrar och inte makens. Det finns andra orsaker till att frun tar 
hand om sina föräldrar. Sonen som skall ta hand om dem, har arbete på 
annan ort och då tar dottern hand om sina föräldrar. Ytterligare en  orsak 
kan vara att frun inte är ekonomiskt beroende av sina svärföräldrar. Fler 
orsaker är att frun har starkare emotionella band till sina egna föräldrar, 
samt att makens föräldrar har söner och döttrar som kan ta hand om 
dem. Inom övre medelklassen28 är  de äldre ofta ekonomiskt oberoende 
och det finns emotionella band.
  Hemgift är vanligast inom medel och övre medelklassen, eftersom 
det är där det finns resurser. Idag är det inte bara resurserna hos bru-
dens familj som avgör vilken partner bruden kan få. Makens utbildning 
påverkar också hemgiftens storlek och hemgiften, menar några, blir då 
en kompensation för de kostnader makens familj haft för sonens utbild-
ning. En anledning till förändringar i hemgiftstraditionen, är fördyrade 
levnadsomkostnader och förändrad livsstil, samt krav att kunna ge sina 
barn utbildning och döttrar hemgift. De förändrade sociala och ekono-
miska villkoren, bland annat en öppnare varumarknad och ökad kon-
sumtion, är andra bidragende faktorer till denna utveckling.

Kärleksäktenskap

Det förekommer att föräldrar inte uttryckligen arrangerar äktenskapet, 
likt endogami. Exempel på detta är kärleksäktenskap, en relativt säll-
synt företeelse, emellertid mycket diskuterad och massmedialt upp-

28  Klassbegreppet används då denna information förs fram under spontana samtal och informan-
ten använder det.
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märksammad. Framförallt teman som är associerade med kärlek, såsom 
romans, förförelse, uppvaktning, ömsesidig sexuell tillfredställelse, 
 äktenskaplig lycka och en ökad jämlikhet mellan man och kvinna. Ex-
emplen gestaltar en massmedialt exploaterad föreställning som sanno-
likt påverkar perception av kärleksäktenskap eller kärlek i äktenskap. 
 En vanligt förekommande typ av kärleksäktenskap, motsvarar 
egentligen inte vårt eget samhälles uppfattning av vad kärleksäkten-
skap är. I denna kontext handlar kärleksäktenskap om  par som kommer 
från samma kast, känner varandra från det de vuxit upp och tycker om 
varandra. De vill gifta sig och får föräldrarnas tillåtelse. 
 Den andra formen av kärleksäktenskap är mer lik en västerländsk 
definition. En ung man och en ung kvinna vill gifta sig för att de är 
förälskade. Skillnaden är att i flera fall görs detta mot föräldrarnas 
vilja. Då äktenskapet är den viktigaste ceremonin i en familj, det till-
fälle då familjen kan och måste visa sin status och prestige, samt den 
stereotypa uppfattning som finns om äktenskapet kan det generellt få 
två resultat.  Det ena är att föräldrarna gradvis ger med sig, eller  att 
familjen  förskjuter  sin dotter. Ett par berättade att de träffat varandra 
under en utbildning och blivit förälskade. De bestämde sig för att gifta  
sig med varandra. Den blivande makens fader var positivt inställd, 
dock inte brudens. Ett viktigt skäl var att maken inte var hindu. Dagen 
före bröllopet föll brudens föräldrar till föga. Anledningen var med all 
sanno likhet att paret insisterade och att brudens föräldrar gav efter in-
för detta faktum. I detta och andra liknande fall är det få som går över 
 religionsgränserna  En anledning är att det handlar mycket om föräld-
rarnas status och prestige. 
 En kvinnlig informant berättar inget om sitt äktenskap, huruvida 
det var arrangerat eller ej. Hennes son berättar dock för mig att hans 
föräldrar ingått ett kärleksäktenskap (likt den definition vi använder i 
väst) och hur många år och hur mycket kvinnan fortfarande kämpar 
för detta. I detta exempel och andra  när det gäller kärleksäktenskap 
som liknar det vi associerar med kärlek, är det kvinnan som får kämpa. 
Mannen har en fördel framför kvinnan, eftersom hans roll och status 
i stort sett  accepteras oberoende om det är ett arrangerat eller ett kär-
leksäktenskap. Den kvinnliga informanten i detta fall menar emellertid 
att mannen inte vill lyssna. Detta kan vara en anledning till männens 
tystnad, säger hon. Männen har inget eget språk, ingen egen perception 
eller hållning när det gäller genus utifrån den manliga horisonten. Det 
enklaste blir då naturligtvis att vara tyst, det rubbar inte den sociala ord-
ningen, speciellt inte i ett patriarkaliskt samhälle. 
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Fler exempel finns där paret möter liknande motstånd, men informan-
terna menar att detta håller på att förändras. När makens föräldrar 
jämförde svärdöttrarna med varandra, tyckte de att kärleksäktenska-
pet fungerade bättre, då de fått en svärdotter som var mer till lags än 
vad var fallet med övriga svärdöttrar. Detta är, både när det gäller den 
övre medelklassen och Indien i stort, en mindre vanlig attityd. Både 
när föräldrarna samtyckt till kärleksäktenskap och när det skett mot 
deras vilja, är det tydligt att det finns ett stort mått av jämkande och 
förhandlande, att vara respektive svärföräldrar till lags, att inte skapa 
någon spänning utöver den som kärleksäktenskapet i sig inneburit. En 
make, som inte var hindu, utan kristen berättar hur han anpassar sig till 
de hinduiska koderna för beteende, när han besöker sin svärmor. Hans 
farföräldrar konverterade till kristendomen för att deras barn skulle få 
en bättre utbildning. Ungdomar jag intervjuat, vars föräldrar ingått ett 
kärleksäktenskap, berättar liknande historier. Det är intressant att barn 
till föräldrar som ingått kärleksäktenskap, själva kan vara för arrangerat 
äktenskap, med den skillnaden att de ville träffa sin blivande partner, 
‘flera gånger innan äktenskapet’, menade en kvinna på tjugotvå år, som 
förbereder sig på en karriär inom näringslivet.
 Kapur (1973) som studerat attitydförändringar, använder begreppet 
neo-arrangerade äktenskap för att illustrera detta.

They now mean by it a marriage in which parents, guardians or 

friends arrange to introduce the prospective mates in the presence of 

their parents or relations in a rather informal and friendlier setting  

after satisfying themselves about and approving of all the material 

and socio-economic facts about the family and particular about the 

boy and the girl. After this preliminary meeting, they feel that if the 

boy and the girl feel inclined towards each other, they should be  

allowed to meet each other a few times and exchange ideas before 

they take their final decision with the help and advice of their parents, 

guardians or friends (1973: 251). 

Kapur menar att hennes respondenter inte längre tror på det rena kär-
leksäktenskapet. 
 Denna uppfattning av det arrangerade äktenskapet har flitigt ut-
nyttjats i massmedia under 1980- och 1990 talet, för att beskriva hur 
den blivande bruden och moderna kvinnan verkar i bakgrunden, när 
det gäller att finna en lämplig make. En idag allt vanligare form av 
(kärleks) äktenskap är när ungdomar träffar varandra på arbetsplatsen, 
på klubben eller i andra sociala sammanhang. Bägge två gör diskreta 
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förfrågningar av varandras yrke, inkomst och kasttillhörighet och när 
de båda är nöjda med alla yttre krav, sker äktenskapet med föräldrarnas 
samtycke (oftast endogamt men på brudparets förfrågan). Det existerar 
emellertid en ambivalens, vilken bottnar i en osäkerhet över de roller 
och den status äktenskapet härbärgerar, vilket kan innebära att de båda 
söker försäkra sig om ett varaktigt äktenskap. Det är ingen osjälvisk 
lycka de unga kvinnorna ger uttryck för, snarare möjligheten att ha en 
make, ett hem och även välstånd och materiella komfort som äktenskap 
kan innebära, påpekar Kapur (1973:252). Hon uppfattar detta som en 
kompensation för en brist på kärlek, avsaknad av trygghet och menings-
fulla relationer. Yrke och inkomst verkar spela en större roll, jämfört 
med tidigare. Utifrån eget material vet jag att det neo-arrangerade äk-
tenskapet liknar den uppfattning unga kvinnor som intervjuats, vilka 
genomgår högre utbildning har.
  De unga ogifta kvinnorna framhöll att de först ville lära känna sin 
tilltänkta partner, och träffa honom flera gånger innan de gifter sig. De 
ville på så vis utveckla ett vänskapsför hållande innan äktenskap. Att 
gifta sig med någon som har samma yrke var också något som ansågs 
viktigt. Det existerar mindre skillnader  mellan könen i denna kategori 
när det gäller perceptionen av äktenskap. De tonåriga kvinnorna gav 
intryck av att vara mer medvetna om sin ställning i beslutsprocessen, 
än de tonåriga pojkar som intervjuats. De tonåriga flickorna hävdade att 
pojkarna hade en högre grad av frihet. Pojkarna kunde flera gånger säga 
nej till den av föräldrarna tilltänkta, men resultatet blev detsamma, ett 
arrangerat äktenskap. Situationen må vara densamma för de unga kvin-
norna. Skillnaden för dem är att de upplever sig ha en frihet, som deras 
mödrar sannolikt inte upplevde.

Äktenskapsannonser och astrologi

Wiebe och Ramu (1971) visar i en artikel på trender för äktenskapan-
nonser och menar att kastrestriktioner fortfarande är viktiga, samt att 
grupptillhörigheten fortsätter att vara av betydelse, speciellt för kvin-
nor. De finner att de största förändringarna i äktenskapsmönster för kast 
förekommer i norra Indien, medan man i södra delen av landet i högre 
grad följer de traditionella mönster. Författarna menar att medelklass-
grupper i norra Indien är mer utsatta för modern urban påverkan och 
frågar sig om det motsvarar en ökning av individualitet när det gäller val 
av äktenskapspartner. De finner när de studerat äktenskapannonser att 
det existerar en trend, ”towards a greater allowance for individual pre-
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ferences in marriage advertising” (ibid: 117). Önskemål om personligt 
utseende, lön och yrke, 

identifies an increasing emphasis on personal characteristics and thus 

an increasing attention to the kinds of things involved in a more open 

selection of marriage partners than is traditionally considered charac-

teristic of partner selection in India. (ibid)

Detta kan naturligtvis ha att göra med den teknik som själva annonse-
randet medför, menar författarna och visar  att det också finns en genus-
skillnad. Kvinnor efterfrågar personligt utseende och utbildning i högre 
grad än männen. Männen sätter lön och yrke högt som meriter. 
 I de äktenskapsannonser som förekom i söndagstidningarna under  
tiden för fältarbetet märks skillnader om vi jämför med Wiebe och 
 Ramus (1971) slutsatser. Kvinnor (den blivande brudens mor) anger 
i större utsträckning sitt yrke och utbildning. Många män efterfrågar, 
“pretty and attractive girl” med “fair complexion”, samt anger sitt eget 
yrke, men sällan lönen. Yrket i sig indikerar naturligtvis en bra lön. I 
Bengaluretidningen Deccan Herald är flera av de unga männen inom 
databranschen. Både för kvinnor och män finner vi också att deras för-
äldrar eller släktingar söker en passande ung man eller passande ung 
brud. Det verkar inte som om det är någon större skillnad för annonser  
i södra Indien, eller de som förekommer på internet, utifrån tidningar 
från  Bengalure, Chennai, Mumbay och New Delhi. Det beror naturligt-
vis på att modern urban utveckling inte är något typiskt för den nor-
ra delen av landet. Fortfarande är gotra och kastpreferenser viktiga i 
 annonserna. En skillnad från tiden för Wiebes och Ramus (1971) studie 
är att majoriteten av de manliga annonsörena söker efter en kvinna som 
arbetar.
 Om vi jämför kontaktannonserna, med dem som förekommer i 
den svenska dagspressen, finner vi några skillnader. I den indiska 
dagspressen  anges religion, kast, gotra och sapinda. Annonsören anger 
delstat, utbildning, yrke och lön, samt ålder och även ljus hy. Ofta är 
det den blivande brudens föräldrar som annonserar. De egna intressena, 
partnerns utseende och längd är vanliga preferenser, samt att det skall 
före ligga gemensamma intressen, empati och generositet. När det gäller 
det senare finner vi en del av dessa preferenser i olika internetannonser, 
samt mer personliga beskrivningar av den egna personen och den till-
önskade.
 På internet under en länk, med rubriken ”Seeking Hindu Bride” är 
annonserna undertecknade med namn och e-mail. Många söker efter 
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professionella kvinnor och flera av männen är bosatta i U.S.A. eller 
 Kanada. 

Hi, my name is S.S.. I am a Handsome, Intelligent, Outgoing young 

man. Born 1977. I enjoy playing Tennis, Volleyball, Swimming and 

taking a nice bike ride through a scenic rough. I hold traditional In-

dian (Hindu Punjabi) values. I have integrated American culture into 

my life. I am a good hearted, caring individual. I will have BA-Inter-

national Business at 22. I am looking for someone in the East Coast 

(U.S.) to spend quality time and let nature take its course.

Denna unge man letar efter en ung kvinna med traditionella indiska vär-
deringar. Vi ser också i dessa annonssidor på nätet att kast fortfarande 
har betydelse i sökandet efter en lämplig brud även om det förekom-
mer att man skriver ”I do not believe in caste system” eller ”caste no 
bar”. Kvinnan bör ha en bra utbildning och vara yrkesverksam, vacker, 
ha  humor, en bra familjebakgrund och kunna tänka sig att bo i USA. 
Det utmärkande med dessa annonser är att männen påstår sig ha ”both 
Indian values and western lifestyles”, samt att flera söker kvinnor med 
humor. I dessa annonser är både namn och e-mailadress utsatta. Nedan-
stående annons speglar tidsandan i äktenskapliga föreställningar.

Systems Analyst (Computers) 48, 4”9”, 165 lbs, healthy presently 

living in San Francisco Bay area, belongs to well established and re-

spected family in N. Delhi. Non-smoker, drug free and enjoy playing 

tennis, travel, going for long drives, camping, photography, painting, 

movies, dining out and many more. I am unattached aries/taurus, well 

travelled, open minded, easy going, single (never married). A Cana-

dian citizen and US permanent resident living in US for last 15 years. 

North Indian (Punjabi) I am very comfortable with both Indian values 

and western life style.

I am seeking compatible unattached single, divorced or widowed, is-

sueless broad-minded life partner (who is also a friend) to be with 

me side by side to enjoy life. Should not be very religious or 100% 

vegetarian. Caste, religion or language is immaterial to me. If you are 

interested, please either respond by mail xxxxx, or better still, give me 

a call at 111111 on evenings/weekends.

Flera av annonserna på denna och liknande adresser, har en individua-
listisk inriktning. Annonsen ovan speglar en modernisering av värde-
ringar, som många föräldrar fruktar skall påverka deras barn. Andra 
manliga annonsörer säger emellertid att kvinnan helst bör ha traditio-
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nellt indiska värderingar och vänder sig sannolikt till kvinnor som fort-
farande bor i Indien. Dessa män är attraktiva på äktenskapsmarkanden 
eftersom de har ett green card, det vill säga uppehålls- och arbetstill-
stånd i USA. 
 Många vill att en astrologisk karta skall bifogas svaren. En familj, 
jag lärde känna i Bengalure, kontaktade en känd astrologi i Chennai för 
att finna rätt partner till sin dotter. Samma astrolog kontaktades också 
när partnern valts, för att förutspå hur äktenskapet skulle komma att bli. 
Detta äktenskap slutade emellertid innan det var riktigt fullbordat. Det 
finns en gräns för detta, vilken är sex månader och makarna lägger in 
om skilsmässa. Dottern tvivlar emellertid inte på astrologen utan vill att 
hennes föräldrar återigen skall kontakta denne för att finna en ny partner. 
 På flyget till New Delhi från Bengalure sitter jag bredvid en 
kvinna  som är chef på mellannivå i ett av Indiens största företag. Hon 
är t jugofem år, muslim, ogift och berättar hur hon träffar en astrolog 
vilken  framställer händelser ur hennes liv, namn på anförvanter och spår 
 hennes framtid. Vi diskuterar det både spännande och till synes osanno-
lika, men ofta självbekräftande, kring horoskop och astrologi. Astrolo-
gen har sagt att den pojkvän hon har, inte skulle bli hennes  blivande äkta 
man, utan det ödet är en annan givet. Hon tror inte på detta, men för-
hållandet upphör som astrologen förutspår. Under denna tid har hon via 
internet kommit i kontakt med en ung man från mellanöstern,  boende 
i Kanada, verksam inom samma yrke som hon själv. Astrologen hade 
också förutsagt detta, samt att hon skulle komma att resa mycket, bo 
i ett annat land, samt flera detaljerade framtida händelser. Vid denna 
tid gör hon en resa till Chennai för att konsultera en berömd astrolog. 
Denne bekräftar de redan gjorda förutsägelserna och kommer med 
 ytterligare, som rör hennes karriär och framtida äktenskap, samt till-
fället för dessa. Kvinnan beslutar att lämna sin välbetalda anställning 
och flyttar till USA, för att börja i ett företag liknande det hon har när 
hon lämnar Indien. Hon menar att spådomarna hittills hade stämt så 
exakt och hon var full av tillförsikt att de av astrologen förutsagda fram-
tida händelserna verkligen skall inträffa. Hennes enda reservation var 
arbete och egen bostad, som hon kunde falla tillbaka på om horoskopet 
inte visar sig slå väl ut. 
 En ung man vid en stor förlovningsceremoni, berättade att horoskop 
hade ställts för dem båda. Han sade att om deras horoskop inte hade 
stämt, hade det inte blivit någon förlovning eller bröllop. Jag undrade 
om han var nervös inför hur deras respektive astrologiska data skulle 
passa. Han menade att det var ett arrangerat äktenskap, han var inte för-
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älskad i henne och ifall horoskopen inte stämmer skall han fortsätta sitt 
liv som vanligt och högst troligt bli gift senare. Paret var släkt på långt 
håll, han just hemkommen från en utbildning i USA och de hade träffats 
endast en kort stund innan förlovningen. Vad pratar ni om, frågade jag? 
De rätade ut vissa frågetecken som kan skapa problem i äktenskap och 
de finner att de fungerar tillsammans. Det betyder att hon kommer att ta 
hand om hushållet, han fortsätta i familjens företag. Hade hon insisterat 
på karriär hade de inte gift sig, eftersom hans familj har en stor planta-
ge. Han är äldste sonen och en karriär i staden för hustrun kan vara svår 
att förena med en roll som plantageägarfru. Det var frågor som rörde 
det praktiska och de frågade om varandras personligheter och intressen. 
 Detta är ett exempel på att mannen inte enbart har en större frihet än 
kvinnor att säga nej  till den av föräldrarna valda partnern. Det är också 
fråga om en passivitet hos mannen. Han förlitar sig på faderns aukto-
ritet och beslut i denna fråga, något som flera informanter är kritiska 
emot. Mannen visar en brist på självständighet i denna sak.
 Genom släktingar till paret får jag kontakt med astrologen. Astro-
logen menar att personens karma är viktig när man ställer horoskop, 
vad du har, respektive inte har gjort. Han ser horoskop som en blueprint 
av vad man föds med och “what you done before is a direction that give 
hints to the past and reflects complete cosmos, but this can be modi-
fied later in life, through good behavior”. Astrologen berättar om den 
 spirituella bakgrunden till astrologi, olika former av yoga och att han 
inte ställer något horoskop för dem som ingår kärleksäktenskap. Två 
faktorer som är viktiga när man ställer ett horoskop, är huruvida man 
kommer att gå en för tidig död till mötes, eller att inga barn kommer 
att födas  i äktenskapet. Han svarar bara på frågor han får, även om han 
kunde se mer i horoskopet, än vad parterna frågade.

Skilsmässa och änkestatus

Eftersom äktenskapet uppfattas både som heligt och en form av kon-
trakt, är det svårt att skilja sig. Det finns olika lagliga grunder för 
skilsmässa i Indien. För hinduer, buddhister, sikher och jainister gäller 
Hindu Marriage Act från 1959 och Special Marriage Act från 1956 för 
civila äktenskap och skilsmässor, samt de mellan olika kaster. Skils-
mässa för kristna regleras efter Indian Divorce Act från 1869. Parserna 
följer Parsi Marriage and Divorce Act från 1936 och muslimer Disso-
lution of Muslim Marriage Act från 1939. När det gäller muslimska 
skilsmässolagen menar muslimer att den till stor del är anglosaxisk och 
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att det inte finns mycket kvar av Sharia, den islamskt kanonska lagen 
(Baxamusa 1995) och lagarna är tillkomna under brittiskt styre. Talaq 
eller “tripple divorce in one sitting”, innebär att maken endast behöver 
yttra talaq tre gånger, sedan är skilsmässan ett faktum (Engineer  1995: 
7). Detta betyder naturligtvis att maken har absolut makt över hustrun 
i skilsmässofall och det går ju inte heller för någon utomstående att 
kontrollera, påverka eller bevisa detta. Hon har också rätt till khula (en 
annan form av skilsmässa), att frigöra sig från mannen och måste då 
betala tillbaka mehr, den “spontana” gåva (enligt koranen) mannen ger 
hustrun vid äktenskapet (Qutb 1990, Engineer 1995).  
 Nedanstående statistik kommer från familjerådgivningen på polis-
stationen i Bengalure centrum (1997-03-15). Huvuddelen av rådgiv-
ningen handlar om familjerådgivning i försök att undvika skilsmässa. 
Hos stadsbefolkningen i Bengalure var det 1990 ca 1000 skilsmässor, 
1996 ca 1200 skilsmässor. Här är de vanligaste orsakerna till ansökan 
om skilsmässor (section 13B) en gemensam överenskommelse om 
skilsmässa inom högst sex månader från det äktenskapet ingåtts, (sec-
tion 396), våld och alkoholism, (125A) uteblivit bidragsförskott, det vill 
säga mannen tar inte hand om familjen ekonomiskt och (498A) grym-
het och våld, hot i samband med hemgift
 Statistiken som kommer från familjedomstolen (1997-03-17)29 
 baseras på religion och i detta fall har jag bara siffror på skilsmässor 
enligt hindulagen. Vissa informanter med kännedom om denna situa-
tion menar att många lever ihop, skiljs och flyttar ihop igen. Speci-
ellt bland lågkast till exempel registreras inte skilsmässor. Informanter 
och tidningsreportage ger en bild av ett ökat antal skilsmässor hos övre 
medelklassen, men statistiken utgår inte från kategori eller kast, utan 
religion. På en familjedomstol i stadens centrum är det även där frå-
gor kring äktenskap som är vanligast, ”The Hindu Guardian and wards 
act” och Hindu: ”coustody of children guardian of ward, section 13 B”. 
Jag hör hos informanter att dispyter och skilsmässor mellan makar har 
minskat, vilket inte stöds av den statistik som ges mig

Rapporterade fall (hindu) 
* 1.1.96 - 31.21.96      990 fall
* 1.1.95 - 31.12-96    1120 fall
* 1.1.94. -31.12.94      902 fall
* 1.1.93 - 31.12. 93     840 fall
* 1.1.92 - 31.12. 92     781 fall 

29  Uppgifter från en familjeterapeut vid Family Councelling Centre, beläget vid polisens hög-
kvarter i Bengalure Anledningen till denna placering är det ökade antal äktenskapliga konflikter
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av kriminella missförhållanden125 cpc, (criminal procedure 
code)
* 1.1.90 - 31.12.90      703 fall av hemgifttrakasserier och våld  

Daliter använder hindulagen, kristna och buddhister sina egna lagar.
 Enligt hinduisk äktenskapslag kan man skiljas inom sex månader 
från det att man gift sig om båda parter är överens, om den ena partnern 
plågar den andra, grymhet i äktenskapet, alkolism, otrohet, om mannen 
vägrar att ta hand om familjen eller inte ger pengar till hushållet och 
grymheter i samband med krav på hemgift. Mental ohälsa är ett annat 
skäl till skilsmässa och i The Times of India (1997-10-07, IT- upplagan) 
rapporteras från Bengalure om det ökade antalet skilsmässor på grund 
härav. Det kan vara män som med hjälp av psykiatriker söker få sina 
fruar förklarade mentalt otillräckliga, i syfte att skilja sig. Det ligger 
sannolikt nära till hands att anta att i vissa av dessa fall, vill mannen 
gifta om sig och erhålla en andra hemgift. Barnlöshet är inte ett argu-
ment som kan användas av hustrun, makens impotens däremot är det. I 
fallet Rita Nijhawan mot Balakrishnan Nijhawan förklarade domstolen 
följande

Marriage without sex is an anathema. Sex is the foundation of mar-

riage and without a vigorous and harmonies sexual activity, it would 

be impossible for any marriage to continue for long. It cannot be de-

nied that sexual activity in marriage has an extremely favorable influ-

ence on a woman’s mind and body. The result being that if she not 

gets proper sexual attention, it will lead to depression and frustration 

(Kapur & Cossman 1996: 159, 160).

I fallet Devi mot Gopal Mandal hade hustrun flytt till sin faders hem, 
eftersom hennes man misshandlade henne. Mannen lägger in om en 
stämning mot fadern, detta kan göras eftersom den tredje part som för-
stör den äktenskapliga relation, de facto kan stämmas. Stämningen ogil-
las av rätten och då åberopade maken den äktenskapliga rättigheten för 
att få hem sin hustru. Även detta ogillades och rätten uttalade följande 
motivation när det gällde makens grymhet.

Having regard to the conditions obtaining in India and the importance 

attached to the purity of matrimonial relations, I cannot conceive of a 

case greater mental distress and real apprehension of harm and injury 

for a wife than her husband’s suspicion of faithlessness and unchas-

tely on her part (ibid:109)
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I detta fall tillämpas normen om den lojala hustrun till hennes fördel. 
Kapur och Cossman (1996) tolkar emellertid inte fall som dessa som 
hustruns odelade fördel, eftersom det är uppenbart att den ideologi och 
de genusföreställningar som tillämpningen bygger på förtrycker kvin-
nan. Författarna menar snarare att ideologin och genusföreställningarna 
om den självuppoffrande modern och lojala hustrun reproduceras och 
förstärks. Kvinnan är den svagare parten vid skilsmässa, eftersom det 
åligger henne att bevisa att hon är en god moder och en lojal hustru, 
samt att mannen är en dålig make. Maken däremot behöver bara åbero-
pa att hustrun är en dålig hustru, ej bevisa att han är en god make. Detta 
är speciellt tydligt i den kristna skilsmässolagen, där det inte räcker 
med att mannen är otrogen, hustrun måste också bevisa att han varit 
grym. Det krävs med andra ord två olika anledningar för att hustrun 
skall kunna få skilsmässa (Kapur & Cossman 1996). Flera informanter 
har berättat hur lång tid den kristna skilsmässan tar. En kvinna berät-
tade att hon lade in om skilsmässa när hon var gravid i andra månaden. 
Efter fem år erhöll hon skilsmässa. När jag berättade detta för en manlig 
kristen informant menade han att det ändå hade gått fort. Åtta till tio år 
var inte ovanligt när det gällde att få skilsmässan genomförd enligt den 
kristna äktenskaplagen. 
 En aspekt som är viktig  är att vid skilsmässa kan mannen gifta om 
sig och på detta sätt erhålla en andra hemgift. Kvinnan är den av parter-
na som har svårast att gifta om sig. Det svåraste hindret för kvinnan att 
skiljas är sannolikt den sociala och moraliska stigmatiseringen som hon 
blir utsatt för på grund av skilsmässan. Förutom de koder och normer 
som finns när det gäller att gifta om sig, är kvinnan rädd för att utnyttjas 
i det nya äktenskapet. Som skild har hennes status sjunkit, vilket ökar 
möjligheterna för att bli utnyttjad. Förskjutningen och stigmatiseringen 
av kvinnan fungerar som två mycket starka krafter för att bevara äkten-
skapet och statistik över de fem senaste årens skilsmässor i Bengalure, 
visar inte på någon ökning  i relation till befolkningsökningen. Detta 
gäller för hinduer och statistiken är osäker. Många påstår att skilsmäs-
sor ökar, men att det procentuellt är marginellt. Andra menar att det sker 
en ökning inom övre medelklassen och välsituerade socialt stigande 
mobila grupper, men att synen på den skilda kvinnan inte förändrats.
 Kapur och Cossman (1996) demonstrerar hur lagstiftningen och 
 familjeideologin förstärker och reproducerar föreställningen om den 
goda hustrun och den goda modern. Domstolen dömer till makens för-
del och uppger följande skäl för domslutet.
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The husband was justified in asking the wife to live with him even if 

she had to give up service but as she was not prepared to do so on any 

condition whatsoever and the conjugal duties could not be per formed 

by living at such a long distance, the husband was entitled to the 

 restitution claim (1996:113, 114). 

Hustrun vädjade till högre instans, men fick avslag med följande moti-
vering

A wife’s first duty to her husband is to submit herself obediently to 

his authority, and to remain under his roof and protection. She is not, 

therefore, entitled to separate residence or maintenance, unless she 

proves that, by reason of his misconduct or by his refusal to maintain 

her in his own place of residence or for other justifying cause, she is 

compelled to live apart from him (ibid:114).

En god hustru lämnar alltså inte hemmet för att arbeta om hon absolut 
inte tvingas till detta på grund av mannens oaktsamma uppförande eller 
om maken beslutar att hustrun skall sluta förvärvsarbeta
 Massmedia framställer många gånger skilsmässosituationen som 
opportunistisk. Här talas inte om stigmatisering eller hopplöshet, sna-
rare om skilsmässa som en möjlighet till ett bättre och nyare liv, om 
andra äktenskapet som bättre än det första. 
 Intervjucitatet nedan kommer från en kvinna, och hennes man. 
Detta  är exempel på en process som slutar i att de båda makarna skiljer 
sig, men har kontakt och gemensam vårdnad om sin dotter. Följande 
intervju klargör att trots bakgrund är det inte självklart att kvinnor med 
en professionell utbildning och karriär är accepterade av familj och om-
givande samhälle.

What I am today I actually feel I owe to my father. He never made us 

feel that we were daughters or inferior. I was 27 and not married, be-

cause I refused to give up my independence. I wanted to work; I did 

not want to be subjected to anybody until I met my husband. He was 

one of the few men, saying that his parents will not interfere in our 

marriage; they will not take any dowry. If a man has got that much 

guts, then it is worth marry him.

In our family right now one husband is in the merchant navy so he 

travels all the time up to nine months a year. The three month he is 

at home I hear my sister saying “oh now he is coming home and my 

whole routine is changing, because of him and I have to start with this 

and I have to start doing that. I say, which is better, what I am doing 
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now or is it that when you feel that your family is still together. My 

niece, her father is in the bank and he has inspection duties, so he 

can go anywhere in India and he has to travel a lot. And because she 

is in college, my sister in-law is here and staying with her so that her 

education is not destructed and her husband is there all over the place 

and she says now he is coming home over the weekend and destroys 

all the routines and I cannot do what I want to do anymore. So she is 

also looking for independence and she has independence this way, but 

choosing to live alone. And yet we do not call it a separated family. 

We say they still are a family. So, I really do not know, the more I am 

looking at it now and these are all people without careers. None of 

my sister’s work, my sister’s in-law does not work, none of them have 

careers

You have your father in-law in your family?

We want to live with him, because he is very old, but none of my 

relatives live with their elders, they all want to be independent. They 

themselves are living separately from their husbands. They are look-

ing for independence this way. And as you say, they manage to do 

nearly everything themselves, financially they are secure, they do not 

earn anything, still they feel independent. This could not have happen 

in my mother’s age where the wife would have stayed with her hus-

band or have followed him, no matter where he went. It is a positive 

change, if you look at it from a view where the woman is becoming 

independent in the sense of breaking away from tradition, like in your 

country.

The only dependence that is still there, very strong in India, is 

women´s emotional dependence. Economically we are recovering; 

socially people have begun to accept that the husband is not living 

with the wife, for whatever the reason. But emotionally I do not think 

many women are independent. The women still have the expectations 

on themselves. So if you are talking about changes I think women 

have to become more independent and more assertive. I am economi-

cally independent, socially independent and I have an identity of my 

own and yet I do not think I have become assertive enough.

Karriärens inflytande i den familjen kan ha en separerande inverkan 
på båda makarna, oberoende av om enbart ena parten yrkesarbetar ut-
anför hemmet. Ett resultat av detta tycks vara ett ökat oberoende dem 
emellan.  Detta kan naturligtvis ta sig i olika uttryck. Det är rimligt att 
anta att de faktorer som har en separerande verkan, samt skapar ökat 
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ekonomiskt och socialt oberoende mellan makarna, inte minskar kvin-
nans emotionella beroende. Hon menar också att hennes systrar lever i 
en form av oberoende i förhållande till sina män, de stannar hemma och 
menar att det är för deras barns skull. I föregående generation ansågs 
inte detta vara en möjlighet, då följde makan med sin make. En infor-
mant från den äldre generationen berättar att hennes man reste över 
hela Indien, han arbetade som ingenjör vid järnvägen. Deras tre barn 
placerades i internatskolor, då det skulle vara svårt för dem att fullfölja 
sin skolgång på resande fot. 
 Kvinnan säger att hon värdesätter sitt oberoende och därför fann det 
svårt att gifta sig, men

I was 27 and not married, because I refused to get married. I refused 

to give up my independence or to give up anything. I wanted to work; 

I did not want to be subjected to anybody, any family, any husband, 

until I met my husband. And one of the reason I married him, was 

that he did not want to take any dowry. He was one of the few men, 

saying that my parents will not interfere in my marriage; they will not 

take any dowry. If a man has got much guts, then it is worth marry 

him, there is no point marry a gutless person who will let his father’s 

mind dominate him.

So, they will always be present.

Yes, so when it comes to important decision you will not take it. You 

say my father will take it. And when we are a family, why shall the 

father take the decision. This happens so very often.

Hennes man berättar om hur deras äktenskap såg ut i början.

De bodde i Delhi i flera år, han kommer från en by vid kusten i Tamil 

Nadu. Han fick ett erbjudande att komma till USA för PhD studier 

och de åkte dit. Han studerade och hans fru arbetade på ett dagis i 

fyra till fem år. Under tiden föddes deras dotter och när mannen var 

klar med sina studier , blev hon interesserad av studier, samtidigt som 

hon blev uppmuntrad av en kunnig och respekterad person vid uni-

versitetet att ta en PhD. Då var han klar, så han jobbade som lärare, 

medan hans fru läste på dagarna och gick på kurser på kvällarna. 

Under denna tid, hon lyckades ta en PhD på två år, tog han hand om 

alla hushållsysslor, så hon kunde studera. När han undervisade,  var 

dottern på dagis, sedan hämtade han henne och dottern väntade på att 

mamman skulle komma hem och natta henne. När hon var klar med 

sin PhD tyckte hennes handledare att hon skulle återvända till Indien 
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och arbeta med barn där, att utnyttja sina kunskaper i Indien. De åter-

vände till Indien, men hans skäl var att han ville ta hand om sina för-

äldrar när de blev gamla, det vill säga av doktrinära skäl. 

Så dubbel karriär och delat hushållsarbete har aldrig varit något 

 problem i deras äktenskap. Hon har dock haft problem på grund av att 

släkten tycker hon försummar familjen, då hon är borta över  natten 

någon gång i veckan på grund av sitt arbete. Han menar att detta 

ändrats med tiden, eftersom det sociala arbete hon utför fått en ökad 

 status och blivit mer accepterat.

Kvinnan är idag desillusionerad när det gäller sitt äktenskap. Det är 
rimligt att anta att denna desillusion inte är unik, utan gäller för många 
kvinnor i ett äktenskap med dubbla karriärer, vilket fortsättningen på 
intervjun demonstrerar.

I see that in the old days, my mother and my mother-in-law, they liked 

what they were at home, that were their occupation and they attached 

their entire life with the husband, so whatever the social life of the 

husband, was the social life of the wife, and the relatives and the wi-

ves relatives. But I see now in our case, my husband and I are both 

working, and I see in most cases that there are two independent iden-

tities. Husband has his job, his friends and his interest and the wife 

now got her job, her social life and her interest. And it becomes more 

and more difficult to find a common ground where the wife and the 

husband can meet. Initially, yes, you are setting up a family, the child-

ren are growing up, and it is there.

There are no problems in the beginning?

No in the beginning, there is something which is binding them to-

gether, there is a commonality. I find for example my daughter slowly 

becoming an independent person; she has her own programs, her 

friends, and her own social life so we find that she is growing more 

and more independent too. And sometimes I feel that we did not do 

that as a child, I was meeting my father’s friends, socializing with his 

friends children. I use to meet them at school; I use to meet them at 

college. But I am finding that now, that this not so. My daughter has 

her own circle she is more independent, she is more going about and 

suddenly she comes to me and says, “now I am going to stay with 

some friends of mine this weekend”. Sometimes I even feel, are you 

free, can we do something together, because I think she has begun to 

accept that mother and father is going to be busy, so I might as well 

do my own plans.
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Dottern är  enda barnet och båda föräldrarna har en egen karriär, vilket 
med tiden gör dem mer oberoende av varandra. I hemmet finns också 
makens far, men mycket av tiden är dottern på egen hand. Intervjuer 
med kvinnor i hennes ålder och äldre visar att de unga kvinnorna inte 
har några illusioner när det gäller deras framtid som gifta. De drömmer 
om eller önskar sig kärleksäktenskap, men vet att chanserna till detta är 
minimala. Kvinnorna skulle inte ta steget till ett sådant äktenskap om 
de inte hade sina föräldrars medgivande.
 Änkeskapet erhåller på detta vis en liminal (osäker i förhållande till 
normen) karaktär, det vill säga ett gränslöst stadium vars status är osä-
ker, inte dess låga rank, men de attribut som ryms inom den marginali-
serade institutionaliseringen av äktenskap och änkeskap. Det kan vara 
allt från orenhet, till att kvinnan för olycka med sig. Klart är att hon är 
en avvikelse sett utifrån den sociala och moraliska ordningen. Några 
klara regler för hur man skall handskas med denna avvikelse finns inte. 
Dessutom varierar tolkningen av reglerna i olika delar av Indien. Det 
mest drastiska och förnedrande som kan hända är att hon rakas och 
får en tonsur eller att håret helt rakas av. Jag har sett bilder som äldre 
informanter visat oss där detta syns. Det var en familjebild där ett av 
syskonen, i detta fall vår informants moder, som har fått håret rakat 
och  är klädd i vit bomullssari tillsammans med sina syskon och fadern 
i mitten. Vid en första blick på fotot undrade jag vem denna kvinna var, 
och varför hon såg ut som hon gjorde. Jag fick endast till svar att hennes 
man dött, att vid denna tid härjade malaria och andra sjukdomar, och 
det rådde en hög dödlighet bland befolkningen i detta speciella område. 
Eftersom vår informant själv blev änka vid unga år, måste det väckts 
många känslor hos henne när hon visade detta och andra foton, samt 
berättade hur hårt det varit för henne att klara sig med sin nästan ny-
födda dotter. En anledning till att hon kunde det var att hon kom från 
en grupp, där det var möjligt att återvända hem, samt att hennes far var 
inflytelserik och hjälpte henne till ett arbete, vilket efter flera år resul-
terade i att hon blev en av cheferna inom en sektor, vilken tidigare inte 
besuttits av någon kvinna.
  Fokus i forskningen kring äldre kvinnor och änkor koncentreras på 
de äldres försämrade status, deras försämrade hälsa samt den stigmati-
sering änkor fortfarande är utsatta för. Naturligtvis är det lätt att placera 
in dessa fenomen som ett allmänt resultat av socioekonomiska föränd-
ringar, vilket säkert är en faktor som är viktig. En anledning till detta 
skulle kunna vara en försvagning av den hierarkiska värdeprincipen, vil-
ken sammanfaller med många genomgripande sociala och ekonomiska 
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förändringar i samhället, bland annat att systemet kring kastväsendet 
minskar i betydelse (Prakash, 1997 a, 1997 b). Nandy (1990) menar att 
den koloniala ideologin är en viktig orsak till de äldres försämrade sta-
tus. Om Heestermans (1985) och andras teorier om att tradition och det 
moderna inte kolliderade under den brittiska kolonialisationen, krävs 
ytterligare förklarringar än kolonial ideologi. Dessutom är uppfattning-
en att britterna inte intervenerade i någon nämnvärd omfattning när det 
gäller tradition, familj och landsbygdsområde vanlig. I så fall förefaller 
det som om politiska, socioekonomiska problem, stor fattigdom och 
genusojämlikhet som råder på landsbygden efter självständigheten är 
viktiga faktorer att vidare analysera (ibid). Vad vi vet genom våra in-
formanters berättelser stämmer detta, eftersom ingen berättar något om 
dessa problem, när det gäller deras farmödrar och andra släktingar och 
majoriteten är född på landsbygden under tiden före självständigheten. 
Detta kan naturligtvis vara en efterkonstruktion. Den koloniala ideolo-
gin har säkert varit en bidragande faktor, men sannolikt inte den enda. 
Sett ur ett nationellt perspektiv har arvsfördelningen av mark skapat ett 
landsbygdsproletariat vilket bidrar till de försämrade möjligheterna att 
vårda sina äldre, då majoriteten av dem fortfarande bor på landsbyg-
den. Situationen med barnen i U. S. A. och andra länder är ny, men kan 
inte enbart förklaras utifrån fenomen som västernisering. Då neglige-
rar man den politiska, nationella verkligheten och ideologin som domi-
nerat tiden efter självständigheten, samt globala kommunikationer och 
informationsflöden, som anses utmärkande för vägen in i det tjugonde 
århundradet.

Äktenskaplig disharmoni

Äktenskapsrådgivaren Muzumdar (1996) demonstrerar några av de an-
ledningar som leder till disharmoni och splittring inom äktenskapet. 
Hon menar att orealistiska förväntningar, speciellt från hustrun, är en 
källa till konflikt. Muzumdar säger också att parterna är otillräckligt 
förberedda på det äktenskapliga livet och anser att bland annat skolan 
borde undervisa de unga om de problem som beslutsfattande och kon-
fliktlösning innebär. Det finns stora förväntningar på äktenskapet när 
det gäller de materiella fördelar detta kan tänkas ge. Detta är sannolikt 
en konsekvens av de sociala och ekonomiska förändringarna under se-
nare årtionden, med en snabbt växande varumarknad som följd. Ytter-
ligare källor till konflikt är bristande hänsyn till sin partners sexuella 
behov, svärföräldrar, speciellt makens, inblandning i det äktenskapliga 
livet, samt bigami och otrohet. 
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Muzumdar ser också hur uppfattningen om frun som lydig, undergiven 
och självuppoffrande, kolliderar med den så kallade nya föreställningen 
om hustrun som bestämd och självsäker. Detta leder till ett hot mot 
makens ego och hans uppfattning av den traditionella familjeideolo-
gin. Denna och liknande källor till konflikt uppstår inte, hävdar hon, 
på grund av olikheter i parternas beteende och idéer, utan snarare oför-
mågan att erkänna och acceptera att det existerar sådana skillnader. 
Muzumders erfarenhet av konflikter i äktenskap är att de resulterar i 
splittringar inom familjen. Det uppstår en uppsättning starka undergrup-
peringar som kämpar mot varandra. En vanlig konfrontation i ett sådant 
sammanhang är mannen och hans föräldrar mot hustrun, en annan man 
och sonen, eller modern och dottern mot en annan undergrupp. Det ex-
isterar ett hieratiskt förhållande mellan den äktenskapliga familjen och 
de förpliktelser som råder mot det vidare familjesammanhanget. Detta 
kan skapa ett spänningsfält där det produceras äktenskapliga problem. 
Paret känner en press på sig från de förpliktelser och förväntningar som 
kommer från det vidare familjesammanhanget, det vill säga svärföräld-
rar, syskon och andra släktingar. Därför att det viktigt, säger Muzumder, 
att urskilja vilken makarnas position i familjesammanhanget är, deras

ordinal position, what is their decision-making status, how close or 

distant is the couple from the head of the family, is the couple financi-

ally independent or not, and more crucially, what is the couple’s role 

and relationship to other married couples in the family (ibid:206). 

Psykiatrikerna Bhatti och Channabasavanna (1979), menar att när man 
söker orsaker till äktenskaplig disharmoni måste man ta i beaktande att 
när det gäller det äktenskapliga systemet ser man mer på ekonomisk 
säkerhet, än emotionell sådan, samt att personen är född i ett kast, växer 
upp och mognar i den och har sina förpliktelser gentemot kastet. Det 
betyder att man måste förstå familjen som en del i ett större nätverk och 
socialt system. De anser vidare att om maken eller makan upplever en 
meningslös äktenskaplig relation, ”the family would depict a state of 
lack of regulatory system, i.e., anomi (ibid:80)”. Slutsatsen blir att

an individual´s perception of his social order is the reflection of his 

primary social system because the primary social system is constitu-

ent part of the total social order. Hence, it is conceived that the ‘de-

regulation” or “disjunction” between cultural norms and goals could 

be the reason for marital disharmony (ibid).
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Anledningar till äktenskaplig disharmoni, hävdar Bhatti och Channa-
basavanna (1979), beror på att Indiens sociala system befinner sig i en 
övergångsfas, där värden genomgår en omfattande förändring. Detta 
gör att personen har svårt att anpassa sig. Vad som varit gängse seder 
och bruk har mist viktiga aspekter av sin forna betydelse och skulle vi 
kunna tillägga, inga adekvata tolkningsscheman existerar för personen 
i denna sociala övergångsfas. Det sociala systemet har med andra ord 
inte lyckats anpassa sig till den nuvarande socioekonomiska situationen. 
 Psykologer och terapeuter jag varit i kontakt med och diskuterat 
kring ovanstående teman, menar att hos familjer inom medelklassen 
finns höga förväntningar på äktenskapet. Vidare  innebär de förändrade 
roller som uppstår då båda makarna arbetar, även en ökad press på fa-
miljemedlemmarna. Det finns flera orsaker till detta. Banden mellan 
barn och föräldrar har förändrats och föräldrarnas oro för barnen anses 
ha ökat. Det gäller den ökade konkurrensen i skolan, pressen att göra 
allt bättre ifrån sig vilket i extrema fall leder till självmord, en ökad 
förekomst av alkohol och narkotika hos unga, samt det ökade våldet 
i Bengalure, fenomen som man dagligen kan läsa om i dagstidning-
arna.   
 Det finns en institution i Bengalure, NIMHANS (National Institute  
of Mental Health and Neuro Sciences), där man bedriver forskning, 
 terapi och klinisk patient omvårdnad. Jag träffar en del av dem som ger 
familjeterapi och en terapeut säger om skilsmässor utifrån sina yrkeser-
farenheter

There are interpersonal problems, with a long history behind. After 

the therapy, when back with the family again, problems often come 

again, because they do not seek help there or continue. They never 

come alone, but with family members, seek help to improve and that 

their illness is part of a wider family problem. Therefore the roots 

have to be found within the family and a three generation perspec-

tive. Usually it is the wife who says to the husband which changes he 

should take.  

Signifikant är att sammanhang som sätter ramarna för terapi, går bort-
om paret själva. För att terapin skall bli framgångsrik krävs ett perspek-
tiv där tre generationer ingår, föräldrar/svärföräldrar, paret själva och 
barnen. En anledning till att man söker hjälp, är det stigma som finns 
kring skilsmässa, de stereotyper som finns kring ett lyckligt äktenskap.
 Framförallt inom medelklassen blir det allt vanligare med disharmoni 
i äktenskap. 
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Jag pratar med en man som söker terapi. Hans hustru vägrar att följa 
med. Hon kommer från en Bramingrupp med hög status, mannen är 
kristen. Nedan följer de anteckningar som görs under samtalet

Han berättade att de hade ständiga gräl, hon ville trots allt försöka, till 

och med ha barn, men han hade fått nog. Han beställde tid hos en te-

rapeut, men hon ville inte komma. Nu går han själv en gång i veckan. 

Konflikterna verkade bestå i förväntningar som inte infriats och roll-

föreställningar. I början tog han på sig en pappa roll och hon en dot-

terroll, hon var tjugo när de gifte sig och han trettio, det var dessutom 

ett kärleksäktenskap, där han var kristen och hon hindu. Frun kommer 

från en familj med hög status och frun har en hög utbildning och har 

gjort karriär. Nu tvivlar hon emellertid på att det egentligen det var 

det hon verkligen vill göra. Hon och hennes man kom överens om att 

vänta med barn tills hennes karriär hade inletts. Det fanns förvänt-

ningar på henne, från familj och egna, att göra karriär, där den höga 

statusen familjen och höga utbildningen är två viktiga faktorer. En 

tredje är att hon var ung och inte säker på vad hon egentligen ville 

göra. Hon ville vänta med barn tills hon var klar med utbildningen 

och hon var bara 20 år. Andra orsaker var naturligtvis religion och 

kultur. Han kristen, hon är bramin med hög status. Deras konflikter 

handlar bland annat om köks och hushållsarbete och försök till roll-

fördelning. Enligt maken försökte hon få honom i en son liknande roll 

i förhållande till sin modersroll.

Maken menar att det inte alls var självklart att hon vill göra karriär, men 
med hennes bakgrund och hennes höga utbildning är förväntningarna 
stora. Deras religiösa, geografiska och kulturella bakgrund blir tydli-
gare under äktenskapets gång och leder till konflikter. Hon är ung när de 
träffas. Hon är osäker på vad hon vill göra med sin framtid säger maken 
och han vill att de skall vänta med barn. Det resulterar i att hon beslutar 
sig för att göra karriär, men blir med tiden alltmer osäker. Han vill inte 
laga mat, kan inte, har inte tid, vill hyra en kock, det vill inte hon, så han 
flyr till kontoret. Konflikterna handlar roller och förväntningar, samt 
oklara förväntningar på innehållet i det äktenskapliga livet. 

Hon tog ut sina konflikter i köket där de kunde konkretiseras och 

hon kände stark olust när han gled undan, hon var ej säker på vilka 

känslor han hade, vad som gällde, än är han hemma och sedan döljer 

han sina känslor genom att retirera till sitt arbete. Kocken, sade min 

hustru, skulle eventuellt ta bort den sfär där grälen gestaltades, där 
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hon kunde ta ut sin besvikelse över vad som hände och han fly till 

kontoret, vilket resulterade i att han gled undan. Detta skulle kunna 

resultera i två olika saker. Antingen skulle resultatet bli att konflikten 

konkretiserades där den hörde hemma. Det andra alternativet, vilket 

också sker är att han glider undan ytterligare. 

Under terapin anser han sig medveten om att en del av hans problem är 
att han inte visar sina känslor. När hon frågar om han är arg, säger han 
nej, går till kontoret och arbetar. Hans undvikande och försvinnande 
från hemmet blir till slut en utlösande faktor. Båda deras föräldrar är 
hemma hos dem när detta sker och hennes mor tar genast över i hem-
met, han flyr vanemässigt till kontoret. Han anser också att hon behand-
lar de båda föräldrarna olika, framförallt nedlåtande mot hans föräldrar, 
samt att hon spelar roller hon inte gör annars till exempel talar illa om 
honom inför hans föräldrar, samt att hon inte vill ha hans föräldrar där. 
Han börjar känna sig som en gäst i sitt eget hem. Familjen spelar en stor 
roll, men han tror inte att det skulle vara annorlunda om äktenskapet 
vore arrangerat, även om det är större förväntningar på kärleksäkten-
skap. Han undviker konflikter, hon agerar ut. Hon vill inte gå i terapi, 
han vill inte ha barn, grälen har gått för långt menar han. Detta är säker 
ett vanligt exempel på rollförväntningar och genuskonflikter i ett äkten-
skap, men leder sällan till skilsmässa på grund av dess stigmatisering. 
Om vi ser till arten av konflikter, med dem som sker i hemmet och med 
besökande svärmor, kan det upplevas som en del av äktenskapets så 
kallade normala konflikter eller spänningar. 
 Terapeuter och konsulter inom området familj och disharmoni, vilka 
är nyckelinformanter i detta sammanhang, anser att föräldrar är rädda 
för att ingripa, då de tror att de förlorar kontakt och kontroll över sina 
barn. En rådgivningskonsult jag lärt känna uttrycker det så här:

Children are today problem because of multiple parents, that is, the 

joint family. Working parents leave the child to grandparents, when 

they are sent out or are educated, that is the parents or the mother 

move out from the joint family and leave the children behind. Joint 

family structure and multiple parents: the mother take care of and 

spend more time with others, more than with her children, that is with 

cousins, in-laws, aunts, etc.

Earlier it was possible to relay on joint family structure because, the 

parents did not move out of the family. To take care of ones mother 

(the wife) is more acceptable in south India, north is still considered 

to be more orthodox when it comes to family and gender and educa-
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tion is more common in the south, compared to north India. Today 

there is still a joint family need, but the parents leave the children be-

hinds and create a separation because of career and education. It is a 

transition and an unplanned fashion. The person still thinks in roles of 

other people, one-self and one-self and the family group, so a wom-

en’s carer still a family one. Functionally the joint family determines 

psychologically how the wife and husband “behave”, through the 

values imbedded, because there are threads to the elder generation. 

Changes occur, but in small “sections. Divorce can be because of 

grandparent’s way of handling decision, money planning and interfer-

ing in the spouse’s life. To get into a new emotional relationship after 

divorce and one is often exploited when remarrying... To remarry is 

more a struggle than a choice, because of the stigma, which has the 

character of perception and fear of getting exploited, because of the 

divorce. There are many stereotypes of marriage and therefore separa-

tion is hard to deal with. There is not much of privacy for intimacy, 

nor any boundaries. Neighbours make statements and harm without 

really knowing.

På NIMHANS arbetar man utifrån ett tre-generationsperspektiv och 
 familjen bor på institutet under behandlingsperioden. Att konsultera en 
terapeut och genomgå terapeutisk behandling är ett stort steg för en 
 indisk familj, där erkännandet av äktenskaplig disharmoni är tabu belagt  
A. Shah30 påpekar i en intervju att hennes erfarenheter ännu inte är 
 vetenskapligt databaserat arbete, snarare erfarenheter från sin verksam-
het. Frun är rädd för att klaga. Vad händer om jag klagar och det sker 
en omdefiniering av roller terapins gång? Flera gånger är det kvinnan 
som kommer, mannen nekar och kallar henne ibland för komplett galen.  
Mannen stigmatiserar hustrun och anser att han inte har någon del i att 
familjen inte fungerar. Barnet kan många gånger fungera som en orsak 
till att binda dem samman igen. Ofta är det en person som vill ha hjälp 
och det kan då implicit uppfattas, ”vad är det för fel på partnern”, det 
vill säga den sökandes föreställning om vad som är fel. Mer betydelse-
fullt är att make-hustru relationen, där till exempel hustrun inte är 
tillfredställd med sin roll och de föreställningar som är relaterade till 
denna.  Hon söker mer kvalité i äktenskapet. På grund av att det är färre 
medlemmar i familjen (färre barn och från äldre generationen), fun-
derar makarna över vad som finns i äktenskapet för dem. Shah  menar 
att förväntningarna på äktenskapet är större idag (1996). I  relationen 
tar oftast den starkare partnern upp alternativet med en eventuell skils-

30  Personligt samtal, under lunch på NIMHANS



115

mässa. Det finns en tomhet i äktenskapet, menar hon och anledningen 
är att familjen inte är kapabel att skapa den emotionella säkerhet indivi-
den upplever som nödvändig. Det gäller föräldrar, svärföräldrar och det 
drabbar barnen, säger Shah. Sociala och ekonomiska förändringarna 
i samhället har inte lyckats förändra de fundamentala strukturer som 
determinerar familj och äktenskap som institution. Förhållande och re-
lationer inom strukturen har förändrats och resultatet av denna obalans 
producerar en disharmoni hos parterna inom äktenskapet. 

Disharmoni kännetecknas  enligt psykologen A.M. Shah, av

lack of understanding in the marital unit; feeling of greater rejec-

tion from spouse; lower degree of satisfaction in sexual and security 

needs; unfulfilled affectional needs contributing to lack of concern 

and unhappiness; feeling of despair due to helplessness and regret 

about the relationship, exclusion of spouse from the decision-making 

process; discontent due to spouse´s inability to fulfill sexual and re-

lationship needs; they consider separation/divorce as an alternative; 

have lower level of self-disclosure; are unable to obtain spouse´s trust; 

and have inadequate role-function (1995:25,26).

Idag kan inte alla familjer som tidigare förlita sig på traditionella vär-
deringar vilket är en andledning till att par söker sig till NIMHANS, 
i första hand sannolikt för att rädda sitt äktenskap. Fortfarande finns 
ett socialt nätverk som söker förhindra skilsmässor, men anledningen 
är mer på ett mental plan än på det ansvar som finns i HJF. A M Shah 
(1996) menar att män också tar kontakt, då mest för att de genom någon 
doktor blivit rekommenderade att ta kontakt med  NIMHANS. Den ini-
tiala kontakten inte tagits av  männen och det är också inom detta sam-
manhang som vi kan urskilja ett genus perspektiv.  
  Man etablerar en vänkrets i ökad grad genom sitt yrke, vilket kan nå 
utanför kast och religion och utveckla en livsstil som delvis grundar sig 
på nya ekonomiska möjligheter. Både föräldrar och barn socialiseras i 
ökad omfattning utanför hemmet. De båda makarna reser i yrket, vil-
ket också innebär mindre tid för varandra och för familjen. Ökad kon-
kurrens och krav på högre marknadsanpassad utbildning är två viktiga 
faktorer som ställer nya krav på det äktenskapliga paret, samt barnens 
krav på ökat inflytande i beslutsprocessen när det gäller val av äkten-
skapspartner och val av utbildning. Hustruns ekonomiska oberoende, 
hennes ökade självrespekt, den egna sociala och professionella identi-
teten är andra omständigheter som påverkar familjerelationer och livs-
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stil. En konsekvens av de båda makarnas karriärer verkar vara större 
förväntningar på äktenskaplig kvalité och den äktenskapliga relationen 
har fått en ökad betydelse, något som främst hustrun ger uttryck för i 
äktenskapet som metafor.

Äktenskap som metafor

Tydligt är att äktenskapet, likt familjen som institution, också kan be-
traktas som en ideologisk konstruktion, innehållande tydliga regler och 
normer, inte bara för det gifta paret, utan också när det gäller förhål-
lande mellan deras respektive familjer. Det senare märks framförallt 
kring själva de äktenskapliga arrangemangen. Det är tydligt att med den 
ideologiska dignitet äktenskapet har, fungerar äktenskapet också som 
en idé, en metafor och en kognitiv föreställning, vilket inte minst hyper-
gami och föreställningar om kärleksäktenskap åskådliggör. Äktenska-
pet som institution fungerar som en övergångsfas, både när det gäller 
genusföreställningar och de båda makarnas respektive sociala identitet. 
Kanske främst, åtminstone traditionellt sett, är mycket av flickans och 
den unga kvinnans uppfostran en förberedelse för äktenskap, en för-
beredelse som också innebär att hon lämnar sin egen familj och blir 
medlem i makens, på ett vis som inte har någon liknande motsvarighet 
i till exempel Sverige.
 En kognitiv ansats att förstå metaforer för äktenskap finner vi hos 
Strauss & Quinn (1999) och D’Andrade (1984). Denna ansats bygger 
bland annat på användandet av tolkningsscheman och metaforer, till ex-
empel i samband med genus. Här finner vi samband mellan språk, mo-
tivation, känslor och omsorg, samt den sociala kontext som påverkar 
individerna. Metafor och tolkningsschema är exempel på en approach 
till inlärningsprocessen och olika aspekter centrala för den. Det handlar 
om hur vi kopplar ihop ett nätverk av associationer för att erhålla kun-
skap om vår verklighet (Strauss & Quinn 1994). I denna process finns  
tolkningsscheman med längre eller kortare varaktighet, vilka kan för-
stärkas eller försvagas och vars teman kan vidgas eller snävas in. Detta 
betyder också att vi svarar på vissa teman och situationer i vårt samhälle 
beroende på vilken position vi har och detta är förenat med tolknings-
schema och motiv signifikanta för positionen (D’Andrade 1984). 
 D’Andrade (1984) tolkar äktenskapet som en del av den amerikanska  
kulturen, eftersom det finns ett system av juridiska regler som indivi-
den vet om och vars innebörd individen delar (1984). Äktenskapet som 
institution och kulturell konstruktion har därför en funktion liknande 
definitionen om ett kulturellt meningssystem; representativt, skapan-
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de, styrande och det väcker känslor. Dessa anses delas av andra i olika 
samhällen och de villkor som styr värderingar (D’Andrade 1984: 96). 
Det betyder att en metafor för till exempel varaktighet, innehåller en 
för individen betydelsefull kunskap och mening, vilka motiverar indi-
viden att bete sig på ett bestämt sätt, att tänka på ett bestämt sätt och 
handla efter vissa utgångspunkter, till vilka det finns schemareferenser 
för metaforer typiska för äktenskap31. Quinn finner bland de hundratals 
metaforer som används för äktenskap att dessa kan delas in i åtta klas-
ser; enhet, delade relation, äktenskapet är något som varar, ömsesidigt 
välgörande, svårt, kräver ansträngning, kan lyckas eller misslyckas och 
är riskfyllt (Quinn 1999: 142).  
 Denna tolkning stämmer väl in på flera pars äktenskapliga rela-
tion i Indien, speciellt de nyckelord som indikerar ansträngningar, det 
är   periodvis riskfyllt, ett äktenskap kan sluta i skilsmässa, är metafo-
rer som även kan appliceras på flera av informanternas äktenskap. Att 
lyckas  med sitt äktenskap, att kunna visa det för sin familj och den 
 sociala gemenskap man lever i har alltså en bevarande kraft och ger kon-
tinuitet när det gäller den delade, kognitiva och moraliska upp fattning 
som  råder kring äktenskap. Denna bekräftelse är förmodligen speciellt 
viktig i Indien, eftersom äktenskapet inte enbart uppfattas som en enhet 
en delad relation (mellan makar). Äktenskapet som institution och sys-
tem, indikerar familjernas sociala status och identitet, därav stigmatise-
ring i samband med skilsmässa, vilket främst drabbar kvinnor.  I USA 
är succé ett viktigt nyckelord i tolkningsscheman, i Indien, framgång, 
status och position.
 Användandet av metaforer, nyckelord och sättet man resonerar kring 
äktenskap lär oss hur förhållandet mellan metaforer och äktenskap 
fungerar, det vill säga, vad är det man vill uttrycka angående äkten-
skapet genom att använda en eller flera metaforer (Quinn 1999). Quinn 
 menar att när man använder en metafor, väljer man inte vilken som 
helst, utan en speciell, just för att åskådliggöra en viss uppfattning eller 
poäng som har med äktenskapet att göra, vilket betyder mycket för per-
sonen ifråga. Orsaken är, menar Quinn, att man utgår från ett kulturellt 
exempel innehållande aspekter som man vill förklara som meningsfulla 
för lyssnaren. ”Secondly, these metaphors fall into classes reflecting a 
shared set of underlying concepts that the metaphors have been cho-
sen to represent and highlight (Quinn 1999: 141)”. Detta konstaterande 
bygger på att begrepp och dess innebörd delas, samt att metaforer delas 
in i olika klasser och de bakomliggande begreppen speglar dessa klasser. 

31  Två studier, en i Indien (A. M Shah 1995) och en i USA (D’Andrade 1984), visar på att trots de 
kulturella skillnaderna är varaktigheten den viktigaste aspekten för det gifta paret
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Om vi ser till makar i Indien är det tydligt att ett viktigt motiv med äk-
tenskapet är att lyckas och att äktenskapet varar, något som sannolikt 
betyder mer idag än för en generation sedan (A.M Shah 1996). Ämnet 
är aktuellt inte bara i media, utan även vissa av de kvinnliga informan-
terna tar upp äktenskapets vara eller inte vara i en diskussion med en an-
tropolog. Detta tolkar jag som en reaktion på förändringar i bland annat 
värden, även om stigmatiseringen i sig inte genomgått större föränd-
ringar, något kvinnor märker. Betéille (1997) menar att övre medelklass 
lyckats väl med att möta den senaste tidens sociala och ekonomiska för-
ändringar. Andra informanter och psykologer menar att tiden sannolikt 
kommer att visa på en ökad grad av motsägelsefullhet och frustration 
hos par och familjer i den övre medelklassen, kanske inte när det gäller 
äktenskapet som institution. Förändringar i den äkten skapliga relatio-
nen, samt mellan generationerna i en familj kommer att ske.  Betéille 
(1997) ser mer till det större sociala sammanhanget,   psykologer, infor-
manter och jag själv fokuserar på relationer inom  familj och äktenskap 
när det gäller socioekonomiska förändringar.
 Fyra nyckelbegrepp förekommer i samtal och intervjuer med kvin-
nor och yngre ogifta kvinnor, samt ogifta män, när det gäller bland 
 annat äktenskap. Dessa är ”acceptance” ”adjustment”, ”approval” 
och ”committment”. Begreppen gäller både för familj och äktenskap. 
När det gäller äktenskap är det flera kvinnor som uttalat nyckelbegrep-
pen likt deviser för att indikera vad som krävs för att ett äktenskap skall 
lyckas, för att det inte skall bli spänningar mellan familjerna, eller kon-
flikter mellan den ingifta kvinnan och makens familj och sist men inte 
minst, konflikter med maken. I samtalen framgår tydligt  om det är en 
hustru eller en make som yttrar sig, men fokus ligger på metaforerna  
(Quinns & Strauss 1999). När det gäller materialet i denna studie är 
emellertid genusperspektivet mycket tydligt, eller om man så vill, ge-
nusrelaterade skillnader är uppenbara. Med utgångspunkt från, samt 
inspiration av Quinns & Strauss arbeten (1994, 1999), menar jag att 
dessa begrepp har en metaforliknande betydelse och funktion när det 
gäller äktenskapet. Begreppen bygger nämligen på en delad förståelse 
och mening, samt påverkar motiv och handlingsmönster.  
 Genom att använda metaforer tydliggörs äktenskapets innebörd för 
oss själva och i kommunikation med andra. Metaforerna i sin kommu-
nikativa betydelse innehåller både personliga och kulturellt legitime-
rade motiv och innebörder. Quinn (1999) menar att typiska exempel 
på metaforer om äktenskapet är ömsesidigt välgörande, annars skulle 
äktenskapet inte fortsätta. Äktenskapet är något som varar om det finns 
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något som är bra i äktenskapet. Quinn säger vidare att detta användande 
av metaforer internaliseras och fungerar som ett delat tolkningsschema, 
när det gäller äktenskapet som en kulturell konstruktion. De två meta-
forerna ömsesidigt välgörande och varaktighet, är sannolikt de som är 
starkast idealiserade och mest bevarande krafter. Vi kan likna den be-
tydelse genusföreställningar har, med den funktion och betydelse en 
metafor har. När det gäller materialet i denna studie är  genusrelaterade 
skillnader uppenbara. Med utgångspunkt från Quinn och Strauss (1994, 
1999), har genusstereotyperna den lojala hustrun och den självupp-
offrande modern (Kapar & Cossman 1996) en metafor liknande bety-
delse och funktion i Indien när det gäller äktenskapet, status och position,  
samt tolkningar relevanta för äktenskapets olika faser. Både Quinn och 
Strauss (1994, 1999) och Kapar och Cossman (1996) bygger graden 
av sin förståelse på genusstereotyper inom äktenskapet samt hur denna 
påverkar hustruns motiv och handlingsmönster. 
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Kapite l  5

Familjen

Studier av familjen där de olika medlemmarna interagerar, blir ock-
så en studie av familjen som institution och ideologisk konstruktion. 
Den ideologi som är utmärkande för familjen är djupt förankrad i det 
indiska  samhället och omfattar även personer som inte lever i den 
familje konstellation ideologin ifråga representerar. Det gäller även 
icke-hinduer,  såsom muslimer och kristna. Hindu Joint Familj (HJF), 
även kallat  joint familj,  står som förebild för denna familjeform och 
ideologi, vilken är något av ett signum för  Indien. Anledningen att HJF 
används är att den fokuserar på ideologiska betingelser, vilka Lardinois 
(1992) anger, stämmer väl med den elit från högsta kasten som är infor-
manter i denna studie.
 HJF är inte den dominerande familjeformen om vi ser till det in-
diska samhället som helhet, utan representerar de högre kasternas ideal 
för familj. Lardinois anser (1992) att HJF är en idé vilken härrör från 
klassisk hinduisk kultur och utvecklats genom juridiska och religiösa 
texter för att gagna samhällets elit Detta utesluter inte att dess ideal och 
värden, samt ritualer som är förknippade med HJF, tillämpas av lägre 
kaster och har gjorts tidigare i historien. En anledning till detta finner vi 
i olika gruppers strävan efter uppåtgående mobilitet. Lardinois (1992) 
menar att ett sätt att tolka HJF är utifrån familjen som en ideologisk 
konstruktion och

at the same time a category of thought, a way of seeing the world 

and of organizing it so as to give it meaning. It is supposed that in 

the  ancient times this category of thought, a representation adopted 
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by the Brahmin orthodoxy, of the mode of reproduction determined 

by the structure of the social and ideological relationships within the 

social formation that is legitimizes, was founded in the residential 

group. The hypothesis formulated is that there was a split in Indian 

history during the Middle Ages when the egalitarian and individualis-

tic forces tended to produce nuclear domestic groups (1992: 43).

Begreppet HJF betyder olika juridiskt och sociologiskt (Lardinois 
1992). Enligt den juridiska definitionen ligger fokus på egendom och 
kontroll över denna. Den andra innebörden i begreppet härleds från de 
religiösa texterna dharmasastra32 (dharma anger koder för beteende och 
sastra är en mystikers eller historikers tolkning) och är ideologisk till 
sin karaktär. När familjen uppfattas som en institution syftar det på ett 
system, där ekonomiskt och symboliskt utbyte sker mellan generatio-
nerna och äktenskapet är ett viktigt nav i detta system. Flera studier av 
familjen, sedan tiden efter frigörelsen och framåt har gjorts i vilka olika 
definitioner och former av HJF lyfts fram (Kolenda 1996). Det finns 
skillnader i familjen när vi jämför jordbruksområden och urbana om-
råden, cykliska förlopp i familjen sett ur ett generationsperspektiv och 
kärnhushåll (Shah 1973), samt hur familj och hushåll skiljer sig åt, när 
det gäller dess funktioner (Madan 1997). I Indien finner vi inga kärn-
familjer, likt de i norra Västeuropa, snarare kärnhushåll, vilket innebär 
att man upprätthåller släktskapsrelaterade band och förpliktelser utmär-
kande för HJF- ideologin. 
 Det finns lite forskning om elitgrupper som är utgångspunkt för 
syftet i min studie 33. Mina informanter kan nästan alla räknas till de 
elitgrupper Shah (1998) definierar. Företrädesvis existerar fler attityd-
förändringar, än strukturella förändringar inom familjen. Viktigt är att 
uppmärksamma att bildandet av en egen familj direkt efter äktenskapet, 
fyller två funktioner. Först växer det gifta paret som par, på ett vis det inte 
skulle kunna göra inom HJF. För det andra kan man undandra sig vissa 
av HJF förpliktelser, dock inte banden  till familj och släkt. Ur ett gene-
rationsperspektiv anser personer att det sker en allmän värdeupplösning 
i samhället. Orsaken är en minskad betydelse av värderingar och förplik-
telser utmärkande för HJF. Detta kan skapa en ökad grad av stress, större 
krav på barnen, samt en identitetsproblematik, som sannolikt beror på  

32 I princip existerar inte denna form av traditionell lagstiftning, men när det gäller olika aspekter 
mellan man och hustru, är de lagliga aspekterna fortfarande till viss del fortfarande påverkade av 
dharmasastra.

33  Använder man begreppen medelklass och övre medelklass existerar fler studier och det finns 
likheter speciellt på den publika arenan mellan övre medelklass och den elitgrupp jag studerar (Brah-
miner). Min utgångspunkt till detta påstående är företrädesvis den empiri som jag samlat in och in-
formanterna definierar sig själva som tillhörande Brahmin kasten, inte i termer av klass.
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mobilitet och förändrad livsstil. Media bidrar till en påverkan av tolk-
ningen av familjen och dess privata sfär. Samtidigt skapas nya eko-
nomiska möjligheter, fler alternativ och nya nätverk uppstår. Hur har 
 relationerna mellan generationerna i familjen förändrats? I vilken grad  
har kvinnans yrkeskarriär och status påverkat relationen mellan  makarna, 
familjen och övrig släkt?
 Det är viktigt att peka på relationen mellan kast och HJF. Kast har 
starka band med familjen. Medlemmarna och individerna är relaterade 
till familj och kast som förenar familjer och överskrider sociala/publika 
nätverk och värderingar. De ideal som är utmärkande för värdeprincipen 
hierarki, styr förhållandet mellan individer i familjen. Madan (1997) 
påstår att på nationell nivå har det funnits en uppfattning motståndet 
mot imperialismen skulle bana väg för en moderniseringsprocess, likt 
den som är utmärkande för urbanisering. Detta skulle innebära att HJF 
betydelse kommer att minska och familjer likt de som är utmärkande 
för den västeuropeiska kulturen vinner ökat fäste. Detta skulle skapa 
ett spänningsfält mellan kärnfamilj och modernisering, versus HJF och 
ett socioekonomiskt tillbakasträvande. Idag sker inte denna utveckling 
(Shah 1973, 1998), snarare har en förstärkning av HJF  skett, om vi ser 
till empiriska data. Det är viktigt att påpeka att en begreppsförvirring  i 
forskningen kan förekomma så tillvida att HJF och hushåll är två olika 
begrepp inom samma kontext, vilket inte alltid framgår.
 Kapur & Cossman anser att familjeideologin, “a set of norms, values  
and assumptions about the way in which family life is and should be 
o rganized; a set of ideas that have been so naturalized and universalized  
that they have come to dominate common sense thinking about the family  
(Kapur och Cossman 1996: 13)” formar och förstärker privat/publik 
dikotomin och konstruerar familjen till en fundamental  och  helig enhet 
i samhället. Eftersom familjen som en ideologisk konstruktion verkar 
traditionellt bevarande, betyder det bland annat att kvinnors  status  och 
position i familjen har en underordnad position. Kapur och Cossman 
(1996) demonstrerar detta genom att visa på hur kvinnors  roller och 
identitet är tydligt förankrade i lagstiftningen. Författarna  visar på att 
en moralisk och en ekonomisk sida av familje ideologi  existerar, vilka 
båda verkar för en förstärkning av kvinnors underordnade ställning. I 
den förra aspekten av ideologi skapar och bedömer man kvinnan utifrån 
ett ideal med fokus på en god hinduisk fru och upp offrande moder (och 
 lydig svärdotter-min anmärkning). I den  senare ekonomiska aspekten 
av familjeideologi ligger fokus på beroende  av andra, där arbetsför-
delning är en viktig indikator. Familjeideologin formar och förstärker 
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 dikotomin privat och publik sfär och familjen konstrueras i den privata 
sfären, vilken samtidigt anses fungera som ett skydd för kvinnan.
 Då familjen uppfattas som en institution och är ett system, där eko-
nomiskt och symboliskt utbyte  mellan generationerna sker är äkten-
skapet ett viktigt nav i detta system. Den ideologi som är utmärkande 
för familjen är djupt förankrad i det indiska samhället och omfattar även 
personer som inte lever i HJF. Här står normer, värden och ideo logier 
i förgrunden. Familjen kan också uppfattas som en prototyp för vidare  
sociala relationer och HJF utgör en modell i detta samanhang. Den 
r ådande familjeideologin, är också grund för formandet av traditionella 
genusföreställningar och ett spänningsfält mellan socioekonomiska  för-
ändringar och värden utmärkande för familjeideologin existerar. 
 Lardinois (1992) menar att om vi ser på sociologiska studier om den 
indiska familjen, är det tydligt att just definitionen av familj är viktig. 
Han säger vidare att i studier av familjen uppfattad som ett system och 
en institution, definieras detta ofta inte, vilket lätt leder till en förvirring 
mellan vad som är en faktisk verklighet och föreställningen, idén om 
familjen. Madan (1997) anser att denna förvirring beror på att hushållet 
och inte familjen vanligen/oftast studeras. 
  Skillnaden mellan familjen som en idé och hushåll som en faktisk 
verklighet,  är central i detta sammanhang. 

In the first place, there must be a break with the spurious alternative 

between representations and actual reality and it must be shown that 

the representations, made by the agents of the family structures in 

which they live, have as much reality as the structures themselves and 

play their parts in producing them. In the second place, there must 

be a break with a substantialist picture of groups such as family or 

household and examination made of the difficulty that exists, even in 

classifying them. I would like to show that, in order to understand the 

Indian family in its specific form, that is, as HJF we should not reify 

it through formal typology but, on the contrary, reconstruct the two-

fold historical and social interplay of which that family structure is 

the product (Lardinois 1992:35).

Lardinois demonstrerar olika aspekter utmärkande för HJF och defi-
nierar den som en familjegrupp.  Praktiskt sett existerar HJF utifrån de 
specifika funktioner som mobiliserar den. 
Följande reflexion från en manlig informant, fyrtiofem år och i en aka-
demisk karriär, demonstrerar dessa aspekter. 
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But how can you speak of a joint family that is an ideological orienta-

tion. Last night my wife and I had a discussion. She wanted to buy a 

hangingchair for birthday, the one that you can hang and it swings, 

you can watch the TV and things like that and for me it seems to be a 

diverting of prioties, it is okey in a big house but not in a small house, 

where you need the space. So I said, when my father comes, what he 

will say. And my immediate reaction after said that was that I almost 

started a civil war, but why am I counting on my parents reaction? 

This emotion and accountability of your behaviour is a crucial theme 

in that of a joint family. It is constantly present in your mind, in your 

reaction and in your interrelationship. I tell my daughter, for example, 

that this is not the way to walk, you walk too feminine. This concep-

tion of mine comes from my sisters whom I grew up with. Now my 

family is saying that to her. So the joint family is present within the 

nuclear family.

Vi ser hur mannen vill demonstrera att HJF så att säga är närvarande 
kognitivt och ideologiskt i familjen och hos de respektive familjemed-
lemmarna. Det kognitiva och ideologiska perspektivet verkar för konti-
nuitet, rollfördelning och styr de upplevda förväntningar som finns på 
respektive familjemedlem. Det finns en mängd studier av familjen, till 
exempel olika definitioner och former av HJF (Kolenda 1996), skill-
nader i familjen när vi jämför jordbruksområden och urbana områden, 
cykliska förlopp i familjen sett ur ett generationsperspektiv och hushåll 
(Shah 1973), samt hur familj och hushåll skiljer sig åt, när det gäller 
dess funktioner (Madan 1997). 

Hindu Joint Family

Familjen är, jämte äktenskapet, den institution  som i Indien dominerar 
vardagsverkligheten för individers verklighet och består av signifikanta 
värderingar och normer.34  HJF står som förebild för den förhärskande 
familjeideologin, en familjeform och ideologi som blivit något av ett 
signum för Indien. 
 Kapur och Cossman (1996) menar vidare att familjeideologin för-
stärker genusföreställningar som den lojala hustrun och självuppoff-
rande modern vilka uppfattas som naturliga och oföränderliga. Kapur 
och Cossman (1996) hävdar vikten av att identifiera vem som stiftar 
lagar och hur de tillämpas. Lagen tillämpas, visar Kapur och Cossman 
genom att undersöka domstolsbeslut, utifrån ideal, vilka finns i familje-

34  En definition av hushåll är “co-resident units in which the distribution and exchange of com-
modities and services such as wages and domestic work are organized primarily through relations of 
kinship (Standing, cit. av Kapur & Cossman 1996: 89)”.
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ideologin. Denna ideologi innehåller koder för beteenden grundade på 
internaliserade feminina ideal, patriarkala värderingar och normer, 

This dominant familial ideology has both shaped and reinforced the 

public/private distinction, and the construction of the family as pri-

vate. This understanding of the family as private, and beyond state 

intervention has operated to both immunize the oppression of women 

within the domestic sphere, as well as to obscure the extent to which 

this private sphere is itself created and protected by state regulation 

(Kapur & Cossman1996: 90).

De underliggande orsakerna till denna ideologi är intressanta, förekom-
sten att HJF existerar som familjeform. En orsak som anges till att HJF 
existerar som familjeform, är att det finns någon form av egendom eller 
mark att förvalta och kontrollera. 
 Denna definition utgår från den juridiska definitionen och är otill-
räcklig, speciellt i dagens högteknologiska samhälle. Vi vet flera famil-
jer med förmögenheter som inte bor i HJF35 och som både förvaltar och 
kontrollerar denna bra. Skälet är bland annat deras gemensamma an-
knytning till förfäder och land (plantager), men skälen kan naturligtvis 
vara annorlunda.
 Det finns de som menar att HJF och även kastsystemet kommer att 
få minskad betydelse på grund av urbaniserings- och industrialiserings-
processen. En svaghet i denna uppfattning är att flera av de nämnda 
aspekterna också kan användas för att demonstrera en förstärkning av 
HJF (Kolenda 1996). Studier visar att HJF varken  varit eller är den för-
härskande familjeformen i kastsystemet,  utan snarare den högre kastens 
modell för familj. Regionala  skillnader  när det gäller förekomsten av 
HJF existerar. I delar av nordvästra  Indien är HJF vanligare än i centrala 
delarna av Indien (Kolenda 1996). Kolenda  har gjort en jämförande och 
omfattande studie av  tjugosex sociologiska och antropologiska studier 
gjorda efter 1949 (ibid). Hon kommer till slutsatsen att HJF är något 
vanligare bland de tre högsta kasterna, på sin höjd genomsnittlig hos 
Brahminer. “At best, there is only partial correlation between caste rank 
and proportions of joint families (1996: 390)”.

35  HJF definieras som ett hushåll innehållande två eller flera gifta par och deras ogifta barn (Shah, 
1973, Kolenda 1996). En annan definition är att HJF innehåller minst tre generationer, med släktska-
psrelaterade män “which shares a common household and forms a single productive and consumptive 
unit” (Vatuk citerad i Kapur & Cossman, 1996:157). En tredje definition är HJF som en “familial 
group and at the same time a category of thought, a way of seeing the world and of organizing it so it 
gives meaning”, det vill säga HJF även som en ideologisk och kognitiv konstruktion (Lardinois citerad 
i Kapur & Cossman ibid:96). Det finns ingen lexikal översättning av HJF som ideologisk konstruk-
tion eller som modell för kontroll över egendom och hierarkisk åtskillnad efter ålder och kön, därför 
används det engelska begreppet. 
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En förenklad bild av indisk, traditionell familjestruktur och dess för-
ändring, kan tecknas på följande vis. Den unga hustrun och hennes man 
bor i hans föräldrars hushåll, tillsammans med mannens systrar, äldre 
bröder, deras fruar, mamman och fadern. Den unga hustrun är lägst 
rankad och stiger i hierarkin först då hon föder söner. Mannens upp-
märksamhet och förpliktelser riktas mot äldre bröder, föräldrar och den 
verksamhet som ligger till grund för hushållets inkomst (Mandelbaum 
1988, 1995 Singer 1972, Kakar 1990, Roland 1988). I samband med 
socioekonomiska förändringar, som social mobilitet och utbildning, bil-
das en kärnfamilj i staden. I denna fas av förändringsprocessen  skiftar 
lojaliteterna (Nandy 1983, Roland 1988, Ross 1967) och en förskjut-
ning sker beträffande förpliktelserna, från mannens släktgrupp till den 
nyetablerade familjen, bestående av make, hustru och de egna barnen. 
Förändringar i barnuppfostran sker också vilka svarar mot förändring-
arna i familjestrukturen.  De traditionella förpliktelserna gentemot fa-
miljen och den grupp familjen ingår i genomgår emellertid inga större 
förändringar. 
 Den äldre generationen får minskad betydelse beträffande beslut 
och vägledning rörande barnbarnens framtid och en anledning till detta 
är deras frånvaro i kärnfamiljen. Litteratur, som fokuserar på sociala 
förändringar i postkolonial tid, grundar sig på studier och undersök-
ningar utförda under mitten av 1960-talet till tidigt 1970-tal (Mandel-
baum 1995, Singer 1972, Chekki 1974, Kurian & Srivastava 1983, Ka-
kar 1990, Roland 1988).
 Kolenda demonstrerar vidare att de flesta indier inte lever i HJF och 
att det existerar

definite differences in the customary time of break-up of the joint 

family in various places in India, and the differences in the mores of 

break-up correlate with the proportions of joint families. Those with 

earlier break-up-when a married son establishes his own household 

separate from his father’s within a few months or years after his mar-

riage. Correlate with low proportions of joint families.....and with 

slow break-up-where married sons continue to live together for long 

periods after their father’s death, even until their own sons are grown 

and married, so that families headed by first cousins occur-with high 

proportions of joint families (1996:391).

Kolenda (1996) menar också att även om HJF bryts upp, har nya typer 
av HJF skapats, dock inte skapandet av kärnfamiljer. Vad som bryts 
upp är strukturen. På ett funktionellt och emotionellt plan fortsätter de 
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enskilda enheterna att producera HJF. Cykliska förlopp i en familjs his-
toria existerar då denna skiftar till exempel från HJF till kärnhushåll. Ett 
cykliskt förlopp kan se ut på följande vis. I kärnhushållet, bestående av 
man, hustru och ogifta barn, gifter sig den förste sonen och bor sedan 
med sin hustru i sina föräldrars hushåll. Hushållet expanderar ytter-
ligare om det finns flera söner, för att sedan splittras upp i fler kärnhus-
håll, bestående av den gifte sonen, hustrun och ogifta barn. Det betyder 
att i en familjs historia existerar vid olika tidpunkter antingen HJF eller 
kärnhushåll (Shah 1973). Exempel på detta är förhållandet mellan fader 
och son, mellan bröder, mellan yngre och äldre, samt mellan man och 
hustru, det vill säga relationer präglade av den hierarkiska värdeprin-
cipen.
 Definitionen av hushåll gör det i vissa fall svårt att skilja från familj 
och HJF. I sin enklaste version finner vi det nygifta paret med egen 
lägen het, det nygifta paret med första barnet eller det medelålders paret 
där barnen flyttat hemifrån med eller utan svärmor och svärfar boende 
i lägenheten. Denna familjeenhet på två generationer äter tillsammans 
och utgör ett kärnhushåll. Om detta hushåll utökas, till exempel genom 
att det unga paret får barn och äldre generationen finns med i hushållet, 
men ej nödvändigtvis bor i lägenheten, är det inte längre ett kärnhus-
håll. Det finns då inte bara tre generationer i samma hushåll, utan även 
rollfördelningen blir mer komplicerad, då relationen mellan barn och 
föräldrar förändras.    
  Madan (1997) menar att en begreppsförväxling sker i studier av HJF 
och hushåll. Madan hävdar att en skillnad mellan familj och hushåll är 
nödvändig, eftersom familj ofta är synonymt med joint family i Indien. 
Hushåll både kan och inte kan strukturellt likna familjen. Viktigt i sam-
manhang är att urskilja hushållets storlek samt relationerna till släkt-
gruppen anser Madan. Även om HJF innebär delat hushåll och delade 
ägodelar, har kvinnan inte någon egen rätt till ägodelar och arv, något 
som emellertid är föremål för lagändring, dock ännu så länge inte fram-
gångsrikt tillämpad. HJF agerar på fyra skilda nivåer anser Madan.

(1) as a household; (2) as a grouping of housholds constituting a 

 property-group; (3) as a still wider grouping of housholds incorpo-

rating the coparcenary which defines the outer limits for allodial and 

obligatory ritual purposes; (4) as an all-encompassing dispersed grou-

ping defined genealogically rather than in terms of active interaction 

(ibid: 420, 421)
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Denna definition är konkret tillämpbar om vi ser till HJF som form och 
funktion hos flera av  familjerna i denna studie. Den första punkten 
gäller  hur kärnhushållsfamiljens  dag ser ut. De punkterna andra binder 
samman medlemmar i kärnhushållet eller den äktenskapliga familjen 
med familjemedlemmar utanför det egna hushållet. Många familjer jag 
lärt känna kommer från Coorg. Där har de mark, och odlar kaffe. Denna 
verksamhet genererar pengar, som tillfaller den vidare familjegruppen. 
Andra kommer från omgivningarna i och nära Chennai, där de äger 
land, vilket genererar pengar. En av dessa familjer har sina närmsta fa-
miljemedlemmar i Bengalure, Chennai, södra Tamil Nadu och USA. 
Den tredje aspekten i Madans definition kan exemplifieras med olika 
religiösa ceremonier, till exempel årsdagen av en moders död, religiösa 
ceremonier, samt besök hos eller av släktingar. Den sista aspekten  är 
genealogisk vissa kan samlas vid bröllp. Dessa personer och grupper 
hör annars inte till de man interagerar med i vardag eller mer privata, 
rituella sammankomster. Förändringar börjar med utbildning, yrkes och 
geografisk mobilitet, det gifta parets bosättning oavhängig respektives 
släktingar. Vilken typ av hushåll man lever i är ofta ett resultat av kalky-
lerande där ekonomiska fördelar är avgörande, hävdar Madan (1997). 
 En informant menade vidare att HJF i sin urbana miljö ofta har en 
annorlunda form, jämfört med den form som är vanlig i byn. HJF är allt-
så inte bara en familjekonstellation, utan även en ideologi med uttalade 
förpliktelser och koder för beteende. Det betyder att signifikanta värden 
och normer präglar individens perception och handlingsmönster även 
i vuxenlivet, då man senare lever i en äktenskaplig familj eller kärn-
hushåll. Madan menar att lägre kast på sikt bryter ned värderingar och 
normer signifikanta för denna familjeideologi, eftersom ingen egendom 
existerar som kan skyddas av liknande ideologiska förpliktelser.  
 Shah (1996) visar hur HJF såsom familjeformen tillämpas hos högre  
kaster är både statusmässigt attraktiv och samtidigt frihetsinskränkande 
för lägre kaster i systemet.

Fieldstudies in different parts of the country have reported that lower 

castes and tribes-who form the bulk of the population of the country-

have been giving up the custom of brideprice and accepting the upper 

caste custom of groomprice or dowry as part of the process of san-

skritisation. Similary, they have been changing from freedom of di-

vorce and remarriage of divorced and widowed women to prohibition 

of these customs. Both these changes contribute to the strenghtening 

the custom of joint households. Morever, this custom in itself is con-
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sidered prestigious. The fact that this is a part of hoary sanskritic tra-

dition has contributied to its prestige. The lower castes and tribes have 

placed greater emphasis on it in the process of their social mobility 

which has taken place over the country. The joint household is both an 

instrument and a goal of social mobility (Shah 1996: 541).

Lite förenklat skulle vi kunna säga att värden och ideal typiska för HJF 
blir mer ortodoxa ju högre upp i hierarkin vi kommer. Det innebär ock-
så att lägre kastgrupper som rör sig uppåt i systemet antar de värden 
som karaktäriserar de ortodoxa, snarare än försvagar dem. En viktig 
anledning till detta är bekräftelsen av den nya sociala identiteten i kast-
systemet, vilken är förknippad med en uppåtgående mobilitet. 
 Kolenda menar också att även om HJF bryts upp, har delningen lett 
till att nya typer av HJF skapas, det vill säga inte till att kärnfamiljer 
skapas. Vad som bryts upp är strukturen. På ett funktionellt och emotio-
nellt plan fortsätter de enskilda enheterna att producera HJF. Cykliska 
förlopp i en familjs historia existerar då denna skiftar till exempel från 
HJF till kärnhushåll (Kolenda 1996, Shah 1996). Bland till exempel ur-
ban affärsklass existerar en kapitalackumulation som skulle gynna HJF 
som familjekonstellation, det vill säga hos denna och liknande grupper 
där det finns det egendom att skydda
 Att reducera de familjetyper som finns i Indien, eller hos högsta kas-
ten eller övre medelklassen, till antingen HJF eller kärnhushåll är inte 
möjligt. Kolenda urskiljer elva olika kategorier av familjer i sin studie, 
från kärnfamilj, ett par med eller utan ogifta barn, till supplemented 
lineal-collateral joint family, tre eller flera gifta par plus till exempel 
ogifta, änkor och/eller släktingar, såsom faderns syster som är änka. 
Studier visar att supplemented nuclear family, “a nuclear family plus 
one or more unmarried, separated, or widowed relatives of the parents, 
other than their unmarried children (Kolenda 1996: 346)” är en van-
lig familjeform hos urban övre medelklass. Familjen, såsom den ser ut 
bland informanter i denna studie av övre medelklassfamiljer i Benga-
lure, stämmer väl överens med Kolendas definition av supplemented 
nuclear family. I diskussioner användes begreppet äktenskaplig familj 
och även detta begrepp motsvarar Kolendas definition.  

Familj och hushåll 

Utmärkande för HJF och familjeideologi, är att dess värderingar och 
normer sprider sig nedåt i hierarkin, till lägre rankade grupper (Shah 
1998: 64-81, Srinivas 1994)). En anledning till denna slutsats är att 
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hos den landägande befolkningen har en uppsplittring av den marken 
skett, bland annat genom arv (ibid). En annan anledning är att familjen 
i  staden kan vara förenad i någon form av ekonomisk aktivitet, vilket är 
fallet hos några av informanterna i denna studie 
 Lardinois (1992) urskiljer tre olika typer av familjefunktioner, ut-
märkande för vad som är ”joint” i begreppet HJF; social funktion, eko-
nomisk funktion och symbolisk funktion. Författaren menar vidare att 
om vi ser till det längre historiska perspektivet när det gäller utveck-
lingen av HJF, finns  en subjektiv och en objektiv ansats i olika studier. 
Den subjektiva ansatsen tar fasta på underliggande värden och trosupp-
fattningar, den objektiva på den empiriska verkligheten.  Resonemanget 
leder oss till uppfattningen  att HJF kan uppfattas som en idé, vilket är 
en anledning till att man skiljer på begreppen familj och hushåll, där det 
senare begreppet anses representera den empiriska verkligheten. Med-
lemmarna i hushåll möter man i fältarbete och denna enhet tjänar som 
modell för statistiska undersökningar, till exempel ”Census of India”. 
Hushållet betecknas ibland som en heart-group och rätt till egendom 
existerar främst bland medlemmarna inom hushållet. Hushållets grän-
ser kan överskridas  och inkludera hushåll där det finns bröder eller 
nära kusiner. Vänskapsband, förväntningar om stöd i olika samman-
hang, samt den emotionella aspekten av släktskap är starkast mellan de 
nära släktingar, men går aldrig utanför hushållet. “The cultural ideal of 
the large multi-generation joint family”, säger Madan, “is more related 
to this pattern of affective ties, than to any actually existent groups now 
or in the past (ibid: 421)”. 
 Dessa kulturella ideal och känslomässiga band, är en bidragande 
orsak till att familjen kan uppfattas som en slags tankekategori och 
inte bara en empirisk verklighet. Det är förpliktelser, koder för bete-
ende och även status, som styr individens perception. Följande reflex-
ion från en manlig informant, fyrtiofem år och i en akademisk karriär, 
demonstrerar  detta.  

I remember when a colleague of mine comes to spend a week by us 

and he said that this is more like a Western house than an Indian. 

Now, when the children have arrived I find it and my wife find it, that 

I am now proceeding like my father. What I mean is that I combine 

and that there is a certain continuity going on. There is a change of 

course, but yet certain family values, certain anchors of mine are 

very much a replication of this continuity, which also comes from my 

father in laws house. But how can you speak of a joint family that is 

an ideological orientation. The emotion and accountability of your be-
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havior is a crucial theme in that of a joint family. It is constantly pre-

sent in your mind, in your reaction and in your interrelationship. I tell 

my daughter, for example, that this is not the way to walk, you walk 

too feminine. This conception of mine comes from my sisters whom I 

grew up with. Now my family is saying that to her. So the joint family 

is present within the nuclear family.

Vi ser hur mannen vill demonstrera att HJF så att säga är närvarande, 
exceptionellt och ideologiskt i familjen. Det perceptionella och ideo-
logiska perspektivet verkar för kontinuitet, traditionell genus- och roll-
fördelning, samt påverkar förväntningarna som finns på respektive 
familje medlem.  
 En annan informant berättar om hur HJF- värden styr hennes liv, 
hennes äktenskap och hennes relationer till släktingar, samt att hon be-
jakar dessa värden, även om hon inte helhjärtat tror på dem

Det görs färre studier på den högsta kasten, jämfört med de lägre i 

hierarkin. Jag är själv ingift i en traditionell Brahmin-familj, det är 

ett endogamt äktenskap och min makes familj har en högre status än 

min födelsefamilj. Det krävs en stor del av jämkande och anpassning 

till makens familj. Hennes bröders fruar blir bättre behandlande säger 

hon, eftersom deras svärföräldrar har ändrat uppfattning om status 

och roller. Själv har hon gjort stora uppoffringar och det tog över åtta 

år innan hennes svärföräldrar att accepterade henne. En anledning till 

att förändring kommit till stånd är att hon som hustru och svärdotter 

upplevs som familjeorienterad av makens familj. Det innebär även att 

familjen hon är ingift i inser att hon inte försummar familje- och so-

ciala förpliktelser som åligger hen

Hennes egen mor gifte sig när hon var femton år gammal och hade 

åtta barn när hon var tjugofem år. Eftersom hon kom från högstatus-

familj, inledde modern då doktorandstudier. Svärmodern, svärdött-

rarna anpassar sig till de fundamentala familjevärderingarna och de är 

alla välutbildade

Hennes makes familj (in-laws) litar mer på henne än sina andra svär-

döttrar och anledningen är att hon anpassar sig till familjen hon lever 

i högre grad, än makens fruar gör. Hon säger att så är inte fallet idag 

vilket bland annat beror på att de bor i mindre familjer, vilka påmin-

ner om våra kärnfamiljer, samt att de inte gifter sig förrän de har en 

utbildning och då bor hos sina egna föräldrar
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Hon tar även upp en aspekt att det blir mer vanligt, sannolikt mer I 

södra Indien, att dottern tar hand om sina föräldrar. Det kan vara en 

ekonomisk aspekt, snarare än en ceremoniell, till exempel sonen/

maken arbetar borta, samt att hon har mer emotionella band till sin 

egen familj, jämfört med makens. Idag tar familjen hand om makens 

föräldrar, de är mellan fyrtio till sextio år. Deras föräldrar är självstän-

diga, emellertid inte emotionellt. Det betyder att hon ringer sina för-

äldrar när hon är på resor, vilket är ett exempel på respekt för henne

Hon menar hur detta är ett exempel på hur HJF ”tänker” inom indivi-

den, hon brukar också köpa gåvor till sin makes familj. Ceremonier 

och religiösa ritualer är viktiga för att binda ihop relationer inom 

familjen. Hon menar att HJF förändrats, men att dess sammanhang 

och struktur förändras. Hon säger att hon inte är religiös, men ber till 

Lord Krishnas födelsedag. Anledningen till detta är att framtid och 

dess konsekvenser inte ligger i hennes händer, däremot gör hennes 

arbete det. Hon känner sig bra när det gäller detta, att hon kan göra 

något hon egentligen inte tror på och menar att det moderna är ett 

förenklat paradigm som skapar motsättningar och compartmentali-

zation (se nedan - min anm.). Hon anger exempel på motsättningar 

och compartmentalization, att hon kan äta kött, bugar sig inför äldre 

och respekterar de äldre och pratar med alla in-laws minst en gång i 

månaden. Idag lever hon och hennes make själva, då de inte har barn 

(anteckningar från en diskussion).

Vi ser att det krävs accepterande, jämkande och uttalad övertygelse när 
det gäller signifikanta HJF värden för kvinnan som gifts in i makens 
familj. Ytterligare en viktig aspekt är att vörda de äldre och de ceremo-
nier, riter som förenar familjemedlemmarna, även om informanten inte 
själv tror på alla, ett klassiskt exempel på att familjen och dess intres-
sen går före individen och dennes personliga intressen. Förändringar, 
säger informanten, kan vara mindre formell klädsel och liknande. En 
uppfattning hos några informanter är att hierarki inte har samma kon-
trollfunktion som tidigare, vilket kan öka pressen på familjemedlem-
marna. Hierarki har inte ersatts med jämlikhet och normer i relation till 
hierarki, vilket innebär att förväntningar ökar, t.ex. hos sonen i relation 
till fadern
   Shah (1998) har en annorlunda uppfattning och menar att HJF är 
både statusmässigt attraktivt och samtidigt frihetsinskränkande för 
lägre  kaster i systemet.
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Field studies in different parts of the country have reported that lower 

castes and tribes-who form the bulk of the population of the country-

have been giving up the custom of bride price and accepting the upper 

caste custom of groom price or dowry as part of the process of san-

skritisation. Similarly, they have been changing from freedom of di-

vorce and remarriage of divorced and widowed women to prohibition 

of these customs. Both these changes contribute to the strengthening 

the custom of joint households. Moreover, this custom in itself is con-

sidered prestigious. The fact that this is a part of hoary Sanskritic tra-

dition has contributed to its prestige. The lower castes and tribes have 

placed greater emphasis on it in the process of their social mobility 

which has taken place over the country. The joint household is both an 

instrument and a goal of social mobility. (Shah 1998: 77, 78)

Studier i syfte att definiera skillnader mellan olika former av familj och 
hushåll har gjorts. En anledning är att hushåll och familj ofta samman-
blandas i forskningen, tas för givna utan att ges specifik mening. Trots 
att ideologin kring HJF dominerar lever drygt femtiofyra procent av 
Indiens befolkning, enligt 1981 Census of Indias undersökning i kärn-
hushåll. I kärnhushållet dominerar framförallt fyra varianter: ensamma, 
make och fru, samt den mest förekommande, make, fru och ogifta barn 
vilken är vanligast och den fjärde är make utan fru med ogifta barn 
(Shah 1998). Dessa fyra olika variationer är exempel på kärnhushåll. I 
Census of India från år 1911 hade ett genomsnitts hushåll 4.9 personer 
och 1981 6.06 personer vilket, menar Shah, indikerar att någon upplös-
ning av HJF inte existerar, snarare en omvänd trend.
 Förhållandet mellan far och son är en process där relationen far-son 
utvecklas och förändras på ett liknande cykliskt vis. När sonen gifter 
sig, är han inte längre bara en son utan också make och senare far, 
men han upphör inte att vara son även om denna relation förfinas med 
tiden.  Exempel är en undergivenhet till fadern, en informant berättar 
hur makens röst när han pratar om fadern som är död. Dessa föränd-
ringar speglar dynamiken i den hierarkiska strukturen, samt hur roller, 
förpliktelser och ansvar växlar i en process. 
 Tilläggas bör att data från ”Census of India” rör hushåll, snarare 
än  familjer. Trenden är alltså uppåtgående, men påstår Madan (1997), 
dessa data rör alla grupper i Indien, inte bara hinduer. Från dessa data är 
det inte möjligt att utläsa något om förändringar i familjen. Något em-
piriskt stöd för tesen om snabba eller radikala förändringar i det tradi-
tionella indiska familjesystemet har inte framkommit. “[t]he changes in 
kinship organisation [for example the growth of bilateral kinship con-
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nections] in.... middleclass neighborhoods...do not result from their be-
ing cityneighbours, but rather from an underlying chain of forces which 
begins with education and permits occupational mobility, consequent 
geographical mobility and neolocal residence patterns (Vatuk citerad av 
Madan 1997: 131)”. 
 Trots den sociala och kulturella bakgrunden är det inte självklart 
att kvinnors professionella karriär accepteras av familj och omgivande 
samhälle. Viktigt att tillägga är, vilket framkommer i intervjuer, att det 
är långt ifrån alla kvinnor inom övre medelklassen som har en karriär, 
eller är yrkesverksamma utanför hushållet. Vissa teman har återkom-
mit i många samtal med kvinnor som har en professionell karriär. Flera 
kvinnor nämner fadern och dennes inflytande när de talar om sin nu-
varande karriär. De säger att han sökt att behandla sina döttrar jämlikt 
med sönerna när det gäller högre utbildning och han gett dem sitt stöd i 
deras ambitioner till professionella karriärer, det senare inte lika själv-
klart för en eller två generationer sedan. Andra teman är omgivningens 
reaktion på hustruns karriär, samt att det existerar självupplevda för-
väntningar och ett emotionellt beroende, likt de Ramu (1989) funnit i 
sin studie, oavhängigt den ekonomiska frihet och egna sociala identitet 
som följer med en etablerad karriär.
 Om vi ser till hushåll och familj, i ett kognitivt perspektiv, lever 
man inte i ett hushåll och har en annorlunda uppsättning av roller och 
ideal, än de som redan existerar i familjen eller HJF. Detsamma gäller 
de förväntningar som de olika medlemmarna i hushållet respektive HJF 
har. Hushållet omges och påverkas av relationer till släktskapsgruppen.  
Därför är det relevant att prata om en dominerande familje ideologi, en 
ideologi som går utanför HJF och olika hushållskonstellationer, samt 
grupper längre ned i det hierarkiska kastsystemet.

Tröskeltillstånd och tillhörighet

Begreppet ”threshhold”, eller tröskel används för beskrivning av olika  
signifikanta faser för kvinnan i den familj hon gifts in i. Begreppet 
beskriver  också de olika faser som är utmärkande för hennes livscykel, 
signifikant för tillhörighet i sin makes familj. En utgångspunkt kan vara 
den generella definition Kosambi (2007) har att tröskel indikerar karak-
tären på kvinnans status, position på olika nivåer, från personlig, familj 
till publik och samhällsnivå.
 Tröskelbegreppet kan användas för att studera en patriarkalisk 
domi nerad struktur (Kosambi 2007). Vidare används begreppet för att 
utveckla innebörden i Turners begrepp liminal och anti-struktur (1982, 
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1994), för att visa på att dotterns och kvinnans strukturella karriär, 
vilken  genererar status, sker som ingift i makens familj. Det kan ge 
ett intryck av att kvinnan är helt dominerad av en ortodox, elitistisk, 
 patriarkalisk struktur och ideologi. Kanske instämmer vissa i detta. 
Två aspekter är viktiga i detta sammanhang. En aspekt handlar om elit-
grupper, som bland annat Shah (1998) menar har en viss förändrings-
potential. Den andra aspekten tar upp grupper, som med denna status 
och position i samhället värnar om familjen. Familjen värnar naturligt-
vis om att bevara centrala traditionella värdegrunder och genusspeci-
fika mönster, samtidigt som det finns  en tendens att vara öppen för 
det moderna. Liksom Kosambi har Turner ett syfte när han använder 
begreppet. Jag anser att hans övergripande projekt är att undersöka hur 
förändringar i samhället sker, hur solidaritet med gruppen skapas och  
hur samhället kan ta upp idéer som är oppositionella och internalisera 
dem i sin egen värdegrundsagenda. Ytterligare en aspekt av begreppet 
tröskel, är att visa på att för den unga frun är det inte bara att gå över 
en tröskel in i en ny familj, ett nytt hem. Tröskeln för kvinnan som gifts 
in i makens familj betyder att hon träder in i en patriarkalisk värld, där 
andra har makt och kontroll. Tröskeln kan också innebära om det är en 
HJF hon kommer till, att  andra familjemedlemmar har en högre status 
och position än vad hon har, något som förändras först då hon föder 
söner. Begreppet kommer att användas under delvis andra uttryck, men 
jag anser att dessa uttryck passar på kvinnans status, position och roll 
inom ramen för denna studie och på olika nivåer, från personlig, familj, 
samhällelig och på en systemnivå (Turner 1982, 1994). Kosambi (2007) 
använder begreppet för att visa på hur kringskuren kvinnans värld är, 
företrädesvis i familjen och i samhället. Kosambi fokuserar i sin studie 
på braminska ideologin och hur den tar sig i uttryck gentemot kvinnor 
speciellt under 1900-talet. Som exempel använder Kosambi några kän-
da kvinnor, som från denna tid och i denna delstat  överskrider crossing 
threshhold, det vill säga de patriarkala gränserna, både bokstavligt och 
metaforiskt. 
  Tröskelbegreppet har likheter med metaforer och tre av dessa gäl-
ler kvinnans status och position i familjen. Dessa är den lojala hustrun, 
den självuppoffrande modern (Kapur & Cossman 1996) och inte minst 
den lydiga svärdottern, metaforer vilka dessutom har en juridisk för-
ankring. Det innebär att tröskelbegreppet såsom Kosambi använder kan 
visa vad vissa framgångsrika kvinnor kan lyckas med. Denna studie 
rör elitgrupper av kvinnor med hög status. Vissa kvinnor lyckas aldrig 
komma över tröskeln av traditionella, ofta patriarkaliska värdegrunder, 
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som de domineras  av, andra gör det, men det innebär inte att kvinnorna 
överskrider sina traditionella feminina roller och ansvar. En av mina 
informanter som jag haft flera intervjuer med, visade mig en modell 
av genus som hon använder. Modellen är omfattande och innehåller 
bland annat områden hon ser som utmärkande för huruvida det existerar 
trösklar  eller ej. 
 Turners bok ”The Ritual Process (1982)” har undertiteln ”structure 
and anti-structure” och  är passande om vi skall sätta uttrycket i sam-
band med till exempel Kosambi 2007 som anser att kvinnors position 
är perifer i familjen och samhället. Anti-struktur utgör den position 
kvinnan  har som ogift eller som änka. Struktur däremot är den patri-
arkala struktur, den dominerande hierarkiska ordningen, dit kvinnan 
kan nå in, men aldrig bli jämställd med mannen, vilket heller inte är 
meningen (Hirdman 2001, Kapur & Cossman 1996). Turner använder 
begreppet ”liminality”. Det som gör begreppet användbart i denna stu-
die är att Turner menar att det är fråga om ett tillstånd av struktur vilket  
stämmer med den diskussion mina informanter återger när det gäller 
steget från dotter till hustru, moder och svärdotter. Kvinnan, innan hon 
gifts in i makens familj, kan liknas vid anti – struktur och det menar 
Turner  är liminalt, det vill säga hon är på väg att tillhöra, att ställas inför 
en tröskel som identifierar henne och vem hon tillhör. Den hierarkiska 
dominerande patriarkaliska ordningen utgör den dominerande struktu-
ren och präglar de villkor som kvinnan måste underkasta sig. Turner 
(1982) anser att den liminala personen eller ”threshold people” (ibid) 
är odefinierbar på så vis att personen inte ännu är lokaliserad i en struk-
turerad status och position, det vill säga när det gäller kvinnan är hon 
ännu inte gift, hon har inte fått den position det är meningen hon skall 
ha, som hustru och mor i makens familj. Turner kallar detta ”betwixt 
and between” position vilket innebär att vara varken det ena eller andra, 
med andra ord en slags mellanfas på väg in i struktur (Turner 1994). 

What I call liminality, the state of being in between successive partici-

pations in social milieu dominated by social structural considerations, 

whether formal or unformalized, is not precisely the same as com-

munities, for it is a sphere or domain of action or thought rather than 

a social modality. Indeed, liminality may imply solitude rather than 

society, the voluntary or involontary withdrawal of an individual from 

a social-structural matrix (ibid: 52)

Vi ser här hur Turner har utvecklat begreppet ytterligare sedan sin tidi-
gare bok (1982), som dessutom behandlar ett mindre samhälle. I denna 
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studie betyder det, till exempel, att är kvinnan givetvis är dotter, i sin 
egen familj tills eller om hon gifter sig. Det är giftermålet som är det 
viktiga, då det leder henne in i en familj hon kommer att tillhöra, en 
familj från den egna vidare gruppen. Att förbli en dotter betyder i prin-
cip, om vi utgår från detta teoretiska resonemang, att man fortsätter 
att vara  liminal, fortsätter att vara anti-struktur, även om man bor hos 
föräldrarna och hjälper dem. Målet är att bli en lojal hustru, självupp-
offrande moder (Kapur & Cossman) och en lydig svärdotter, inte att 
förbli en dotter. Målet kallas i Turners terminologi  för struktur, hos Ko-
sambi (2007) för den dominerande patriarkaliska domänen. Hela kvin-
nans uppfostran utgår ju från att internalisera feminina värdegrunder 
som förbereder henne inför ett liv i makens familj. Den ingifta bruden 
stiger i position då hon producerar söner, döttrar har inte samma rang. 
Vad som händer om jag fortsätter att använda Turners resonemang är att 
kvinnan, för att komma in i makens familj som hon därefter tillhör, går 
från ett liminalt stadium till ett strukturerat med en definierad status.  
Hon blir någon, hon får en social identitet, position och status

Moderniseringens påverkan på familjen

Saberwal (1996) påpekar att till skillnad från Europa, har Indien de 
 senaste århundrandena, tillämpat både en lag som gäller för olika grup-
per och ursprungsbefolkning, tillika olika västerländska sociala koder, 
vilka inte överlappat varandra. Mycket av det som vi idag kallar för lag 
eller olika former av konstitutionella artiklar, har traditionellt tillämpas 
på gruppnivå. Det betyder att släktband och rankning inverkat på olika 
dispyter, medan i Europa sociala relationer ej primärt ar blodsband-
relaterade, vilket gör legala koder och institutoner lättare att etableras 
(ibid). När det gäller lag och sociala reformer har Indien heller inte 
haft den långa traditionen av kyrklig påverkan och romersk lagstift-
ning, vilket är fallet i Västeuropa. Detta har bland annat lett till, menar 
Saberwal, när vi förflyttar oss till modern tid, att staten upplevs som 
förtryckare och en utomstående agent i relation till samhälle och be-
folkning. Därför har det också varit lättare att upprätthålla band mellan 
familjer, band mellan kast, än varaktigt upprätthålla offentlig auktoritet 
(1996:160). Det har bland annat resulterat i ett kluvet förhållande till 
staten som agent, till exempel när det gäller olika genusfrågor.

On the one hand the modern state is vested with the responsibility for 

maintaining moral and social order, ensuring social justice and pro-

moting social development. On the other hand it is seen that the state 
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is not always a neutral instrument of these purposes, but often for-

wards the selectional interests of those groups which have privileged 

access to state power or whose support is necessary for the continua-

tion of the regime (Uberoi 1996: XX)

Reformatorerna identifierar kvinnan inom ramen för den gängse tradi-
tion som har till avsikt att beskydda, inte öppna upp vare sig nya arenor  
eller områden där kvinnor kan söka jämställdhet på jämlika villkor. 
Beskydd associeras till att bevara, inte förändra. Det nya består i att 
kunna beskydda kvinnan, samtidigt som hon skall kunna möta villkor 
utmärkande för det moderna samhället. Ett sätt att göra detta är  genom 
utbildning och en form som passar en traditionell roll är hemkun-
skapsutbildning. Här går elitkvinnor i fronten och de, ”contributed to 
 culture formation of class identity and difference, for elites constructed 
 images of idealized womanhood and subsumed class and caste privilege 
 (Hancock 1999: 62)” Ikonisering av kvinnlighet är ett viktigt instru-
ment i skapandet av den kulturella formation som möter det moderna 
samhället under 1800-talets mitt och framöver, då traditionella värde-
ringar antar nya former.
 Nationen under kolonial tid hade både horisontella och nationella  
begränsningar. Gandhi blir en förgrundsfigur i arbetet att söka upplösa 
dessa begränsningar. Genom skapande av den indiska nationalkongressen  
formar Gandhi en arena för det nationalistiska projektet. Arbetet inne-
håller både spänningar och konflikter som blir en del i det indiska kon-
gresspartiet, men paradoxalt nog menar Heesterman (1985), över vinner 
partiet dessa konflikter av traditionell och modern natur. En viktig 
 anledning till detta är att universalistisk auktoritet gradvis överskrider 
det lokala samhällets auktoritet. Gandhi som person och symbol kan 
sägas representera båda dessa auktoriteter; en ledare som bryter mot 
den  byråkratiska statens regler som saltmonopolet och samtidigt för-
kroppsligar det asketiska idealet. Kongresspartiet vid denna tid är inte 
en rörelse i egentlig bemärkelse, inte heller ett parti i egentlig  mening, 
snarare en samlande arena för ett pluralistiskt samhälle som tar form i 
nationalism och senare utvecklas i en sekulär riktning med Nehru  som 
den först premiärministern. Heesterman definierar kongresspartiets 
roll på följande vis, ”[I]t did not aim at eliminating particularism – an 
impossible task – but at accommodating it in a universalistic setting 
(Heesterman 1985: 178)”.  
  Whitehead (1996) menar att den koloniserade medelklassen anses  
som legitim bevarare av nationen och hinduismen. Medelklassens 
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sociala  och moraliska framgång skulle knytas närmare den vidare ide-
ologin utmärkande för den indiska nationalkongressen. Bakom denna 
diskurs finner vi försök till modernisering av moderskapet, med den 
ideologiska föreställningen av kvinnan som, “protector of the home, 
the embodiment of sacred power, and the iconic representation of the 
 nation, was renegotiated during the 1920s as the urban middle class 
linked the modernist ideal of national and scientific progress to the 
private practices of the home and child-rearing (ibid: 187)”. White-
head anser att detta sker som ett led i att knyta samman nationalismen, 
 modernismen och en förändrad modersroll. Modern/Moder Indien 
kommer att stå symbol för bevarandet, skyddandet och förmedlandet 
av de religiösa ritualiseringar, såsom ceremonier och socialisering vilka 
sker i hemmet och familjen/privat sfär. Hemmet är inte bara ett säte för 
familj och hushåll utan utgångspunkt för plagiering av en kvinnlig iden-
titet (Hancock 1999: 61). I detta spänningsfält fungerar Home Sciences 
avpolariserande då man kan förena nya vetenskapliga ideal med den 
nationalistiska rörelsens politiska och ofta mer hindusikt traditionella 
värdegrunder för femininet, nationalism och ironiseringen av genus. 
  Indiska nationalister skapar inte nya kvinnor, hävdar Fruzzetti, 
”their concerns and discourse were a dialogue against the colonial pres-
ence (2006: 3)”. Det nationalistiska arbetet är beroende av att bevara, 
försvara  och stärka den inre kärna av feminint som är spirituell, det 
vill säga internaliserade ideal av traditionell karaktär. Familjen, med 
kvinnan  i centrum, är både reformarbetets och nationalismen inre 
arena.  Akerkar (1995) hävdar att sett ur ett kvinnligt frigörelseperspek-
tiv och en kritisk granskning av ideologi, skulle kvinnan kunna upp-
fattas , snarare  som ett begrepp än ett levande subjekt, det vill säga mer 
en föreställning vilken svarar mot internaliserandet av feminitet.

This does not mean that the concrete woman does not exist. The  

imaginary ‘woman’ gets a force of reality in discourse and in  

articulation. It is in articulation that the imaginary ‘woman’ gets her 

meaning. In other words, the very practice of articulation fixes a  

certain meaning to the category of ‘woman’ (Akerkar 1995-04-29: 

WS-19).

Det innebär att kvinnans förtryckta ställning lokaliseras till en publik 
arena i det nationalistiska projektet, där förtryckaren i första hand inte 
är mannen, utan snarare den koloniala dominansen och den hinduiskt 
kulturella eliten. I den sfär, där det privat politiseras och får en publik 
mening är kvinnan dess innersta kärna, säger Fruzzetti, ”[H]ome was 
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perceived as a container of values, of goodness, a protective zone for its 
citizens (2006: 17)”. Kvinnan och feminina ideal blir på detta vis före-
mål för politiska aktioner, där ikonen Moder Indien står i förgrunden.
 Genusföreställningar och genusrelationer är en produkt av en 
familje ideologi, där familjen som institution utgör prototyp för nor-
mativt och juridiskt reglerande sanktioner. Chatterjee (1993) hävdar 
att medelklassen som kategori har en utmärkande indisk prägel, inte 
i första hand ett förhållande till koloniala villkor. Han hävdar att det 
snarare är så att de politiska konflikter som finns, både före och efter 
självständigheten, finns i medelklassens inre rum, i hemmet såsom det 
definieras av den nationella rörelsen, där hemmet och världen står i ett 
dikotomiskt förhållande till varandra både politiskt och traditionellt.  

The home, I suggest, was not a complementary but rather the original 

site on which the hegemonic project of nationalism was launched. 

Women from the new middleclass in the nineteenth-century India 

thus became active agents in the nationalist project-complicit in the 

framing of its hegemonic strategies as much as they were resistant to 

them because of their subordination under the new forms of patriar-

chy (Chatterjee 1993: 147, 148).

Modernisering och förnyelse av föreställningen av moderskap skall för-
verkligas i den spirituella sfären, där hem och familj lokaliseras. “Once 
we match this new meaning of the home/world dichotomy with the iden-
tification of social roles by gender, we get the ideological framework 
within which nationalism answered the womens´s question (Chatterjee 
1993: 121)”. Dikotomin hemmet-världen används i detta sammanhang, 
men hemmet ges en delvis ny innebörd genom att publikt knyta denna 
sfär till det nationalistiska projektet. Moderniseringen av maskulinitet 
förändrats så att alla män gynnas ekonomisk och socialt, samtidigt som 
männens dominans inom familjen bibehålls. 

Ideologi och genusspecifika relationer

Det är genom institutionerna familj och äktenskap som centrala normer, 
värderingar, moral och tolkningsmodeller förmedlas och motiveras. 
 Olika aspekter gemensamt för familjerna jag lärt känna är hög ut-
bildning, homogent äktenskapsmönster, hög social status, faderns och 
farfaderns välvilliga attityd när det gäller utbildning för både söner och 
döttrar och ofta en upplevelse av att farmodern och mormodern har en 
stark ställning i familjen. När det gäller äktenskapsmönster är det främst 
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fråga om en attitydförändring beträffande endogami. Trots undantag, 
dominerar endogami och rådande inställningen till densamma. Trots 
den sociala och kulturella bakgrunden är det inte självklart att kvinnors 
professionella karriär accepteras av familj och omgivande samhälle. 
Det är också viktigt att tillägga, att det är långt ifrån alla kvinnor  inom 
övre medelklassen som har en karriär, eller är yrkesverksamma utanför 
hushållet.  
 Personer i hushåll lever inte i ett jämlikt förhållande till varandra, 
snarare i hierarkiskt relaterade relationer och transaktioner. I HJF har 
farmodern/svärmodern auktoritet i hushållet och dess medlemmar i 
husliga frågor, medan hustruns status är knuten till sin mans position i 
hushållet (Mandelbaum 1995: 40,41). En utmärkande aspekt för både 
HJF och hushållet är tillämpandet av en hierarki som värdeprincip. I en 
hierarkisk familjestruktur är rollerna klart definierade utifrån ålder och 
kön, där sonens respekt och skyldigheter mot föräldrarna hör till den 
viktigaste förpliktelsen. 
 Hierarki och auktoritet inom familjen är köns och livscykelbaserad 
och maken kan utöva en hög grad av auktoritet över sin hustru och sina 
barn. Förhållandet mellan familjeideologi, genusrelation och genusfö-
reställning förstärks ytterligare genom religiösa ideal och förpliktelser 
utmärkande för livscykeln organisationen Asrama. Organisationsmo-
dellen, som gäller män, innehåller centrala sociala förpliktelser, som att 
bilda familj, etablera ett yrke och föra släktlinjen vidare inom ramen för 
den andra fasen som familjefader. Det märks emellertid bland en del av 
de äldre informanterna, pensionerade, men fortfarande professionellt 
verksamma, att de söker en mer asketiskt livsföring, men den avviker 
från idealen i den traditionella livscykelorganisationen, där den fjärde 
fasen är moksha, optimal frihet, som uppnås efter asketfasen som är den 
tredje. 
 I Gandhis självbiografi framhävs  lydnad, att på inget sätt låta föräld-
rarnas kontroll över sonen ruckas, ej heller uppföra sig så, att det men-
ligt påverkar deras välmående och vilja (1996: 59). Gandhi beskriv-
er sin far som “a lover of his clan, truthful, brave and generous, but 
short-tempered (ibid: 4)”. Fadern uppfattades inte ha någon ambition 
att ackumulera rikedomar, men väl en betydelseful position i Rajasthnik 
Court. 
 Så länge personen håller sig till den grundläggande livsplanen, 
svadharma och fullgör sina förpliktelser, når han moksha. Asrama som 
institutionaliserad livscykel gäller enbart för mannen. Det finns ingen 
motsvarighet för kvinnans del, hon står i mannens bakgrund. Till viss 
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del, förenklat och lite cyniskt uttryckt, är hon mannens instrument i 
denna  livscykelorganisation. Utan hustrun erhåller mannen inte en so-
cial identitet eftersom han inte kan utföra de förpliktelser som är för-
knippade med en sådan, till exempel bilda familj, bli far till sina barn 
och utföra ritualerna vid sina föräldrar död. Om vi ser kvinnans roll i ett 
sådant sammanhang, blir hennes främsta förpliktelse att älska sin man, 
att ge honom barn, företrädesvis söner, kärlek blir hennes svadharma 
(Biardeau 1994). Idealen och förpliktelserna bakom denna roll överens-
stämmer med föreställningarna om den lojala hustrun och den självupp-
offrande modern, samt det nationella projektets ideologiska innehåll.
  I ett fall klagar maken över att hustrun plågar  honom, därför att hans 
befordran gör att han måste arbeta mer. Hon förolämpar honom och vill 
att hans skall spendera mindre tid med sin släkt. Domstolen dömde till 
makens fördel, åberopade grymhet inom äktenskap som skäl och angav 
följande motivering till sitt beslut.

[i]n spite of living in the Indian Society, [the wife] has attempted to 

have a marriage in which the relatives have nothing to do with the 

married couple. This was practically an impossibility and any attempt 

to achieve such an objective-of having nothing to do with the relatives 

of the husband-cannot but amount to cruelty of the husband-as mar-

riage is not merely a promise to live with one individual, but in rea-

lity, in the social circumstances prevalent in India hithertofore means 

coming into, and becoming a part of another family, a family other 

than the family of ones birth, i.e. the family of the husband (Kapur & 

Cossman 1996: 110).

Familjeideologin fungerar normativt för ideal utmärkande för genus-
föreställningar och den underliggande moralen bakom dessa föreställ-
ningar är tydlig: renhet, oskyldighet och trohet. Kapur och Cossman an-
ser att familjeideologin formar och skapar våra genusidentiteter, vilket 
förstärker kvinnans underordnade position både i familjen och i sam-
hället. Det är därför som Kapur och Cossman hävdar att familjen “is a 
site of diverse and contradictory experience for woman. It is a site of 
oppression and a site of resistance for women (Kapur & Cossman 1996: 
99)”. Förhållande mellan de olika familjemedlemmarna, den moraliskt 
och ekonomiskt reglerande dimensionen, samt föreställningarna om ge-
nus, förstärker i sin tur den hierarkiska familjestrukturen. 
 Den underliggande moralen bakom dessa föreställningar är tydlig: 
renhet, oskyldighet och trohet. Dessa motbilder eller negativa genus-
föreställningar tar fasta på uppfattningen om feminitet, som hör sam-
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man med kvinnans andra och tredje identitet (Kakar 1990: 57). Hennes 
första identitet är som dotter till sina föräldrar, den andra identiteten 
är som hustru och svärdotter och den tredje som moder till sina söner 
och döttrar. Den andra och tredje identiteten svarar mot idealen bak-
om genusföreställningarna om den lojala hustrun och självuppoffrande 
modern  och tydliggör förpliktelser typiska för familjen som institution, 
samt familjens hierarkiska struktur.
 En aspekt av moderniseringen av auktoritet och fadersroll, finner 
vi i vissa fall en ökad jämlikhet mellan fader och sonen. En informant 
beskriver förändringen i fadersroll och auktoritet på följande vis.

My grandfather never asked my father anything about what he wan-

ted to do. Now when my father spends anything he feels that he have 

to tell his sons. It is a change in atmosphere, a friendlier one. There 

is a more mutual respect, but along with the changes, the attachment 

and sentiments between the son and the father is also lost. It is not 

as strong as it was. Earlier elders and fathers were treated very dif-

ferent, as a son you had to obey the father and what the father said. 

I am more equal to my father, than he was to his and that is another 

change, but I also find my father has gone through major changes 

than I have.

Detta säger en muslimsk man i trettioårs åldern, som tillsammans med 
sin far och sina bröder bedriver en framgångsrik affärsverksamhet. Vi 
ser hur farfadern har en uttalad auktoritet, medan förhållandet mellan 
informanten och fadern är mindre auktoritärt. Det betyder emellertid 
inte att informanten utövar samma auktoritet som sin far, speciellt inte 
på ett moraliskt plan. Mannen säger att samtidigt som det existerar en 
mer egalitär relation mellan honom och fadern, än vad som var fallet 
mellan hans far och farfadern, verkar detta ha skett på bekostnad av 
ett minskat känslomässigt förhållande dem emellan. En anledning till 
detta kan vara att trots den minskade graden av hierarkisk struktur och 
auktoritet i familjen, fortsätter hierarki som värdeprincip att producera 
ideal och skapa förväntningar, vilka är av en traditionell karaktär. Detta 
är tydligast främst hos fäder i förhållande till sina söner. Bland dess 
 relativt nyblivna fäder upplever de sig exempel på en modernare form 
av familjefar när det gäller auktoritet och maskulinitet, det kunde gälla 
livsstil och att de hjälpte till i hemmet. Detta var, ansåg de, också bevis 
på att de inte utövade samma auktoritet som för en eller två generationer 
sedan, samt att ett mer jämlikt förhållande mellan makarna existerade.
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När det gäller övre medelklassen kan man säga att för sonens del existe-
rar sannolikt fler möjligheter att relatera sig till fadern, än tidigare. So-
nen exponeras för fler sociala och ekonomiska alternativ, jämfört med 
sin far då denne var i samma ålder, vilket kan påverka graden av och 
utövandet av auktoritet mellan far och son. Mitt material, när det gäl-
ler förhållande mellan far och son, är inte tillräckligt stort för att göra 
någon generalisering huruvida den mer jämlika relationen är av struk-
turell karaktär eller en fråga om attityd förändring. Flera faktorer som 
spelar in för ett sådant påstående. Flera informanter har berättat att en 
ortodox relation mellan far och son alltjämt existerar. Exempel på detta 
är bland annat då det finns en ekonomisk aktivitet i familjen, eller i en 
fas då familjen flyttar från landsbygden till staden, då dominerar fort-
farande en traditionell far-son relation. Ålder är en annan viktig faktor. 
En ung man i tjugoårsåldern berättade att han var frustrerad över att 
hans far fortfarande ville bestämma över honom, något han starkt ogil-
lade. Han hyser respekt för sin far, men känner ingen intimitet i rela-
tionen dem emellan, därför att fadern lägger sig i hans liv för mycket. 
Männen säger att efter studierna, skulle de “taking it out my own way, 
take decisions, except when it comes to marriage. This is still a family 
matter”. Fadersauktoritet och auktoritet när det gäller beslutsfattande 
fortfarande dominerar, speciellt när det gäller auktoritet och beslut som 
kan relateras till faderns status i familjen och familjens sociala identitet.
 Familjeideologin formar kvinnans sociala identitet och förstärker 
den genom den moraliskt reglerande dimensionen. Den ekonomiskt 
reglerande dimensionen fungerar inom ramen för den hierarkiskt struk-
turerade familjen. Här dominerar männen och erhåller sin socialt över-
ordnade identitet. På så vis förstärks distinktionen mellan den privata 
och publika sfären och familjen är lokaliserad till den privata sfären, 
vilket upprätthåller traditionella föreställningar om genus och genus-
relationer. 

Mitt-emellan-generationen

I början av vårt fältarbete fick vi av en informant, vi knutit kontakt med 
före fältarbetets början, namnen på tre kvinnor i området och en familj 
i det hus vi bodde. Kvinnorna var välutbildade, hade barn och några 
hade barnbarn, samt kontakter av olika slag och tillhörde definitivt den 
kategori vi sökte etablera kontakt med. En dag ringer det på dörren och 
där står Uma, lång, smakfullt sminkad, blommor i håret, en sober och 
elegant sidensari, det vill säga mycket av vad traditionen inte tillåter 
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änkor. Hon är också den enda vi presenterar med namn och bilder som 
vi fått av henne, något vi fått hennes tillåtelse till, delvis för att hon vill 
att bilderna förs vidare. Hon vill också att jag upplyser henne om vad 
anonymitet innebär i denna studie. Under de perioder vi var i Sverige 
brevväxlade vi mycket. Brevet nedan är skrivet efter vår sista period i 
Bengalure.
 Uma tillhör den i södra Indien omfattande Iyengar-kasten (Brahmi-
ner) och är född i Tamil Nadu, liksom hennes man var. Hon pratar fyra 
språk flytande, engelska, hindi (nordindien och ett av huvud språken), 
kannada (delstaten Karnataka språk) och tamil. Umas mormor och 
morfar var från Madras. Morfadern var advokat och verksam på olika 
ställen i Tamil Nadu. Familjen flyttar senare till Bengalure och Uma 
gick två år på Bishop Cotton School for Girls i Bengalure. Fadern var  
professor vid ett statligt college i Chennail. Umas föräldrar bodde kvar 
i Madras, dit hon återvände och avslutade sina studier. Hon har en BA 
i politisk teori, engelska och sanskrit, vilken hon fick avsluta per kor-
respondens, eftersom hon gifts bort vid denna tid. Modern hade en 
high school utbildning och under äktenskapet lärde hon sig tre språk. 
 Makens far var domare i Madras och hans mor socialarbetare. Under 
1958 besökte svärmodern både Sovjetunionen och Japan. Uma har tre 
systrar som är gifta och yngre än hon själv. En syster bor i Madras, 
en i Bengalure, inte långt från Umas bostad. En syster bor i England, 
 eftersom hon har en son som är döv och inte kan få adekvat behandling 
i Indien. 
 En informant som Uma, representerar eliten från den äldre gene-
rationen och ges en beskrivning nedan, dels som nära vän men också 
som en kvinna från äldre generationen, med händelser och värderingar 
som gäller fler än enbart henne. Uma presenteras utifrån sin situation 
idag och får, som elitkvinna, representera den traditionella brahminska 
ideologin kring både äktenskap och familj. Uma dör 2004, nittiosju år 
gammal. Hon var gift med man som var ingenjör och arbetade inom 
järn vägen och hon berättade om vistelser runt om i Indien och övriga 
världen. Pappan var domare i Madras. Maken utbildade sig till järn-
vägsingenjör, arbetade sex år i Jammalpur och därefter 2 år i England i 
Ealing i närheten av Southhamptom mellan 1936-1938. Maken var ock-
så verksam bland annat i Dresden 1937. Uma kom alltså som nygift till 
England. Hon föddes 1907 och gifte sig 1936, och var alltså 29 år vid 
bröllopet. En järnvägsingenjör levde likt militärer. Familjen fick flytta 
runt och dit de kom fanns personalbostäder. Det betyder att barnen sätts 
i privatskola, eftersom föräldrarna lever ett flackande liv, då hans yrke 
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kräver det. Som nygift bodde Uma två år i England strax före kriget, där 
hennes man avslutade sin utbildning till järnvägsingenjör.36

 Den äldste sonen är läkare i Kalifornien, gift med en indiska vars 
mor bor på samma gata som Uma. När en av hennes döttrar gifte sig, 
var Indira Gandhi en av bröllopsgästerna säger Uma. Hennes äldsta son 
och hustru har två döttrar varav den ena skall gifta sig nu i maj 1999, 
men med en man från Punjab. Trots sin ibland engelska framtoning, ser 
vi i sammanhang som dessa att om någon gifter sig utanför gruppen, ses 
det med oblida ögon, det gäller inte minst hennes yngste son som är gift 
med en norska. Uma tycker om henne, men hon är ju inte en av oss.  
 Uma har lådvis med fotografier som ännu inte funnit någon plats i 
 hennes hem och hon kan tyvärr inte hitta fotona från sitt eget bröllop.  
Foton är naturligtvis av speciell betydelse för en änka med sina barn 
och barnbarn i ett annat land. De väcker upp minnen, samt påverkar 
 perceptionen av nuet. Lupton (1998) menar att det gjorts alltför få 
 studier av detta, samt över förhållandet mellan personen, materiella 
ägodelar och omgivningen. Författaren anser att en stark emotionell 
 aspekt existerar i detta förhållande, samt till de platser man med för-
kärlek minns och har en relation till. Detta är, typiskt för de äldre infor-
manter.

36  Dear Anders and Elisabet    Bangalore 30.12.98

Thank you for the lovely greeting card. Let me which you both warmest wishes of happiness, wealth 
and prosperity in the New Year. Glad to hear you are going to be grandparents. Chaya and Lakshmi 
said they received cards from you. Chaya’s daughter Priti is here for the past two months. Chaya had 
been to Saudi for a few days. Pritis husband has got a job here. I believe Svaha has been here once 
or twice, but she did not phone me up or came to see me. Tomorrow night Mrs Chatterjee goes to 
Ahmedabad to stay with her son.  Lakshmi said Svahas husband have come to Madras to get some 
surgery done. I hope you get a new job.

When are you coming to B`lore? We are all looking forward to seeing you. I thought you are coming in 
January. Bangalore is busy with christmas actvities as usual and they are having the New Year’s dance 
in the B´lore Club. My grandson and wife (an American) are coming next week for a short holiday. 
My son and wife are visiting us end of January. Their daughter is getting married in May in California. 
The boy is from Punjab!

We have been having rains till last week. It has brightened up now, the weather is pleasant. I am not 
sending a card as I thought I can wright more news in a letter. Please write after your daughter gets 
the baby. We are all looking forward to your visit. Don´t disappoint us .Guess Anders is busy with his 
book. Close with wishes you all the best, is the coming year. Love.

Yours affly
Uma
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Photographs are obvious mementoes of people, places and things, 

recording but also acting to shape recollections of these pheno-

mena. In personal study, Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton 

(1981) found that personal photographs were highly valued by 

their interviewees because of their links with close relationships, 

emotions and memories and because they were considered ir-

replaceable. They note that for older people in particular, ‘More 

than any other objects in the home photos serve the purpose of 

preserving the memory of personal ties. In their ability to arouse 

emotion there is no other type of objects that can surpass them’ 

(1981:69). When describing what it would mean to them to lose a 

cherished photograph of a deceased family member, for example, 

several participants found themselves weeping at the thought 

Lupton 1998:151.

Uma blir mycket arg, då hennes barn inte vill ha foton på släkten och 
säger uppbragt, ”jag skall bränna fotona när jag dör”. Jag har emeller-
tid fått kopiera dem. Kanske gör vårt samtal om det förflutna henne 
vemodig  och hon börjar berätta. På ett av hennes stora skåp står ett per-
sonligt signerat foto av Gandhi och hans fru, ett annat med Nehru till-
sammans med Uma och hennes man, samt ett foto där hon och hennes  
man hälsar på drottning Elisabet, under ett besök i Madras. Foton av 
Umas föräldrar, morföräldrar samt makens föräldrar står också på olika 
bord, tillsammans med foton på barn och barnbarn alla boende i USA.
 Trots att många barn tar hand om sina föräldrar, märks dock en ambi-
valens när det gäller denna förpliktelse. Det är sannolikt att bland fa-
miljer, där medlemmarna är i medel och övre medelåldern, har allt färre 
ungdomar erfarenhet av att leva i tregenerations hushåll. Deras föräldrar 
bildade i många fall ett hem efter äktenskapet. Detta är ingen  ovanlig at-
tityd. Många förbereder sig ekonomiskt och mentalt för en ålderdom på 
egen hand. Det finns också familjer där det är tveksamt om äldste  sonens 
familj återvänder till Indien för att, som hos en familj,  ta hand om sin 
ensamstående mor i Bengalure. Ett sätt att lösa detta finner vi i tid-
ningarnas annonskampanjer för nya andelslägen heter i centrum och ny-
byggda områden utanför centrum, samtliga med engelskt  aristo kratiskt 
klingande namn. Annonskampanjerna vänder sig till NRIs (Non Resi-
dential Indians), indier som bor utomlands, företrädesvis i USA, och 
som har föräldrar och svärföräldrar i Bengalure. Bostadskomplexen  har 
likheter med USA:s ”gated communities”. Husen  omgärdas av  murar, 
besökare släpps in via en vaktstuga, där någon  ur vaktpersonalen  tele-
fonerar till den person du skall besöka, eller följer dig fram till dörren.  
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Annonserna lockar med dygnet runt service och i ytterområden finns 
bussar som kör till centrum.
 Anledningen att dessa föräldrar kan kallas in-between-generation, 
det vill säga de är uppfostrade med ideal typiska för HJF, de tar hand 
om sina föräldrar. Däremot har de inte uppfostrat sina egna barn på ett 
liknande vis. En make sade till mig att han och hans hustru redan varit 
och sett ut ett mindre hus de kunde tillbringa ålderdomen i. De ville inte 
belasta sin dotter med denna förpliktelse, även om det var just denna 
förpliktelse som fick pappan att återvända från en karriär i U.S.A. för att 
ta hand om sin fader. Familjen hoppas också att dottern hittar en lämplig 
make och för dem är religion inget hinder. 
 Från vårt material verkar denna attityd inte ovanlig hos föräldrar 
ur ”in-between-generationen”. Ekonomiskt och mentalt förbereder sig 
föräldrarna för en ålderdom på egen hand. Många barn uppfostras inte 
till att ta hand om föräldrarna när de blir äldre, som föräldrarna själva 
gjort och nu också ta hand om sina föräldrar. En informant berättar att 
han redan sett ut ett mindre hus där de kan klara sig själva och hans 
hustru  accepterar detta. Han menade att dock att relativt typiskt för hans 
 generation av fäder, var följande: “Jag vill inte att min son skall komma 

En vina, ett stränginstrument från Sydindien. Spelas av kvinnor, bl.a. Brahminer. Gudinnan 
Saraswati, konstens och lärandets beskyddare, avbildas med en vina och en svan.  
(foto: Anders Hydén)
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och leva med mig, han kan åka utomlands eller göra något annat, jag 
förväntar mig att han kommer att ta hand om mig när jag blir gammal”. 
Detta är emellertid inte en allmän förekommande förväntan
 Vi pratar om generationsdilemman. Frun förväntar sig inte, ej heller  
hennes man att deras son som är i USA skall ta hand om dem när de blir 
gamla. Han ringer och säger att han kan göra det, utan att hon för det 
på tal. Hon menar att den största skillnaden idag i så fall är att en mitt-
emellan-generation har förpliktelser att ta hand om de gamla, medan 
deras barn inte förmedlas denna förpliktelse (vilket inte barnen själva  
ger uttryck för), men en känsla. Det behövs också mer utrymme för att 
det skall vara praktiskt möjligt att göra det. Hon tar dock hand om sin 
mor, hennes systrar har flyttat och det är också anledningen till att hon 
ger upp sin karriär i Delhi och arbetar som frilansare i Bengalure.  
 I denna familj tar kvinnan tar hand om sin mor, traditionellt är det-
makens familj hon skall ta hand om. Maken åker och hälsar på sin mor, 
som bor ensam och hon kommer och stannar hos dem under längre 
 perioder, två till tre månader. En annan kommentar var att svärmor också 
var patriarkalisk och att hustrun därför föredrog att ta hand om sin mor. 
Detta gäller den välutbildade, kosmopolitiska och övre medelklasskate-
gorin. Svärdöttrar accepterar inte svärmödrar men en patriarkalisk attityd. 
Konflikten idag mellan unga par gäller relationen till sina  respektive för-
äldrar och hon säger att värden tenderar att gå mot det emotionella hållet
 I Indien finns en bred kvinnorörelse som fokuserar på flera funda-
mentala frågor, som rättigheter till egendom och basala behov. Män-
nen reagerar på olika vis. I Bengalure finns flera NGO, som har genus-
relationer på agendan. En sak verkar klar, genusrelationer skapar 
spänningar inom familjen, speciellt när kvinna har ett eget arbete, med 
egen ekonomi. Det ger henne en större självrespekt. I jordbruksom-
råden reagerade man bland annat med rädsla, delvis på grund av att 
frun var borta från hemmet och informanten menade att progressiva 
män inte haft  något inflytande när det gäller förändringar i kvinnors liv. 
Främst gäller det delning av och ansvar för hushåll och hem.  
 Vikram Seths uppmärksammade bok En lämplig ung man (1994) 
är en släktkrönika vars handling är fylld av politiska och religiösa mot-
sättningar, rik på förskönande föreställningar om indisk tradition och 
utspelas strax efter Indiens självständighet. Författaren själv är utbildad 
i USA och England. En äldre manlig informant berättar att han har fyra 
exemplar av denna bok. Dessa har han fått i gåva av sina två barn bo-
satta i USA. Han frågar mig med, viss ironi när vi diskuterar boken och 
dess framgång, ”varför sänder de mig denna bok, jag som sedan tonåren 
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läser böcker och tidningar dagligen, är uppvuxen i Indien, gift, bildat 
familj, lever och bor i Indien?”. 
 Senare i diskussionen uttrycker han med vemod, ”min högsta öns-
kan är att få välja en make till min dotter, men jag vet att det är försent!” 
Dottern hade vid denna tid levt några år i USA och är från födseln redan 
något av en kosmopolit, då hennes far erhållit flera gästprofessorsan-
ställningar i olika länder. Hennes far är en känd ekonomisk teoretiker 
och politiker i Indien och har en framtoning som liberal, men vi ser hur 
djupt internaliserade vissa förpliktelser är.
 När det gäller att inte kunna föra värden och ideal vidare till nästa 
generation, är i grunden exempel på tecken på förändring menar jag. 
Anledning till detta finns att söka i vad ett äktenskap traditionellt hand-
lar om i Indien. Äktenskapet handlar om att familjens och företrädesvis 
faderns sociala identitet utsätts för prövning och bekräftas om familjen, 
fadern lyckas gifta in dottern i en familj med en kastgruppsstatus som 
är högre än den som den egna familjen har. 
 Flera informanter menade att i Indien är det familjevärden och inte 
individrelaterade värden som dominerar. När det gäller urban övre 
medelklass kan detta verka till synes motsägelsefullt. En gängse bild, 
åtminstone i media och bland informanter, är att förändringar sker för-
ändringar i form av värdeupplösning. Exempel på dessa förändringar 
är ungdomar som  ständigt är utsatta för västerländsk påverkan, främst 
via TV, internet och reklam, ökat antal skilsmässor och kvinnor som 
startar karriär före äktenskap. Motsägelsefullt i denna uppfattning om 
urban övre medelklass, är att denna kategori är traditionell om vi ser till 
familje värden såsom de demonstrerats. Visst förekommer det föränd-
ringar i attityder, men dessa är inte liktydiga med en värdeupplösning. 
Att planera inför sin ålderdom och funderingar i samband med detta 
är ett tema som återkommit hos fäder. Färre mödrar tycks hysa samma 
funderingar, i varje fall har de inte gett uttryck för det. En man uttrycker 
sig på följande vis när det gäller denna generativa förpliktelse. 

I am not expecting my children to take care of me. I should see for 

my old age, because now the trend has changed. People are more 

open to other influences, maybe Western that is the way we have to 

live. The coming generation can be like what you say is common in 

Sweden for example.

Trots att många barn tar hand om sina föräldrar, märks dock en ambi-
valens när det gäller denna förpliktelse. Flera föräldrar kallar sig själva 
in-between-generation. Dessa föräldrar har inte uppfostrat sina barn till 
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att ta hand om de äldre, trots att de själva blivit uppfostrad till detta. 
 Flera föräldrar räknade med minst tjugo yrkesverksamma år till och 
menade att detta var ett exempel på hur ”the sentiments are there, but 
not the structure”. Trots att sonen ej uppfostrats med förpliktelser att ta 
hand om sina föräldrar när de blir gamla, lever föreställningen  kvar.  
 Vissa unga menar att det finns en större förståelse mellan familje-
medlemmarna idag än vad de upplevde varit fallet en eller flera genera-
tioner tidigare. De anger en upplevelse av samhörighet och olika former 
av respekt som exempel på värden relaterade till familjen. Det är säkert 
till viss del en idealbild som framställs, man tycker att familjen och 
familjevärden står för en känsla av att tillhöra den plats där man hör 
hemma och där man är nära syskon, föräldrar och släkt. Denna upp-
levelse och tolkning har vidare implikationer, eftersom man menar att 
familjen genererar identitet. Identitet är inte fri från sammanhang och 
värden.  Stora förväntningar från familjen i fråga om sociala identiteten 
existerar. Ett exempel på detta är relationen mellan far och son vilken 
en informant liknade vid en balansakt och ett spel. Relationen kan vara 
konfliktfylld och innebär att flera ämnen och teman inte diskuteras el-
ler behandlas på ett ytligt sätt. När det gäller etablerandet av en social 
identitet för den unge mannen är valet av partner en viktig aspekt, samt 
i vilken mån han kan upprätthålla en egen självrepresentation utan att 
den kommer i konflikt med faderns.
 Studenter säger att föräldrarna upplevt och blivit fostrade enligt tra-
ditionella värderingar. Nu vill de att deras barn skall ha ett större mått 
av frihet än vad de själva erhållit. Studenterna hade också en obetingad 
tilltro till framtiden och den egna karriären. Många som är yrkesverk-
samma, i femtioårs åldern och äldre, kommer med all sannolikhet upp-
leva samma behov av sina barn och den frustration det innebär att se 
barnen satsa på en egen karriär, med allt vad det innebär.  
 När jag frågar studenter på indiska forskningsinstitut om deras 
självuppfattning urskiljs vissa teman. De upplever en identitet mellan 
sig själva och familjen, med vanor som vegetarianism och värden som 
betyder mycket för dem. Självuppfattningen är inte religiöst betingad 
menar flera, den är vi-orienterad, jämfört med den västerländska själv-
uppfattningen, som de säger är jag-orienterad. Ingen konflikt förelig-
ger mellan deras självuppfattning som individ och dharma, lagen om 
karma, inte mellan deras självuppfattning och ödet, vilket spelar en 
stor roll när det gäller självuppfattning för indier. Det föreligger hel-
ler inte någon konflikt mellan självuppfattningen som autonom individ 
och närheten till familjen, inte mellan att vara omgiven och styrd av 
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familj och släktingar, med upplevelsen av att inte vara alltför influerad 
av  andra i beslutsfrågor, att ha skapat sin egen väg.

Sociala och ekonomiska förändringar

Från diskussionerna ovan kan urskiljas ett antal områden vilka är och 
kan bli föremål för konflikt. Det gäller för det första ungdomars livsstil, 
då deras  föräldrar har blivit mer ortodoxt uppfostrade. I samband med 
professionella karriärer, vill och menar studenterna, att de har möjlig-
het att välja, men föräldrarna har också en uttalad vilja att barnen skall 
uppnå en socialt yrkesmässig status som de själva inte kunnat nå. Där-
för söker de få in sina barn på utbildningar som är eftertraktade. Mate-
matik, fysik  och kemi hör till de främsta ämnena, sedan kommer natur-
vetenskap och först därefter, humaniora och socialvetenskap. Ett annat 
konfliktbenäget område är äktenskap och val av partner. Studenterna 
menar att de deltar i beslutsprocessen och samtidigt talar de för det 
endogama  äktenskapets fördelar, alltså ett bekräftande av värderingar 
som härrör direkt från föräldrar och den äldre generationen. De flesta 
anser också att äktenskapet är en familjefråga och att det därför är na-
turligt att de inte ensamma beslutar i denna fråga. Emellertid har man 
uttalade önskemål, vilka man också anser är möjliga att förverkliga, på 
att partnern helst skall ha samma yrke som en själv. Detta gäller i högre 
grad för de unga kvinnorna. Det är emellertid sannolikt för studenterna, 
likväl som hos eleverna vid college, att om en konflikt mellan föräldrar 
och de unga skulle uppstå är det föräldrarna som avgår med segern. 
 Äktenskapet domineras av den hierarkiska värdestrukturen och då 
äktenskapet är den mest centrala ceremonin i en familjs historia, är det 
föräldrarna som i sista hand avgör, inte barnen. Ett annat område som 
på ett mer implicit vis är konfliktfyllt är den sociala identiteten. Gene-
rellt är den sociala identiteten mer anpassningsbar i urbana områden 
och ungdomarna startar sin yrkeskarriär senare än föräldrarna gjorde. 
Den sociala identiteten skiljer sig från föregående generations och är 
både mer komplex och otydlig. Möjligheterna och alternativen för de 
unga är fler än deras föräldrar hade när de skulle börja karriär och äk-
tenskap. Därför är också den sociala identiteten ömtålig, samt föremål 
för diskussioner och konflikter. Sonens sociala identitet är först relate-
rad till fadern, i relationen son och far, sedan i relationen son-gift man 
och far. Denna växling i identiteten är känslig, då respektives status och 
auktoritet förändras. Förändringen i den sociala identiteten från son till 
gift man kan bli konfliktartad, eftersom sonens relation till fadern är 
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hierarkiskt betingad och utmärks av respekt. För dottern och den unga 
kvinnan, har denna växling en annorlunda karaktär. Hennes status och 
auktoritet, både före och efter äktenskapet, är underordnad mannens, 
först faderns, sedan makens. Konflikten för henne, när det gäller social 
identitet, finner vi i relationen till svärmor och maken. 
 De unga idag anses mer självständiga och liberala, vilket skapar 
en spänning i förhållandet till deras mer ortodoxa föräldrar. Emellertid 
framstår ungdomarnas självständighet som känslig och förhandlings-
bar, eftersom de är ekonomiskt beroende av sina föräldrar. Religion kan 
vara, eller bli, föremål för konflikt beroende på föräldrarnas hängiven-
het. Pengar är ytterligare en källa till konflikt. Det är faderns plikt, enligt 
traditionellt mönster, att förse sonen med pengar tills denne kan försörja 
sig. För sonens del betyder det att han hamnar i en beroendeställning 
till fadern, som inte kan lösas genom att han tar banklån eller extra-
arbetar, eftersom faderns förpliktelser determineras utifrån en hierar-
kisk värdestruktur. Anledningen till detta beroende, om sonen är ogift 
och går på högre utbildning, är att sonen inte flyttar hemifrån och lever i 
ett enpersons hushåll, med egen ekonomi skild från föräldrar hushållets, 
vilket skulle vara fallet för en svensk ung man i samma  situation. För 
den unga ogifta kvinnan och dottern, är det omöjligt att ens hypotetiskt 
tänka sig ett enpersonhushåll och hennes beroende är därför större än 
den unge ogifte mannens.
 Förväntningarna på de unga ökar alltmer. Den förändrade familje-
strukturen, från en HJF- dominerad form, till en ökad centrering kring 
det gifta paret och deras barn, betyder att   ökade ekonomiska fördelar 
existerar, eller åtminstone förväntade sådana, för familjen och för de 
unga som snart skall gifta sig Flera unga informanter menade att besluts-
fattandet är hierarkiskt och följer samma principer som de traditionella 
familjevärderingarna, mannen fattar de avgörande besluten. Andra me-
nade att beslutsfattandet tenderade att bli mer egalitärt i den meningen 
att ett beslut diskuterades innan beslut. Det behöver ju inte betyda att 
resultatet i det senare fallet blir annorlunda än i det förra, men att formen 
förändrats. Den hierarkiska strukturen, där auktoritet är en viktig aspekt, 
finns inte bara i familjen, utan också i affärslivet, på universitetet, inom 
byråkratin och politiken. Sociala och ekonomiska förändringar, har lett 
till förändrade livsstilsmönster. Utvecklingen har skapat en större fri-
het och ökat utrymme för en egen livsstil, vilket också innebär att nya 
värden så att säga kommer in i familjen. I detta sammanhang skulle vi 
kunna använda begreppet horisontell mobilitet. Exempel på detta är att 
man resor mer, inom och utanför Indien, man konsumerar mer och går 
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ut och äter i ökad omfattning. Man etablerar en vänkrets i ökad grad ge-
nom sitt yrke, vilken kan gå utanför kast och religion och man utvecklar 
en livsstil som delvis grundar sig på nya ekonomiska möjligheter. Dessa 
förändringar påverkar den egna självbilden och den sociala kategorins 
identitet. Både föräldrar och barn socialiseras i ökad omfattning utanför 
hemmet, de båda makarna reser mer i yrket, vilket också innebär att man 
har mindre tid för varandra och för familjen. 
 Samtidigt med dessa förändringar, som rör föräldrarna, har barnen 
fått en ökad roll i familjen. Ökad konkurrens och krav på högre mark-
nadsanpassad utbildning är två viktiga faktorer som ställer nya krav på 
föräldrarna, samt barnens krav på ökat inflytande i beslutsprocessen när 
det gäller val av äktenskapspartner och val av utbildning. Hustruns eko-
nomiska oberoende, hennes ökade självrespekt, den egna sociala och 
professionella identiteten är andra omständigheter som påverkar famil-
jerelationerna och livsstil. En konsekvens av de båda makarnas kar-
riärer verkar vara större förväntningar på äktenskaplig kvalité och den 
äktenskapliga relationen har fått en ökad betydelse, något som främst 
hustrun ger uttryck för.
 Sen (1990) nämner hur viktigt det är med perception och kommu-
nikation, samt personens välbefinnande. När en situation av ojämlikhet 
uppstår, tenderar man att skapa allianser med personer i samma eller 
sämre belägenhet än en själv. Konflikten i sig är ett tecken på avvikelse 
och därför kan inte familjen eller det arbetande paret ses som autonoma 
förhandlande personer i olika starka positioner, även om så är fallet när 
konflikten väl har uppstått. Familjen kan inte segregeras till det domes-
tika livet, vilket innebär att makt och auktoritet är i obalans när det gäl-
ler beslutsprocessen accepteras, menar Sen. Detta är en anledning till 
att begrepp som kvinnlig verksamhet och kvinnors bemäktigande (em-
powerment) är viktiga i detta sammanhang. Begreppen binder samman 
kunskap och makt, microplanet med macroplanet, medvetandegörelse 
och förverkligande. 
 Drèze och Sen menar att arbetet för genusjämställdhet inte bara kan 
uppfattas som en kvinnofråga. “The emancipation of women is an inte-
gral part of social progress” (1995:178) hävdar de. Författarna upple-
ver att den ojämlikhet som råder är ett av Indiens största sociala miss-
lyckande. Det räcker inte med att det sker en ekonomisk tillväxt, att 
kvinnnor  ges möjlighet till arbete utanför hemmet, eller utbildning för 
att nå jämställdhet, man måste också inse att, “it is not merely that more 
justice must be received by women, but also that social justice can be 
achieved only through the active agency of women” (ibid). Begreppet 
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women agency används av författarna för att demonstrera ett genussam-
manhang då det har en specifikare betydelse än genusbegreppet i sig. 
 Det betyder att så länge kvinnor inte har samma tillgång till det po-
litiska, sociala och ekonomiska livet, det vill säga till makt att påverka, 
råder inte bara ojämlikhet mellan könen utan en samhällelig “underut-
veckling”. Aktivt deltagande inom olika områden i det offentliga livet 
som nämnts är ett måste. För att detta skall kunna ske, räcker inte en-
bart en omdefiniering av rollfördelningen. Den ideologi som domine-
rar familj och äktenskap är en av de krafter som verkar för hierarkisk 
kontinuitet. Jämställdhet och andra former av rättigheter kräver ständigt 
skapande, återskapande och modifieringar politiskt, ekonomiskt, socialt 
och religiöst, då dess betingelser är långt ifrån statiska. Drèze och Sen 
(1995) nämner Kerala som ett exempel. Alla kvinnor kan läsa, samtidigt 
finns en hög arbetslöshet. Det betyder att utbildning inte räcker för att 
producera jämställdhet, något man länge trott. Begreppet woman agen-
cy demonsterar vikten av ett kvinnligt politiskt, socialt, ekonomiskt och 
religiöst deltagande och representativitet, för att det överhuvudtaget 
skall ske någon form av jämställdhet och social utveckling.
 En kvinnlig informant, som arbetar med genusfrågor, menade att 
cooperative conflict, var ett användbart uttryck för att analysera genus-
teman i ett vidare sammanahang. När det gäller män hävdade hon att 
de inte pratar om sin syn på eller reflexioner över det egna äktenskapet. 
Enklast blir naturligtvis att inte prata om det. Makens auktoritet på-
verkas definitivt i låg grad om så är fallet, speciellt i ett patriarkaliskt 
samhälle. Informanten gav exempel på en kollega, eftersom de båda 
arbetar med genusfrågor. När de pratade om genus, fann maken ingen 
som helst anledning att ändra på sig eller att det skulle finnas någon 
som helst  anledning till att ändra på den nuvarande situationen när det 
gällde  kvinnor och jämställdhet mellan könen. Det verkar finnas en 
rädsla bakom männens olika attityder till att förneka och inte tala detta, 
en naggande känsla på självförtroendet verkar det som. Hon menade att 
det finns män som hjälper till hemma men att detta sker bakom en fasad. 
Om någon kommer och hälsar på, slutar männen med de husliga akti-
viteterna. Utanför hemmet höll man upp fasaden av den traditionella 
mansrollen. Rädslan innebar naturligtvis också en rädsla för conflict of 
order.
 Egalitära och individualistiska krafter har  stor betydelse i dagens 
indiska samhälle anser många och detta skulle vara en anledning till 
att många lever i äktenskapliga familjer. Den äktenskapliga familjen 
är emellertid ingen ny företeelse hävdar Lardinois (1992), ej heller 
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någon radikal förändring, eftersom familjen som institution och ideo-
logisk konstruktion grundar sig på lag och religion. Utmärkande för 
dagens förändringar är, påstår Lardinois, snarare den avtagande intensi-
teten i umgänget mellan familjemedlemmarna och en minskad tonvikt 
på  familjeritualer. Generellt, i min studie, märker jag att starka släkt-
skapslojaliter och familjeband existerar. Sannolikt är att en minskad 
grad av umgänge med övrig släkt kan tillskrivas karriär och mindre tid 
i den traditionella sfären, samt att övrig släkt bor i andra delar av  Indien 
eller  utomlands. I mitt material har majoriteten av familjerna bott och 
haft en professionell befattning utomlands under någon period av sin 
karriär och sannolikt är de olika medlemmarna i en familj hos övre 
medelklassen  mer geografiskt spridda idag, jämfört med tidigare. 
 När det gäller förhållandet mellan familj och släkt utgör olika cere-
monier en slags domäner eller arenor då familj och övrig släkt  träffas. 
Dessa ceremonier utgör ramar som anger i vilka sammanhang man 
 träffas och vilka släktingar man träffar. De vanligaste och oftast före-
kommande ceremonier samlar den HJF och i vissa fall nära släktingar. 
Det kan vara födelsedagar eller åminnelse av en nära anförvants död. 
De förändringar jag märkt hos den äktenskapliga familjen, jämfört med 
idealen för den traditionella hinduiska familjen, är ett större oberoende 
och en ökad privathet mellan familjemedlemmarna, mellan familj och 
övrig släkt och en ökad autonomi mellan generationerna i en familj.
 Traditionell familjeideologi och ideal som är typiska för traditionel-
la genusföreställningar präglar villkoren för makarnas respektive karri-
ärer, framförallt föreställningen om den lojala hustrun och självuppoff-
rande modern och mannen som familjeförsörjare och familje överhuvud. 
Dessa ideal svarar inte bara mot traditionella värderingar, utan har också  
ett etos, där idén om en maskulin och feminin anständighet  är central. 
Detta etos, som härrör från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 
såväl i Indien som i Europa, om än i olika ideologiska sammanhang, 
är till stor del fortfarande förhärskande. Trots kvinnors professionella 
karriärer, i allt ökad omfattning sedan självständigheten, verkar det inte 
som de feminina genusföreställningarna förändrats så att de märkbart 
påverkar villkor typiska för yrkeskarriär utanför hem och hushåll. En 
viktig anledning till detta är att trots de senaste femtio årens sociala 
och ekonomiska förändringar och förändrade attityder till kastbaserat 
endogamt äktenskap, existerar det en i grunden traditionellt domine-
rande familjeideologi och moral, vilka präglar genusföreställningar och 
arbetsfördelning.
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För flera av de kvinnliga informanterna i denna studie gäller dessa be-
tingelser generellt. Kvinnor i denna sociala kategori har en social iden-
titet, en lön som i vissa fall är i nivå med makens, vilket ger dem en 
ökad självständighet, i förhållande till sina mödrars sociala status vid 
samma ålder. Detta innebär att de, trots de traditionella genusföreställ-
ningarna och värderingarna, har erhållit en ökad jämlik status i för-
hållande till maken. En hög utbildning och professionell yrkeskarriär 
bidrar till denna ökade status. Några av de kvinnor jag lärt känna och 
haft flera ingående diskussioner med, har aktivt arbetat på att påverka 
makens perception när det gäller genusrelationer och under studiens 
gång menade några kvinnor att de lyckats uppnå förbättringar. Emel-
lertid under fältarbetsperioden var situationen den motsatta och för två 
par innebar det skilsmässa. Även efter fältarbetet fick jag, per brev, veta 
att ytterligare par skilt sig, ”men är fortfarande vänner”.
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DEL IV

I kapitel sex studeras de värderingar, ideal och modeller som är signi-
fikanta för karriären hos äkta makar. Det är aspekter som främjar eller 
sätter hinder i vägen för en professionell karriär. När det gäller kasten 
generellt och gruppen specifikt är min övertygelse att karriären som 
en god hinduisk hustru dominerar, även hos elitgrupper. Anledningen 
till detta är föreställningar, ideal, värderingar och modeller för en god 
hinduisk hustru.

Det är viktigt att när man läser om villkoren för professionell karriär 
hos makarna är dessa omgärdade av värderingar och ideal vilka vi fin-
ner i kastsystemet, äktenskapet och familjen. Makarna, vare sig de har 
en karriär i eller utanför hemmet, är omgivna av dessa villkor, vilket 
betyder att deras möjlighet att själv bestämma är begränsad. För eliten, 
som är studiens målgrupp gäller detta också, men villkorens karaktär 
är på grund av status, position och äktenskap även av en annorlunda 
karaktär, vilken presenterats ovan. 

Kapitlet utgår från de betingelser för olika ideologiska villkor och 
modeller presenterade i kapitlen fyra och företrädesvis i kapitel fem. 
Den första delen utgår från ett microperspektiv, vilket innebär att in-
dividen och personen står i centrum. Vi ser här att de fundamentala 
delarna av familjeideologin har mycket gemensamt med reformatörer 
och det nya nationella och politiska projektet. I den senare delen av 
kapitlet studeras  gruppkonstellationer, medborgarskap och nationalis-
mens agenda, företrädesvis hur denna påverka kvinnors situation, samt 
försök till att tolka förändringarnas betydelse. Generellt när det gäller 
familje ideologins påverkan på kvinnan och det nationalistiska projekter 
för att öka kvinnans jämlikhet, är det lite som skiljer. Kvinnans främsta 
plats är i familjen  och hemmet, det vill säga hennes traditionella hem-
vist påverkas lite, snarare moderniseras innehållet, men innebörden är 
knappast förändrat. Allt från reformatorernas arbete för cirka 200 år 
sedan, fram till idag, är kvinnan inte (jäm)lik med mannen och skall 
därför skyddas.

Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av de centrala teman  
som diskuterats och utifrån en process hur de har påverkat villkoren för 
företrädesvis kvinnor som gör en professionell karriär.
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Kapite l  6

Karriärprocessens villkor

I de tidigare kapitlen studeras familjen och äktenskapet som institutioner,  
där person, ideologi och struktur står i förgrunden. I detta kapitel stu-
deras teman signifikanta för det gifta paret där båda makarna var för 
sig har en etablerad/professionell karriär. Béteille (1997) menar att för-
ändringar sker när det gäller traditionella värderingar i kastsystemet, 
familjen och i samband med attityder kring det endogama äktenskapet. 
 Informanter säger att det är vanligare att kvinnan är äldre när hon 
gifter sig och att hon innan äktenskapet i större utsträckning skaffat 
sig en hög utbildning, ”education first, then marriage”, är ett uttryck 
jag hört flera gånger. I samband med detta har också utbildning och 
karriär, hos både hennes egen och den nye makens familj, erhållit en 
högre status. Tidigare ansågs det inte fint att kvinnor högt upp i hierar-
kin utförde något arbete utanför hemmet (Srinivas 1995). Begreppet 
äktenskaplig familj, vilket i sin yttre skepnad liknar vår kärnfamilj, har 
sannolikt blivit vanligare hos övre medelklassen och elitgrupper. En 
anledning till detta är att det unga paret kan försörja sig själva. Detta 
genererar både positiva och negativa konsekvenser. Till de senare hör en 
ökad stress, ökade krav på barnen. Social mobilitet skapar en osäkerhet 
i den sociala identiteten, bland annat därför att kastsystemet minskat i 
betydelse, men kast präglar fortfarande gruppidentiteten. Faktorer som 
verkar stärka den sociala identiteten och i viss mån status, är utbildning, 
yrke och bättre ekonomi. Många menar att den hierarkiska strukturen 
som värdeprincip minskar i betydelse, men fortfarande produceras för-
väntningar typiska för dess ideologi. Detta gör att många talar om en 
generell värdeupplösning i samhället. Man bryr sig mindre om andra 
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och mer om sig själv, sin egen framgång och sociala identitet. Andra 
exempel på värdeupplösning är minskad respekt för de äldre, lärare, för 
kunskap, och auktoritet, samt förpliktelser relaterade till familjen.
 Till det positiva hör att det finns olika möjligheter för familjen i 
sin nuvarande form vilket inte existerade tidigare. Det finns en större 
öppen het hos familjen idag säger flera informanter vanor, vilka inte var 
möjligt innan, utvecklas. Att leva som äktenskaplig familj, betyder att 
man direkt efter äktenskapet eller ganska snart bildar egen familj och 
hushåll. Detta skapar ett mindre beroende än om man hade bott kvar 
i makens familj. Engelska språkiga tidningar, internet och fastighets-
mäklare har intensiva reklamkampanjer för nya hus både inne i centr-
um och strax utanför. I mindre familjer med fler än en yrkesarbetande 
skapas  också nya ekonomiska möjligheter att interagera, att etablera 
en vänkrets genom sitt yrke eller genom sin familj utanför sin kast och 
sin grupp. Självförsörjning hos respektive generationer ökar, även om 
familjen inte genomgår någon större värderings eller ideologisk föränd-
ring. Däremot betyder det säkert för många, att relationer till släkt för-
ändras och att förändringar av förpliktelser sker. En viktig förpliktelse 
är att ta hand om de gamla.  Denna förpliktelse påverkas av migration, 
inom och utom landet, karriär och mobilitet. 
 Srinivas (1996) påstår att det företrädesvis är kvinnor från de övre 
kasterna, som lyckas dra fördel av en ekonomisk och social utveck-
ling, vilken fört med sig möjligheter till utövande av yrken, vilka kräver 
högre  utbildning och politisk makt. Tidigare är övre medelklasskvin-
nors karriär utanför hemmet inte förenligt med den status högre kaster  
har (ibid). Idag betraktas kvinnors professionella karriär, av många, 
som en del av familjens status. Det sker en värdemässig förändring, 
delvis anpassad till en omgivande ekonomisk, social och politisk verk-
lighet. Generellt gifter sig kvinnor ur elitgrupper i en högre ålder  jäm-
fört med tidigare generationer. Hög yrkesutbildning och egen ekonomi 
ger dem möjligheter, alternativ och nya roller (Gulati 1992), där hustrun 
i allt högre grad har en egen social identitet och är därmed svårare att 
kontrollera, jämfört med kvinnor från tidigare generationer. Fler kvin-
nor med en professionell karriär, reser i sitt arbete på möten både inom 
och utom Indien, något som ställer nya krav på familjen, samt genererar 
en ökad självrespekt. En dubbel karriär, i hemmet och i den publika 
sfären, möjliggörs genom tillgång till släktnätverk. Srinivas (1996) 
menar att när förpliktelserna mot släkten ökar, skapar detta möjligheter 
för tradition och modernitet att samexistera. 
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Kvinnor erövrar platser på en arbetsmarknad som tidigare varit förbe-
hållen män och det är förmodligen inom den publika ekonomiska sfären 
som kvinnan kunnat tillgodogöra sig de fördelar som socioekonomiska 
förändringar fört med sig. Kvinnor har i allt större utsträckning, sedan 
självständigheten, fått tillgång till utbildning. Nya gränser för familjen 
som institution, gentemot det övriga samhället och kastsystemet ska-
pas. Just denna grupp, som Shah (1998) hävdar, fokuserar både på in-
dividualism, familj och tradition. En anledning är att relationen till kast 
och grupp, både reellt och symboliskt, förändras. Makens arbete i en 
traditionell HJF, består i någon form av verksamhet som existerar och 
gynnar familjen och könsrollerna. En egen karriär, både för maken och 
hustrun är nu möjlig.

Genusspecifika ansvarsområden

När det gäller karriär och arbetsfördelning är mönstret ungefär detsam-
ma i övre medelklassen och elitgrupper. Shukla (1987) menar att hos 
dubbelarbetande par har kvinnan större del i beslutsprocessen och den 
äktenskapliga relationen är mer egalitär, vilket i princip är rätt, jäm-
fört med en familj där enbart mannen arbetar Detta finner även Ramu 
(1989), men hans slutsatser gäller vilka ansvarsområden vi studerar, till 
exempel privata eller publika sfären. Med utgångspunkt från dessa are-
nor, var har mannen respektive kvinnan sin auktoritet och sitt besluts-
fattande? Inom olika områden, till exempel när det gäller ekonomi, är 
hustruns inflytande ofta begränsat till hushållet, med en ideologi vilken 
motsvarar förpliktelser och föreställningar typiska för en god moder 
och hustru. Områden inom den privata sfären där maken är aktiv, är 
utmärkande för fadersrollen, till exempel barnens fritid, en traditionell 
fadersroll där aktiviteter kan äga rum utanför hemmet. 

Some researchers have pointed out that there is indeed a growing 

awareness among women of their equal status with men, and that this 

results in tensions in a domestic system based on authoritarian rela-

tions. This is because the husband remain traditional in their orienta-

tion, while wives who are educated and employed are modern in their 

demand for equality in marital and family relations. Such a situa-

tion will not work to the advantage of women because when the line 

of authority and responsibility between men and women in marital 

and domestic spheres is not clearly delineated, it is tradition and not 

modernity that takes precedence in guiding one´s behavior (Ramu 

1989:142).
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Uma och hennes man, fotograferade 1936 i Southampton, hos fotografen ”Chandlers”.
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Debatten och den på senare tid omfattande produktionen av genus-
litteratur i Indien, när det gäller dubbla karriärer och par där båda 
arbetar  startade redan i början av 1970-talet. Vi kanske kan datera de-
batten tidigare om vi ser till den litteratur som demonstrerade antagan-
det av att HJF började upplösas (Ross 1967), eftersom det bland annat 
handlar om det gifta paret som arbetar. Det innebär att familjen i fråga 
sannolikt består av ett mindre kärnhushåll och så kallade äktenskap-
liga familjer med föräldrar och icke-giftasvuxna tonårsbarn och eventu-
ellt någon ur äldre generationen, där båda makarna arbetar, framförallt 
inom den övre medelklassen. Ramu demonstrerar (i en studie med 245 
respondenter inom medelklassen i respektive fyra olika kategorier, man 
som arbetar, fru som arbetar, man som arbetar med fru som arbetar och 
fru som arbetar med man som ej arbetar) att det för par där båda arbetar 
bor 86,9% i kärnhushåll eller äktenskaplig familj.
 Både i intervjuer och i diskussioner med professionellt aktiva kvin-
nor/hustrur, samt den rika produktion av genuslitteratur inom området, 
är de två teman som återkommer, dubbel karriär och dubbel inkomst. I 
båda dessa teman finner vi att för kvinnan/hustrun finns en uppsättning 
ideal som determinerar hennes karriär, en annan uppsättning som de-
terminerar hennes roll och status som hustru. Dessa båda uppsättningar 
av roller och ideal är motsägelsefulla och ibland oförenliga vilket kan 
kallas en dubbel arbetsbörda, både fysiskt och psykiskt. Detta påståen-
de motsvarar inte den gängse definitionen där en dubbel börda snarare 
syftar på ojämlik arbetsfördelning. 
 För det första är hustrun inte autonom i den privata sfären efter som 
det är mannen som har auktoritet i beslutsprocessen, även i den  privata 
sfären, oberoende om hustrun arbetar eller inte. För att kunna  avgöra 
grad av autonomitet och vilken arbetsfördelning som gäller, kan man 
inte bara se till en sfär, eftersom hushållet inte är någon  isolerad en-
het. Den domestika sfären kan inte separeras från den  publika, i ett 
hem eller hushåll. Det finns få sfärer där den domestika  och  publika 
möter varandra. I någon av dessa sfärer kan inte jämställdhet råda, 
speciellt inte om båda arbetar och hustrun ansvarar för barn, hem 
och traditionella sysslor. Domestik och publik i detta sammanhang 
(privat-publik dikotomin), kan knappast anses adekvata analytiska be-
grepp i en familj  där båda arbetar. Anledningen är att mannen behöver 
en kvinna i hemmet eftersom det är positivt för hans karriär, samt 
att kvinnan utgör ett kulturellt kapital för att skapa status och makt 
(Hancock  1999:14). 
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Det mest anmärkningsvärda med Ramus studie (1989) av dubbelarbe-
tande makar hos medelklassen är att hustrun inte är mer jämnlikt be-
handlad om hon har en inkomst. Fortfarande dominerar det domestika 
och äktenskapliga livets värderingar, därför kan hennes lönearbete till 
och med förorsaka problem. Kvinnan blir mer självständig och har en 
något starkare position vid förhandlingar inom bland annat hemmets 
sysslor. Kvinnors lönearbete i urbana områden har knappast förändrat 
attityden till genusrelaterade teman, ej heller har hennes bidrag till hus-
hållsekonomin påverkats positivt, menar Ramu. Kapur och Cossman 
(1996) hävdar att om hustrun slutar arbeta kan det verka statushöjande, 
eftersom då den vanliga ideologin för arbetsfördelningen råder. Ramu 
har funnit att hustruns lön snarare blivit en förpliktelse och inte alls 
gynnar henne eller ökar hennes inflytande, ej heller har hennes arbete 
och lön fungerat som ett instrument vilket verkar för jämställdhet. 
 Ramus studie från Bengalure (1989) vilken fokuserar par med 
dubbla  inkomster, visar på att fruns inflytande i beslutsprocessen främst 
begränsas till den domestika sfären (Sekaran 1983). Shukla (1987) 
menar  till skillnad från Ramu, att hos dubbelarbetande par har kvinnan 
större del i beslutsprocessen och den äktenskapliga relationen är mer 
egalitär och det är i princip rätt om vi jämför med en familj där enbart 
mannen arbetar. Ramu menar att över hälften av de fruar som arbetar 
värderar sin roll som hustru och moder högre än sin yrkesroll och de 
flesta av dem skulle vilja återvända till hustru- och modersrollen.

Ironically, the attitudes and values of wives towards their husband’s 

assumption of domestic duties discourages even those few husband 

who may be will to help. Wives believe that being a good, essential 

woman cannot be divorced from being a good domestic. An ideal 

wife and mother demonstrates her competence by maintaining an ef-

ficient household that meet the expectations of other family members, 

especially husbands. Any compromise in their domestic role would 

undermine and devalue their own sense of being feminine. As far as 

the husbands are concerned, their ‘cultivated incompetence’ has hel-

ped them neglect housework without guilt (1989:102,103).

Det är vanligt att kvinnans inflytande i beslutsprocessen är begränsad 
till den domestika sfären. Tinker (1990) refererar till Bardhan (1989) 
som demonstrerar hur kvinnor från de högre kasten och klasserna är 
mer exploaterade av patriarket, medan kvinnor från de lägre klasserna 
är ekonomiskt exploaterade, men också mer utsatta för våld. Vi ser hur 
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betydelsefull skillnaden mellan status och arbete är i detta sammanhang, 
samt vilka konsekvenser kan bli, bland annat när båda makarna har en 
professionell karriär. Därför är det viktigt att se vem som kontrollerar 
kvinnans arbete menar Tinker (1990). En manlig informant sade att be-
slut fattas inom familjen, men diskuteras inom HJF. Framförallt när det 
gäller äktenskap och utbildning råder den hierarkiska värdeprincipen  
vid beslutsfattande.
 En lärare på Bengalures universitet berättade att vid hans institution 
var majoriteten kvinnor. Som anställd har man rätt att ta ut ett visst an-
tal dagar ledigt utan någon specificerad anledning. Detta gör nästan alla 
kvinnor, även de med professors grad, vid barnens examinationsdags 
under vårterminen (mars-april). För att undersöka huruvida det förelig-
ger någon jämställdhet, måste både den publika och domestika sfären 
undersökas, vad respektive make gör, motiv, behov, vem som beslutar 
om vad och liknande faktorer, samt villkoren för dessa sfärers inter-
kommunikation.
 Dubbel karriär innebär förutom ökade arbetsinsats för kvinnan, ett 
dubbelt värdesystem (Ramanamma och Bambawale 1984). Exempel på 
detta är ökad press på de båda makarna, båda känner av stress och båda 
är mer upptagna med sina respektive förpliktelser. När jag berättar för 
en informant hur svårt det var att bestämma en tid, oftast genom att 
stämma av varandras agendor, säger hon att detta är något nytt. Tidi-
gare upplevde hon, själv med en etablerad karriär som forskare, att man 
hade mer tid för varandra. Detta återverkar på barnen som påverkas av 
karriärens och levnadsvillkoren vilka präglar det karriärspräglade gifta 
paret 
 Den hinduiska livscykelorganisationen gör det socialt acceptabelt 
att åtnjuta den auktoritet familjefadern har, att sedan dra sig tillbaka och 
låta söner ta över och därefter i högre ålder tas omhand av dem. Denna 
situation förändras och många är aktiva kanske tio år längre, i den andra 
fasen av livscykelorganisationen, som familjefader eller snarare över-
huvud av familjen, vilket betyder att han inte lämnar över till sin son. 
Kakar (1990a) menar att man går från dotter till moder och sedan svär-
moder. Detta är en något förenklad bild, eftersom det är kvinnan som 
håller släktbanden levande och på så vis kan, om allt går väl, leva en 
mer social tillvaro än maken som blir alienerad, kanske framförallt från 
sonen. Den hierarkiska värdeprincipen producerar en distans när fadern 
blir äldre. Anledningen är, hävdar Kakar, att sonen inte har internalise-
rat den nödvändiga övertygelsen att fadern “is a dependenble ‘constant’ 
to learn from, be loved by and emulate (ibid:132)”.
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Karriärsvillkor och signifikanta män

Hustruns ekonomiska oberoende, hennes ökade självrespekt, den egna 
sociala och professionella identiteten är andra omständigheter som på-
verkar familjerelationer och livsstil. En konsekvens av de båda makar-
nas karriärer verkar vara större förväntningar på äktenskaplig kvalité. 
Den äktenskapliga relationen har fått en ökad betydelse, något som 
främst hustrun ger uttryck för.
 I denna utvecklingsprocess är upplevelsen av förändringar i värden 
viktig. Flera informanter menar att det råder en osäkerhet på grund av 
att traditionella värderingar mister sin betydelse. Traditionella värden 
har i detta sammanhang en vid betydelse. I flera diskussioner kontras-
teras traditionella värden mot individualistiska, västerländska, mark-
nadsekonomiska och postmodernistiska värden, vilka tillsammans får 
representera en upplösning av traditionella värden, utan att närmare 
definieras. Exempel på detta är tilltagande individualisering, att man 
i högre grad tänker på den egna karriären, den egna framgången och 
bryr sig mindre om förpliktelser mot familj och släkt. Trots detta anser 
många att de traditionella värdena fortfarande ”finns där”, men att de är 
på väg att upplösas. Ett resultat av den upplevda värdeerosionen anses 
vara en minskad respekt för auktoritet, för äldre, för kunskap och att de 
sociala banden inom familjen försvagas.  
 Utifrån dessa exempel kan vi därför säga att den förvirring som 
många menar råder när det gäller värden och den osäkerhet som upp-
levs, kan tillskrivas en uppluckring i de normativa ideal de olika aspek-
terna av traditionella värderingar utgör exempel på. 

I see now in our case, my husband and I are both working, and I see 

in most cases that there are two independent identities. Husband has 

his job, his friends and his interest and the wife now got her job, her 

social life and her interest. And it becomes more and more difficult 

to find a common ground where the wife and the husband can meet. 

Initially, yes, you are setting up a family, the children are growing up, 

and it is there. In the beginning, there is something which is binding 

them together, there is a commonality. 

I find for example our children slowly are becoming independent per-

sons, having their own programs, their friends, and their social lives. 

We find that they are growing more and more independent too. And 

sometimes I feel that we did not do that as children. I was meeting 

my father’s friends, socialising with his friends children. I use to meet 
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them at school, I use to meet them at college. But I am finding that 

now, that this not so. My children now have their own circles.

Kvinnan har varit hemma med sina barn och när de blivit äldre har 
hon börjat en karriär. När hon ser tillbaka, upplever hon att idag tar 
både hennes egen och makens karriär upp så mycket av deras tid att 
familjen  snart bara samlas kring de viktigaste högtiderna. Hon upplever 
att  familjen alltmer består av separata individer, var och en med sina 
egna projekt, egna intressen och olika vänkretsar, vilka inte är gemen-
samma för familjen. Hon känner sig trots detta mycket stimulerad i sin 
karriär och med det arbete hon utför och har sin makes stöd. I relatio-
nen äktenskap och karriär urskiljer jag områden eller teman där det kan 
råda självupplevda meningsmotsättningar och disharmoni. Ett sådant 
område är funderingar som rör den äktenskapliga relationen och dess 
varaktighet. Man frågar sig vad som hänt när man utifrån den nuvaran-
de situationen ser tillbaka på hur karriärens villkor påverkat och format 
äktenskapet. En orsak till detta är de omställningar som sker i familjen 
när barnen är på väg att bli vuxna, samt de nya föreställningar och roller 
som följer med dessa växlingar. Ett annat tema är olika förväntningar 
och en ökad press på föräldrar och barn, något som anses utmärkande 
för äktenskapliga familjer där båda makarna har varsin karriär. Det ver-
kar också som den senaste tidens sociala och ekonomiska utveckling 
orsakat en osäkerhet när det gäller rådande värderingar och tolknings-
scheman. Det finns de som upplever en diskrepans mellan värderingar 
som är utmärkande för den traditionella hinduiska familjen och den 
verklighet vilken präglar den äktenskapliga familjen.
 En möjlighet att förstå den emotionella dissonans kvinnan betonar 
är brist på att finna samklang med de tolkningsscheman som påverkar 
äktenskapet, samt den sociala och den politiska utvecklingsprocessen. 
Familjen är i en brytningspunkt vilket tenderar att påverka de emotio-
nella och det kognitiva och värderingar som tidigare placerats i tradi-
tion, företrädesvis för kvinnan. Dessa lever kvar, men dess bevarande 
kraft har inte utvecklats i samma takt som utveckling av tolkningssche-
man signifikanta för dagens livsvärldssammanhang.
 Anpassning till det moderna i Indien har föregåtts av en förändring 
med början i bland annat det engelska utbildningssystemet, under första 
hälften av 1800-talet. Parallellt med detta sker en gradvis förändring i 
äktenskapsmönster, hos den kategori som Shah (1998) definierar som 
kosmopoliter och professionella, mönster som utmärks av en ökning 
av äktenskap mellan olika kaster och grupper inom den större kasten 
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(i min studie Brahmin-kasten). Äktenskap utgör grund för en ny klass 
av kosmopoliter bestående av, “urban, English educated, economically 
well-off, largely professional, westernized, and liberal in character, and 
occupies a critical position in the social edifice of modern India (ibid: 
11)”. Kvinnor som tillhör denna kategori utgör en del av en framgångs-
rik yrkesprofessionell elit. 
 Som grupp är de ett exempel på vad Eisenstadt (1973, 1989, 2002) 
menar är kännetecknande för en rekonstruktion av kollektiva identite-
ter. Denna förändring och ackommodation till det moderna utvecklades 
ytterligare kring förra sekelskiftet då den indiska nationalismen växte i 
omfång. I den nationella utvecklingsprocessen, företrädesvis från förra 
sekelskiftet fram till självständigheten 1947, spelade kvinnan en ideo-
logisk roll som förebild för tradition och modernitet. Begreppet ”Moder 
Indien” fångar in nya kvinnliga aspekterna där bevarandet av tradition 
står i opposition till modernism, materialism och västernisering (Kapur 
och Cossman 1996). Författarna refererar till BJPs37 pågående arbete 
med att reformera kvinnan i vårt moderna samhälle. Den nya indiska 
kvinnan som växer fram under nationalismen skall kunna både arbe-
ta utanför hemmet och vara en väktare av tradition företrädesvis inom 
familjen, ”[T]his identity, which recognizes women´s role in the public 
sphere, while protecting their culture integrity as guardiance of culture 
and tradition, is in many respects, the perfect ideological companion to 
economic restructuring of new economic politics (ibid: 269)”. 
 Singers begrepp rituell neutralisering (1972) innebär bland annat 
att det uppstår nya sociala arenor för umgänge. Här möts inte bara per-
soner från den högsta kasten. I de nya sociala relationerna möts män 
och kvinnor vilka har hög utbildning och professionell karriär, både 
från andra religioner, kastgrupper och från andra delar av Bengalure. 
En utveckling, som grundar sig på nya ekonomiska möjligheter, har 
skapat en ökad kulturell och social mobilitet. Viktigt att tillägga är ock-
så, reaktioner från kvinnans släktingar, som är hemmafruar och även 
reaktioner från män som reser mer i arbetet, än den tid de är i hemmet, 
vilket hustrun kan uppleva som en fördel.
 Flera kvinnor ur elitgruppen nämner sin far som betydelsefull, för 
att de är vad de är idag. Denna välvillighet är en del i en utarbetad stra-
tegi. För att det överhuvudtaget skall vara möjligt för kvinnan att göra 
karriär krävs att fadern stöder en högre utbildning, krävs att fadern bör-
jar planera för en lämplig familj i vilken dotterns kan giftas in, krävs 
att fadern för en diskussion med de blivande svärföräldrarna om deras 

37  BJP (Bharatiya Janata Party hinduhögern) och Kongresspartiet är de två stora politiska parti-
erna i Indien. Under fältarbetet var de både val och omval 
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inställning till den blivande svärdotterns profession och karriär. Strate-
gin i sig är en viktig del av faderns sociala identitet, om inte stöd finns 
är en karriär knappast möjlig. Kvinnans äktenskap och senare karriär, 
är en överenskommelse mellan två familjer. Hennes höga utbildning 
och karriär kan utmana traditionell status samtidigt som den i dagens 
Indiens upprätthåller och bekräftar signifikanta mäns status och sociala 
identitet. Det betyder att kvinnans karriär inte bara är en personlig pre-
station, utan även viktig del i den sociala status fadern, senare maken 
och makens familj åtnjuter och vidmakthåller. Karriären får emellertid 
inte äventyra hennes nya familjs rituella status. Kvinnan har genom sitt 
äktenskap en moralisk skyldighet gentemot makens familj och detta an-
svar föregår hennes karriär. Kvinnors professionella karriär är i högre 
grad än för mannen avhängig huruvida nya situationer kan knytas till 
värderingar som är associerade till hem och familj.  
 Kvinnan i det tjugonde århundradets Indien kan pendla mellan sin 
roll som professionell och sitt ansvar för familjen, men ändå behålla 
sin rituella status, då olika ansvar för respektive sfärer inte utgör segre-
gerade enheter på samma vis som för mannen. En anledning till detta är 
att professionell karriär för kvinnor kan uppfattas som en förlängning 
av hemmet snarare än en separation från det i högre grad är fallet är 
för männen i Singers studie (1972). Kvinnors professionella karriär är 
icke desto mindre sanktionerad av signifikanta män. Villkoren för kar-
riären innehåller traditionella förpliktelser utmärkande för familj och 
hem, samt socialt ansvar vilket bland annat innefattar omständigheter 
typiska för karriär. Kvinnors karriär, i min studie, är viktig då den bi-
drar till och upprätthåller mannens sociala status, snarare än utmanar 
och konkurrerar med den. Detta är en ny företeelse som berör den tra-
ditionella och moderna sfären hos familjer där båda makarna har en 
etablerad professionell karriär.    
 Unga kvinnor med hög utbildning jag träffar i samband med äkten-
skapet tillfrågas huruvida de kommer att satsa på karriär, då detta sker i 
ökad utsträckning. Då frågan ställs som ett krav på att välja karriär eller 
uppfylla traditionella förpliktelser som hustru, väljer kvinnor att göra 
karriär i familjen, inte i den publika sfären. Detta betyder naturligt-
vis att en karriär i familjen som hustru har fördelar. En av fördelarna 
är sannolikt de positiva bekräftelser kvinnor får utifrån internaliserade 
ideal och samhälleliga attityder. Kvinnan kan, genom att uppfylla de 
olika ritualerna och skyldigheterna som åligger henne, förhandla om 
gränser för vad som är traditionellt förpliktigande och successivt om-
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definiera gränser, som kan öka hennes handlingsutrymme som hem-
mafru (Hancock 1999). En hög utbildning är attraktiv för den blivande 
makens familj även om kvinnan gör en karriär som hustru i familjen. 
Den höjer nämligen den sociala statusen i familjen. Informanter har 
berättat hur viktigt det är med en hustru som kan fungera socialt inom 
familjen och i den vidare bekantskapskretsen, speciellt då maken själv 
har en hög utbildning och en framgångsrik karriär. En kvinna som ny-
ligen disputerat i samhällsvetenskap utövar fortfarande en framgångs-
rik karriär som hustru till en industrimagnat. Hon har vid tillfället för 
intervjun inga planer på att ta upp en ytterligare en karriär som profes-
sionell utan förstärker sin roll som framgångsrik hustru i den allt vidare 
och redan statusfyllda bekantskapskretsen.
 För par där båda har en professionell karriär ges fler möjligheter till 
att definiera sin sociala identitet. Det gäller familjer i en elit som redan 
har en hög etablerad status och sannolikt är det kvinnan som påverkas 
positivt. De kvinnliga informanterna nämner ökad självrespekt på det 
personliga planet. Minst lika viktigt är det sociala och professionella 
bekräftandet kvinnan får i den publika sfären. Denna identitet är en 
växande postkolonial företeelse och ett bekräftande som utgör ett ex-
empel på en framgångsrik anpassning till det moderna. Emellertid sker 
kvinnors professionella karriär på villkor annorlunda än för dem som 
tillhör samma sociala kategori, men väljer bort eller tvingas till en kar-
riär som lojal hustru i familjen. 

Tradition och modernitet 

De faktorer som främjar kvinnors professionella karriär, finner vi i 
Shahs (1998) diskussion om den nya klass han benämner kosmopoliter, 
med en historia som går minst tre generationer tillbaka.  
 Tradition och modernitet utgör ett spänningsfält av värdegrunder 
kring vilka bland annat reformer, utbildning, försök till ökad jämlikhet 
mellan grupper, mellan män och kvinnor, ägt rum under de senaste två-
hundra åren. På ett samhälleligt plan resulterar samhällsförändringar i 
skapandet av nya aktörer och sociala kategorier, där medelklassen ut-
gör en viktig social kategori i detta sammanhang. 
 Tradition kan karaktäriseras som, “the inner conflict of atemporal 
order and temporal shift (Heesterman 1985: 2)”. Det moderna löser upp 
ursprungliga traditionella band, som präglar individens skyldigheter och 
rättigheter och ersätter dem med band av en mer relativiserad karaktär. 
Utvecklingen av horisontella mönster möjliggör alternativa relationer och 
omstrukturerade mönster hos privata och publika aktörer, samt nätverk. 
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Eisenstadt (1973) menar att vare sig tradition eller det moderna vilar på 
universella grunder. Han karaktäriserar moderna samhällen i dikotomiska  
termer som frihet och auktoritet, stabilitet och förändring och hävdar att 
inget samhälle är helt modernt eller traditionellt. Individen däremot söker 
en balans mellan värden vilka definieras som traditionella och  moderna. 
”The third problem facing modern societies is seen as modern social 
 rationality versus cultural orientations (ibid: 5)”. 
 Indisk tradition har förknippats med föreställningen att elementära 
sociala institutioner är historiskt opåverkade, att en obruten kontinuitet 
råder. Denna föreställning används även när man söker förstå det sam-
tida Indien, hävdar Thapar (1997). Olika samhällen exponeras på olika 
vis i spänningsfältet tradition och modernitet, “interactions gave rise 
to new interpretations of the relationship between cosmic and social 
order, between social and political order, between authority, hierarchy, 
and equality - interpretations that captivated elites and counterelites 
(Eisenstadt & Schluher 1998:5)”. Som ett resultat av dessa interaktioner  
uppstår nya kollektiva identiteter, nya eliter (Ali 2001;Shah 1998) och 
nya grupperingar som reagerar mot etablerad traditionell auktoritet 
(Eisenstadt 1983, 1989, 2000, 2001). Dessa delvis nya formationer av 
kollektiva identiteter utvecklar en självständighet i förhållande till do-
minerande etniska och politiska eliter (Eisenstadt 1973, 1989). Eisen-
stadt (2000) utvecklar en ansats i tolkningen av modernitet, ”multiple 
modernity” för att visa på villkoren i det modernas olika gestaltningar. 
Mångfald innebär att modernitet utvecklas på olika vis kulturellt och 
politiskt. Modernitet i Indien utmärks av en ökad grad av social, sekulär 
mobilitet, framväxten av nya kastgrupperingar av vilka några från det 
högsta kastet definieras som elitgrupper och kosmopoliter (Hancock 
1999; Shah 1998). Denna kategori rekonstruerar sin identitet genom att 
anpassa sig till det moderna, men ger inte upp sina traditionella värde-
ringar om familj och rituell status (Shah 1998; Singer 1972).    
 Det finns en motkraft inbyggd i indisk modernism och det moderna, 
nämligen grupper som strävar efter egen autonomi, efter att bevara el-
ler utveckla en identitet som inte svarar mot det modernas program. 
Dutta, Agnes, Adarkar (1997) skiljer på modernisering och modernitet 
och menar att modernisering i första hand är en fråga om politisk eko-
nomi. Modernitet handlar om värden och rättigheter och just i detta fält 
kan den mångfald av modernitet som redan finns i Indien i form av den 
mängd nya grupperingar vilka också upplevas som ett hot. Modernitet 
växer i det sammanhang av indisk identitets mångfald och interaktio-
nen mellan olika grupperingar (ibid). Det betyder att modernisering, 
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det vill säga den politiska ekonomin kan upplevas som ett hot av mo-
dernitetens mångfald, som olika gruppers värden och rättigheter. Dutta, 
Agnes, Adarkar tänker här i första hand på de uttryck den religiösa fun-
damentalismen tar sig i utryck, som till exempel demoleringen av mos-
kén Babri Masjid, i december 1992. VHP (Vishwa Hindu Parishad), det 
världshinduiska rådet står i spetsen för demoleringen av moskén Babri 
Masjid i Ayodhya och menar att där tidigare funnits ett tempel tillägnat 
guden Ram. Bakom VHP finns det ortodoxa hindupartiet BJP (Bhara-
tiya Janata Party – hinduhögern).
 Utmärkande för det moderna är att individen kan leva med tvivel på 
det transcendentala utan att förlora sin orientering mot dess värden, det-
ta i en verklighet där vare sig den ontologiska eller den kollektiva verk-
ligheten längre tas för given (Eisenstadt 1989, 2001). I ett socialt och 
ekonomiskt sammanhang innebär det att man lyckas med att handskas 
med värderingar som är både traditionella och moderna till sin karaktär, 
trots att det kan föreligga en diskrepans mellan de båda. En slutsats vi 
kan dra av Eisenstadts ansats är att modernitet och västernisering inte är 
identiska, västerländska modernitetsmönster är inte de enda utmärkan-
de. Innebörden i termen mångfald utmanar uppfattningen att moderni-
tet är liktydig med sitt västerländska ursprung och dess hegemoniska 
karaktär. Eisenstadt (2000) visar på hur det modernas program består 
av en mångfald av tolkningar av transcendentala visioner, men även ett 
ifrågasättande av dessa. Det växer fram en medvetenhet om möjligheter 
för identifikation med fler roller än de som är förankrade i familj och 
släktskap, både i ett lokalt och vidare sammanhang. 

Modernitet och kulturella förändringar  

Sett ur ett historiskt perspektiv kan vi prata om en politisk och ekono-
misk modernisering, men även en modernitet i termer av att nya onto-
logiska frågor ställs, tidigare transcendentala paradigm ifrågasätts och 
en konkurrens mellan olika ontologiska tolkningar förekommer. Den 
elitgrupp som Shah (1998) även kallar för en välutbildad kosmopoli-
tisk grupper, sammanfaller med det modernas ankomst till Indien  under 
1800-talet. Det är ingen exakt tidsbestämning, däremot intresse att 
 placera in omformulering av en ny grupp, samt dess institutionalisering 
inom ramen för en relativt snabb förändring som är liktydigt med det 
moderna i denna studie.
 Eisenstadts (2000) utgångspunkt är att utvecklingen inom olika ci-
vilisationer sker på olika villkor och utvecklingen av det moderna tar 
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sin början i Västeuropa som därför blir en viktig, men tvetydig refe-
renspunkt i förståelsen av modernitet och samhällsutveckling. Kristen-
domen som den utvecklas i 1500-, 1600-talets Västeuropa, anses vara 
det modernas ursprung. Protestantismen är slutet på en process som fö-
regåtts av ett gradvist närmande mellan världsliga och transcendentala 
värden, där transcendentala värden transformeras till sociala värden. 
Webers studie ”protestantismens etik och kapitalismens anda” (1978) 
demonstrerar villkoren för det modernas utveckling. Dess transcenden-
tala vision gestaltas i personens individualisering och protestantismen 
kan tolkas som det renaste exemplet på individen som söker en direkt 
relation till Gud och utvecklar ett individualiserat förhållande till om-
världen. 
 Singer (1972) presenterar en teoretisk ansats till modernitet vilken 
tar fasta på kulturella förändringar speciella för Indiens civilisation. 
Han visar hur det i södra Indien sker en successiv anpassning av tradi-
tion till det moderna och att detta är en process med rötter långt tillbaka 
i det indiska samhällets historia. Singer använder begreppet compart-
mentalization i syfte att visa på hur individen handskas med och redu-
cerar den osäkerhet som är utmärkande för spänningsfältetet tradition 
och modernitet. Han definierar begreppet som en strategi, en ”adaptive 
process working to reduce conflict between tradition and modernity 
(Singer 1972: 321)”. Compartmentalization betyder att dela in i kate-
gorier eller avdelningar, vilket kan översättas till kategoriindelning på 
svenska. Singer använder compartmentalization för att demonstrera hur 
män ur den högsta kasten, skiljer på koder som hör det ekonomiska livet 
till och de som hör till det religiösa livet. Hans syfte är att “find out how 
a group of successful entrepreneurs relate their religious beliefs and 
ritual practice and their family and caste affiliations to their economic 
activities and politics (Singer 1972: 343)”.  
 Singers bok ”When a Great Tradition Modernizes (1972)” hand-
lar om förhållandet mellan kulturella, religiösa förändringar och mo-
dernitet och visar hur framgångsrika industriledare kan handskas med 
värden utmärkande för både tradition och modernitet. Singer hävdar 
att tradition karakteristisk för den indiska civilisationen utmärks av för-
mågan att inkorporera nyheter, ”into an expanding and changing struc-
ture of culture and society (ibid: 393)”. Detta sker genom en ”cultural 
metabolism (ibid)”, där en serie anpassningsmekanismer och proces-
ser förvandlar, förändrar och bryter ned nya och främmande element 
för att bli en del av den inhemska kulturen. Singer menar vidare att 
inte företrädesvis kast eller religiösa sammanslutningar åstadkommer 
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dessa förändringar, snarare individer, familjer eller mindre kastfraktio-
ner. Koder och normer för uppförande inom den traditionella respektive 
moderna sfären separeras och kan därför inte kollidera med varandra. 
Det är, hävdar Singer, snarare en fråga om en tillvänjningsprocess vil-
ken inte är komplett vare sig i hemmet eller i den professionella sfären. 
Sett utifrån mannens villkor förutsätter kategoriindelning att den övriga 
familjen, ”maintain the ritual observance (ibid: 322)”, vilket dock inte 
innebär att övriga familjemedlemmar och släktgrupp är kategoriskt tra-
ditionella. Singers empiriska studie sker företrädesvis under perioden 
1954 till 1964 med utgångspunkt hos nitton framgångsrika manliga in-
dustriledare från Smarta Brahman kasten, en elit av kulturella förmed-
lare i Chennai. 
 Singer använder dikotomin tradition och hem, vilka definieras uti-
från familj, kast, religion, gruppens språk och indisk klädsel. Moderni-
tet innebär bland annat att den framgångsrike industriledaren använder 
det engelska språket, bär kavaj, skjorta och slips, umgås med personer 
från olika kastgrupper och äter tillsammans med personer både från 
andra kaster och religioner. Det senare är knappast tänkbart i hemmet 
där intrakast relationer praktiseras.  Brahminerna, den högsta kasten har 
högst status utifrån ren-oren-principen och detta oberoende av socio-
ekonomiska framgångar, ty värderingar bakom dessa framgångar ran-
kas lägre än den status de värderingar har som associeras till det trans-
cendentala. Häri ligger den framgångsrike industriledarens dilemma, 
han vill omfatta det moderna som betyder framgång och nå erkännande 
för detta, samtidigt som han inte vill förlora den traditionella, rituella 
status han upprätthåller på grund av sin höga kasttillhörighet. 
 Två begrepp är utmärkande för compartmentalization (kategori-
indelning) strategin, ritual neutralization och vicarious ritualization 
(ställföreträdande ritualisering). En stabil, framgångsrik kategoriindel-
ning tar fasta på att det i industrin/det moderna existerar en rituell tvety-
dighet. Denna tvetydighet grundar sig på upplevelsen av en tydlig tradi-
tionell kultur i hemmet och en annorlunda kultur utmärkande för karriär 
och framgång, ”increasingly differentiated on the basis of the amount of 
ritually neutral space (Singer 1972: 331)”. På en arbetsplats finns per-
sonal som kommer från flera olika etniska grupper och från olika kaster 
i kasthierarkin. Det innebär att den traditionella ren–oren principen är 
svår att tillämpa när personalen är en heterogen grupp. Principen går 
inte att särskilja på platser och rum som är antingen helt rena eller helt 
orena. Detta är ett exempel på att ren-oren principen har blivit rituellt 
neutral. Rituell neutralisering innebär att nya sociala relationer och nya 
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sociala arenor uppstår i den publika sfären vilka inte är helt rena, men 
säger Singer som pratar med Srinivas, de är ”milt orena”.
 Ställföreträdande ritualisering sker bland annat genom att traditio-
nella ideal, såsom uppfyllandet av moraliska förpliktelser omtolkas. 
Livscykelriter, kalenderriter och ritualer för respektive familjemedlem 
förkortas. Man kan till exempel samla olika rituella förpliktelser utmär-
kande för olika familjemedlemmar och utföra dessa på en dag. Denna 
förkortning av ritualer sker utifrån devisen att det inte är längden på det 
rituella utförandet, snarare hängivenheten i utförandet som är viktig. En 
anledning till detta är att vissa ceremonier och ritualer, som är en del av 
personens moraliska förpliktelser tar lång tid. Man söker tänja på tiden 
för att kunna utföra religiösa riter och förpliktelser. Riter som traditio-
nellt varar i sex timmar kan utföras på en halv timme, eller delegeras till 
professionella utövare, familjemedlemmar eller släktingar. 
 Både rituell neutralisering och ställföreträdande ritualisering an-
vänds för anpassning till det modernas villkor, men har sin grund i tradi-
tionell uppfattning om bland annat moraliska förpliktelser. Ett exempel 
på detta är att industriledarna som skapar arbetstillfällen och produk-
ter eller tjänar pengar, vilket kan tolkas som uppfyllandet av moraliska 
förpliktelser. Industriledarens liv styrs av etiska principer och han ser 
sitt ledarskap som en moralisk plikt. Singer hävdar att ställföreträdande 
ritualisering inte är detsamma som sekularisering, eftersom ritualer och 
utförande av dessa har samma symboliska innebörd som tidigare.  Mo-
ral som företrädesvis anses traditionell omfattar även det moderna och 
arbetslivet som omges med dess etiska koder och principer.
 Hancock (1999) frågar sig främst inte hur strategin om kategori-
indelning fungerar, snarare vad de signifikanta begreppen för tradition 
och modernitet betyder, hur de används och hur de skapas. Syftet med 
hennes studie är att undersöka hur kvinnor förhåller sig till den tudelade 
värld som skrivs i begreppen tradition och modernitet. Hancock är kritisk  
till Singers generaliserade ansats till kategoriindelning. Anledningen här-
till är att hon ser hur dess villkor är typiskt manliga. Genom att kate-
goriindela tillvaron skapar mannen genusspecifika relationer, arenor och 
praktiker. För detta krävs, “a compartmentalizing (male) subject required 
an at-home compartmentalized (female) subject: a wife, mother, sister 
daughter and/or daughter-in-law (ibid: 14)”. Kvinnor i detta samman-
hang liknas vid ett kulturellt kapital som inkorporeras i kategoriindel-
ningsstrategin ”for the production of bourgeois status and power (ibid)”. 
Kvinnor och kvinnligt utförda praktiker är viktiga för upprätthållandet av 
 familjens status och social status som till exempel mannens karriär.  
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Harriss (2003) menar att det hänt mer under de senaste fem åren, jäm-
fört med de föregående, vad gäller företrädesvis modernisering, men en 
fördjupning, som inte är helt västerniserad, har nått djupare än förväntat.  
Han anser att reflexivitet, utmärkande för det moderna, erhållit  en an-
norlunda betydelse och används i förnyelsen av det Hinduiska  kulturella  
programmet. Harriss fann att compartmentalization var en fruktbar 
strategi, men lika gärna kunde vara ett uttryck för ”outcome of Tamil 
cultural politics, than as a consequence of industrialism (ibid: 361)”. 
Harriss (2003:349), liksom Hancook (1999:70) har sökt i olika biblio-
tek för att vidareutveckla sin förståelse, samt undersöka de förändringar 
som sker. Harriss konstaterar att begreppet compartmentalization kan 
liknas vid en kognitiv “classification or separation which permits other 
adaptive strategies……to operate and eventually to produce a coherent  
world for the actor (2003: 349, not nr 52)”. Det är inte en fråga om 
västerniserad modernism. Harriss menar att decentraliserade  globala 
värderingar typiska för Indien, kan samexistera med sakrala värden. 
Varken Harriss eller Hancook framför någon central kritik mot Singer i 
hans begreppsanvändning, snarare hur den tolkas idag. Att omfatta två 
olika värdesystem såsom Singer framställer det är inget nytt. Kvinnors 
professionella karriär i ett sammanhang av ”de-centrad Indian globa-
lized values (Harris 2003:362)”. Att vara hindu, menar Harriss, inne-
bär skilda sammanhang, traditionella värden, en hierarki som är mindre 
synlig idag än tidigare, samt att man uppfyller sitt ansvar och håller 
ingångna överenskommelser.
 Hancock (1999) hävdar att innebörden i kategoriindelningsbegreppet  
utgör en strategi i syfte att anpassa sig till det moderna, snarare än en 
anpassning där det traditionella och moderna särskiljs. “I do not see 
it as a straightforward adaption to modernity, but as a strategic claim 
by elites that is at once about modernity and prompted by modernity 
(ibid:15)”. Detta är en viktig slutsats, modernitet är en anpassning till 
hur tradition och det moderna särskiljs. I denna moderninserings process 
påskyndas moderniteten. Det är modernitetens motsägelser och aliena-
tion utmärkande för modernitet vilken industriledarna lyckas bemästra, 
Hancock studie ställer strategin om kategoriindelning i en annorlunda 
dager. De högsta kastens kvinnor som gör karriär i det tjugonde år-
hundrandet, avhängig make, familj och släkt kan vinna på att omtolkas 
genom att ställa nya frågor snarare än att som Singer särskilja det tra-
ditionella och moderna eller utgå från privat-publik, hemmet-världen 
dikotomin. Hancock menar att kategoriindelning handlar om en proble-
matik utmärkande  för det moderna och därför inte skall uppfattas som 
en dikotomisk tvetydighet. 
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Även om kvinnans professionella karriär har en positiv social accep-
tans, påverkar båda makarnas karriär den traditionella sfären på ett vis 
som kvinnan, hustrun upplever som negativ. Anledningen till detta är 
att värderingar som är utmärkande för karriärens villkor penetrerar den 
traditionella sfären, som i denna studie representeras av hem och familj 
och skapar en ökad individualisering i den traditionella sfären. Detta 
innebär att ansvar och förpliktelser, karaktäristiska för rollen som hus-
tru och moder, kan upplevas som oklara eftersom gränserna mellan det 
traditionella och moderna blivit mer flytande. Hancock visar emellertid 
på att även om kvinnorna i hennes studie styrs av villkor utmärkande 
för genusföreställningar och ideal om hur en god hindu bör uppträda, 
”the meanings and boundaries of the home and the world are always ne-
gotiated and contested (1999: 16)”. Det finns med andra ord utrymme 
för att agera och verka inom den publika sfären utifrån de värderingar 
och de villkor som är utmärkande för tradition. Ytterligare en sida på 
detta visar Hancock. Förhandlingar kring kvinnans traditionella an-
svarsområde kan expandera det traditionella rummet. Delar av traditio-
nella förpliktelser, till exempel familjeceremonier, blir successivt en del 
i den publika sfären vilken kvinnan ansvarar för. Därmed får kvinnan 
även en delvis ny rituell status i den publika sfären, något som tidigare 
företrädesvis varit förbehållit männen.
 Det hävdas att det inte finns några mötesplatser för tradition och 
modernitet, de är skilda, det är horisontella världar. Detta är i sig en 
dikotomi. Om frågor skall ställas, hur långt kommer man om två funda-
mentala problem, som anses skilda, diskuteras? Vilken form av ny kun-
skap kan vi producera? Vi ser i denna och andra studier att vi vet mycket 
om dessa två fenomen och hur de påverkar familje- och genus relationer. 
Vad som är spännande är att studera huruvida det finns  mötesplatser, det 
är ett rimligt antagande menar jag. 
 En möjlighet är att lyssna till informanternas historier, snarare än 
att söka efter en sanning (Luttrell 2005). Det innebär bland annat att 
man kan lyssna till deras minnen. Luttrell menar att, ”being reflexive as 
an exercise, in sustaining multiple and sometimes opposing emotions, 
keeping alive contradictory ways of theorizing the world, and seeking 
compatibility, not necessarily consensus (ibid: 264)”. Detta kan inne-
bära att exempel på mötesplatser, där både tradition och modernitet ex-
isterar. Genom att be informanten prata om till exempel traditon utifrån 
sina känslor och motsägelsefullheter, detsamma gäller upplevelsen av 
det moderna finns möjligheter att lyssna till deras minnen och erfaren-
heter. Detta kan vara frågor om idealisering och nedvärdering om sitt 
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arbete i den traditionella och publika sfären. Hur handskas kvinnan med 
blandade känslor och motsägelser (ibid: 262, 263), ”it had also deflect-
ed the women´s attention away from the effect of social equality of their 
lives (ibid: 263)”. Detta kan man göra genom att be informanten berätta 
om sina upplevelser och känslor av motsägelsefullhet om traditionen.
 Detta för oss vidare till ett mer specifikt vis att gå till väga. D ´An-
drade (2005: 90) hävdar att det är bättre att inte direkt fråga hur en pro-
cess, en modell ser ut eller fungerar, snarare fokusera på vad, under in-
tervjun, som sätter modellen igång 38 och huruvida man kan se samband 
med kvinnornas personliga och emotionella upplevelser av till exempel 
äktenskap. För att undersöka detta får vi en möjlighet till att förstå hur 
informanten använder modellen, utifrån sina idéer och förhållanden, för 
att passa in i sin livsvärldsuppfattning 

Modern, men inte västerländsk: ett nationellt projekt

Det är naturligt att fråga sig om det som tidigare skett inom ramen för 
familj och tradition, nu sker utanför den vilket skapar frustration hos 
kvinnor, definitivt i högre grad än hos män (Chatterjee 1993). Vanor 
och ceremonier som tidigare ägt rum i familjen minskar nu i omfång 
och förflyttas utanför familjen. Utifrån ett historiskt perspektiv, kan vi 
se hur olika aspekter av nationalismen lägger en grund till tradition och 
det moderna, utifrån dikotomin hemmet och världen (ibid). 
 Devisen ”modern, but not western” (Kapur och Cossman 1996: 
267), är dagens hindunationalistiska agenda, som riktar sig till den 
nya indiska kvinnan. Kapur och Cossman (1996) menar att denna nya 
identitet, i den publika sfären uppmärksammas och stämmer väl med 
den nya ekonomiska politiken (ny innebär företrädesvis de värderingar 
utmärkande för den ortodoxa hinduhögerns agenda). Hindutva arbetar 
med två modeller för jämlikhet, påpekar Kapur och Cossman. En mo-
dell där kvinnor inte behandlas med jämlikhet, utan med respekt. Den 
andra jämlikhetsmodellen  innebär att andra grupper och sociala ka-
tegorier behandlas lika, utan hänsyn till religiös, kulturell och etnisk 
bakgrund. De behandlas lika utifrån sekulära värderingar och normer. 
Hindutva är med andra ord en ideologisk kärna inom hinduismen och 
Kapur och Cossman (1996) definierar begreppet på följande vis.

Hindutva represents a particular set of beliefs and categories; it is a 

way of giving meaning to the world and of organizing social institu-

tion…It is a part of contest over the domination or hegemonic way 

38  Äktenskap är ett bra exempel på hur en modell sätts igång under intervjuer. Alla vuxna har 
erfarenheter de är också bekanta med modellen i form av dess värderingar, samt dess motiveringar för 
äktenskap inom hinduism. Diskussioner om männens roll var en aspekt som ofta kom upp.
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of understanding the world, and of establishing and understanding 

that contributes to the legitimation of social power and equality (ibid: 

233). 

Det postkoloniala reformarbetet fokuserar på ökad jämlikhet för kvin-
nor, samtidigt som kvinnor knyts närmare en omformulerad traditionell 
feminin roll. Detta låter sig göras genom att ett politiskt block på hö-
gerkanten kan använda sig av värdegrunder utmärkande för reformar-
betet i den egna politiska agendan, där kvinnor, grupper och religion 
blir brickor i ett spel för formulerandet av en hinduisk moral, Hindutva 
(Brass 1994). Den etymologiska betydelsen av Hindutva är tillstånd av 
eller karaktäristik för Hindu eller hinduism. 
 Chatterjee (1993) hävdar att medelklassen som kategori har en ut-
märkande indisk prägel, inte i första hand ett förhållande till koloniala 
villkor. Han hävdar att det snarare är så att de politiska konflikter som 
finns både före och efter självständigheten finner vi i medelklassens 
inre rum, i hemmet så som det definieras av den nationella rörelsen, där 
hemmet och världen står i ett dikotomiskt förhållande till varandra både 
politiskt och traditionellt.  

The home, I suggest, was not a complementary but rather the original 

site on which the hegemonic project of nationalism was launched. 

Women from the new middleclass in the nineteenth-century India 

thus became active agents in the nationalist project-complicit in the 

framing of its hegemonic strategies as much as they were resistant to 

them because of their subordination under the new forms of patriar-

chy (Chatterjee 1993: 147, 148).

Modernisering och förnyelse av föreställningen av moderskap skall för-
verkligas i den spirituella sfären, där hem och familj är lokaliserade.  
“Once we match this new meaning of the home/world dichotomy with 
the identification of social roles by gender, we get the ideological frame-
work within which nationalism answered the womens question (Chat-
terjee 1993: 121)”. 
 Den nya kvinnan är en stark hustru och moder hävdar Kapur och 
Cossman (1996), ett måste för att kunna verka utifrån två uppsättningar 
av värderingar. Den ena är tradition och den andra är modernitet. Inom 
den senare finns bland annat arbetsmarknad, och konsumtion, vilket 
uppfattas som ett hot som måste mötas och förhandlas om eftersom 
det moderna formar och artikulerar en identitet som går utanför famil-
jen. En ny tillämpning av språk och innebörd av begrepp generar att 
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förändringar såsom anställning inom den publika sfären inte står i ett 
motsatsförhållande till det vårdande och beskyddade ansvar kvinnan 
har för indisk kultur, utan innefattar båda sfärerna. Kvinnan överskrider 
sin tidigare strikt traditionell roll och sfär, men förändrar inte det fun-
damentala innehållet i hustru och moderskap. Essensen ligger i att hon 
inte är västerniserad, utan fortfarande är kontrollerad av patriarkaliska 
imperativ. Det innebär att de ekonomiska processer som bidrar till en 
artikulering av kvinnans identitet är en process;  

within which services provided by the state are being reprivatized, 

and in which the role of both the market and the family are being ex-

panded. This renegotiating of the public and the private sphere inclu-

des a formidable increase in women’s roles, not only within the eco-

nomy, but also within the family, as the family is being called upon 

to provide more and more of the services once provided by the state 

(ibid: 270) 

Kvinnor får med andra ord en ökad arbetsbörda i den privata sfären, 
samtidigt som arbetet i den publika ökar. Båda makarna ingår i och ska-
par nya sociala relationer och arenor, men på olika villkor. Kvinnorna 
tillhör en elit och har kosmopolitiska erfarenheter. Eisenstadt (1989) 
hävdar att det som är utmärkande för en social kategori som dessa kvin-
nor från elitgrupper representerar är en omdefiniering av sin sociala 
identitet utifrån upplevelsen av spänningsfältet mellan tradition och 
modernitet. Det moderna utmärks av en social mobilitet och en effekt 
av denna är rekonstruktioner av underkastgrupperingar. Detta beror på 
påpekar Shah (1998)  en ökad grad av äktenskap inom elitgrupper sker. 
I dessa äktenskap sker omdefinieringar av moraliska förpliktelser kom-
binerat med en ökad grad av kosmopolitiska erfarenheter. Även i detta 
avseende skiljer sig villkoren för män respektive kvinnor. Mannen styrs 
i högre grad av ställföreträdande ritualisering, hans karriär och rituella 
status är beroende av att andra personer sköter förpliktelser han själv 
inte utför. Kvinnan tar i högre grad hand om det ansvar som är utmär-
kande för ceremonier och moraliska förpliktelser vilka är föremål för 
en ställföreträdande ritualisering, samtidigt som hon upprätthåller sin 
professionella status och karriär (Singer 1972).  
 Mobilisering och en ökning av kvinnors medvetande är exempel på 
vägar att förbättra kvinnors situation. Ali (2001), anser att mobilisering, 
utbildning och en medvetandehöjning kan generera ett kritiskt tänkan-
de ifråga om kvinnors vitala frågor. I detta sammanhang är medvetan-
dehöjning dock kontroversiellt. Vem skall medvetandegöra vem? Hur 
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och i vilket syfte är frågor av motsättningsfull karaktär. Den som med-
vetandegör har dessutom ansvar och makt. Vem formulerar frågorna  
och inom vilken ideologisk kontext definieras de? Den nya indiska 
kvinnan är med andra ord både traditionell och modern. Språket är nytt, 
retoriken är annorlunda i Hindutva. De sociala och politiska frågor som 
drivs av kvinnor fångas upp och får en ny gestalt, men dess innebörd är 
till stor del densamma som tidigare, emellertid skall denna förändring 
kvinnor är behandlas med respekt. Detta är något som familjeideologin 
är en garant för. Thapar-Björkert (1997) beskriver det på följande vis, 
när hon tolkar kvinnors roll i den nationalistiska rörelsen. Rörelsen är 
beroende av kvinnors deltagande då det är viktigt att förena den privata 
och publika sfär kvinnor rör sig i. Därför skapas rollmodeller, som har 
karaktären av traditionella genusmetaforer,

[F]or example, representations of ”nurturer”, ”good mother”, ”help-

mate” and ”companion” enabled women to make political contribu-

tions from the domestic sphere. On the other hand, representations of 

”mother of India” and ”saviour of civilisation” facilitated women’s 

entry in the public sphere and blurring of the boundaries of the public 

and the private domains helped women to associate with the nationa-

listic cause (ibid: 503)

På sikt leder detta till en förändring av medvetandet anser Thapar- 
Björkert, samt gradvis en förändring av kvinnors status, vilken förs 
vidare till nästa generation av kvinnor. Kapur och Cossman (1996) 
hävdar  emellertid att detta sker utifrån roller som moder och hustrur 
inom familjen. Kvinnor skall utvecklas till att vara ekonomisk oberoende, 
ha en anställning och Sarkar (1993) frågar sig hur den nya hinduiska 
kvinnan kan vara både professionell på arbetsmarknaden, försäkra sig 
om egna legala rättigheter, ha tillträde till politisk makt och samtidigt 
anpassa sig till hinduisk tradition. Fortfarande dominerar det domestika 
och äktenskapliga livets värderingar. Modern, men inte västerländsk, 
kan synas vara en säker tillvaro inom traditionens hägn. Sarkar presen-
terar en bild som är paradoxal och en anledning är att den publika arenan  
och den politiska identiteten ger kvinnorna tillgång till annorlunda 
 intellektuellt tänkande.

We know the costs too well. The public identity is regimented, colour-

less, grim. Political involvement has reached its culmination in a cam-

paign of blind hatred, in a identification with aggressive, authoritarian 

Hindu Right that promises no liberation for any oppressed group but 

insists of defining a majority community as the only humiliated and 
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deprived section in society. It accepts final commands from an all-

male leadership that refuses any debate on Hindu patriarchy (Sarkar 

1993:43)

Kvinnors identitet kan förhandlas, omformuleras och artikuleras utan 
att i grunden förändra rådande patriarkala relationer och familjeideo-
logi. Det betyder att arbete, ekonomi och utbildning är faktorer som 
omfattas av Hindutva. De förhandlingar som förs är lokaliserade till 
idealmodellen av den indiska familjen, HJF och utmanar på inga vis 
Hindutva. Ideologin är som ett tvåeggat svärd, eftersom kvinnorna livs-
erfarenheter är formar av den dominerande familjeideologin. Kapur och 
Cossman (1996) hävdar att de frågor som tas upp till förhandlingar är 
frågor som handlar om hustrun och modern, snarare än frågor som kan 
leda till reflexion och medvetandeförändring. Författarna drar därför 
slutsatsen att kvinnor definierar sin livsvärld utifrån internaliserade ide-
al, inte bortom dessa. 
 Ali (2001) visar hur de som kämpar för olika former av rättigheter 
till exempel i övre medelklassen, genom sitt arbete är beroende av den 
koloniala makten, sätter sina egna värderingar och rättigheter främst 
i den publika sfären. På detta vis utesluter elitgrupperna minoriteter-
na, de senare som idag till antalet dominerar den indiska befolkning-
en vilket hindrar minoriteterna från att föra in sina värderingar i den 
publika  sfären.  Den hinduiska nationalismen återerövrar den publika 
sfären  genom att föra in signifikanta värderingar från den privata sfä-
ren till den publika i sin politiska agenda. Detta skapar, påpekar Ali 
(2001) en politisk   religiös identitet, vilket innebär att den publika are-
nan innehåller  värderingar som överensstämmer med den inhemska na-
tionalistiska rörelsen. På detta vis skapas ett negativt förhållande mellan 
de bevarande idéerna i den privata sfären och den publika. Utvecklandet 
av en publik modern sfär i Indien är, menar Ali, ett samarbete mellan 
den nationalistiska  rörelsen, inhemsk elit och brittiskt kolonialt styre, 
där utbildning är det främsta instrumentet. 
 Det innebär att den publika arenan innehåller värderingar som över-
ensstämmer med den inhemska nationalistiska rörelsen, snarare än, sett 
utifrån denna studie, kvinnors rättigheter eller värderingar. 
 Hinduisk identitet kommer att betyda mycket för definierandet av 
det nya nationella medvetandet, samt de övre kasternas idealiserande  
föreställning av sin egen identitet. Khilnani (1997) pekar på olika 
 aspekter i formandet av ett modernt självständigt Indien och menar 
att olika  nationalister bakom självständighetsrörelsen ärvt både en 
nationell  och personlig publik identitet. Nationalister, som Gandhi och 
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Nehru, ”had to make themselves Indian according to their own ideas of 
what exactly that meant (ibid: 8)”. Detta åstadkoms med hjälp av (”den 
andre”) de engelska Rajs närvaro som tydliggör att indisk identitet de 
facto ännu inte är en naturlig företeelse. De ledande personerna är ut-
bildade i väst och har också väst som förebild när det gäller modernitet.  
Den mest anglifierade av dem alla i den politiska eliten är Nehru. För 
honom och andra nationalister, “the West´s present delineated the 
image  of India´s future (ibid: 8). Det betyder att situationen innehöll 
mot sägelsefulla  element, dels en sekulariserad demokrati, hinduisk till 
sin karaktär.  Medelklassen som social kategori kommer att spela en vik-
tig roll i  Indiens växande nationalism, både som bas för rekrytering och 
som en normativ social kategori. Medelklassen har en normativ mora-
lisk funktion och utgör modell för familjeideologi och ideal utmärkande 
för genusföreställningar.
 Whitehead (1996) menar att det är den koloniserade medelklassen  
som anses som legitim bevarare av nationen och hinduismen. Medel-
klassens sociala och moraliska framgång skulle knytas närmare till 
den vidare  ideologin utmärkande för den indiska national kongressen. 
 Bakom denna  diskurs finner vi försök till modernisering av moderskapet,  
med den ideologiska föreställningen av kvinnan som, “protector of the 
home, the embodiment of sacred power, and the iconic representation 
of the nation, was renegotiated during the 1920s as the urban middle 
class linked the modernist ideal of national and scientific progress to 
the private practices of the home and child-rearing” (ibid: 187)”. White-
head anser att detta sker som ett led i att knyta samman nationalismen, 
modernismen och en förändrad modersroll. Moder Indien kommer att 
stå symbol för bevarandet, skyddandet och förmedlandet av de religiösa 
ritualiseringar, såsom ceremonier och socialisering vilka sker i hemmet 
och familjen/privat sfär 
 Flera politiska organisationer bildas av kvinnor, såsom ”All India  
women’s Conference” (AIW) 1917, “the National Council of Women”  
(1925), ”the National Planning Committtee” (NPC) grundades 1938 
och “Sub-Committee on Woman´s work Role in Planned Economy 
(WRPE)” från 1939, har en betydande del av det arbete som sker för 
att reducera spänningsfältet mellan domestik och publik sfär, samt öka 
jämlikheten inom familjen. WIA (the Women’s India Association från 
1917) är den första transregionala organisationen som bildats av elit-
kvinnor, vilka sympatiserar med den indiska nationalkongressen (INC). 
(Hancock 1999, 2001). Organisationen gav ut tidskriften Stri Dharma 
(1921) ett forum för utbildning, hälsa och arbete för en jämlikhet mel-
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lan kasterna. AIWC (All-India Women’s Conference on social and 
Educational Reform) bildades 1926 och skiljer sig från WIA på så vis 
att den inte ville ta politisk ställning utan arbeta med utbildning och 
sociala reformer. WIA fick förhandla i flera frågor eftersom  rörelsens 
ståndpunkter kunde lokaliseras inom både den koloniala och den tradi-
tionella hinduiska agendan. Det är också inom ramen för dess diskurs 
som genusmetaforerna skapas. Hemmet är inte bara ett säte för familj 
och hushåll utan utgångspunkt för plagiering av en kvinnlig identi-
tet  (Hancock 1999:61). I detta spänningsfält fungerar Home Sciences 
avpolariserande då nya vetenskapliga ideal kan förenas med den natio-
nalistiska rörelsens politiska och ofta mer hindusikt traditionella värde-
grunder för femininet, nationalism och ikoniseringen av genus. 
 Tidiga kvinnorörelser består främst av medel och övermedelklass-
kvinnor. Deras arbete skiljer sig från de tidigare sociala reformatörerna,  
vilka man menar är västerländskt influerade (många är män) och skill-
nader i genus är en av de viktigaste frågorna. Denna fas av arbetet  består 
i att skapa möjligheter till politisk representation, med influenser från 
hinduisk och traditionell ideologi. Kvinnors roll som goda hustrur och 
mödrar förhärligas, vilket har två viktiga implikationer. För det första 
anses dessa föreställningar inte vara kontaminerade av väster ländska 
attityder. Samtidigt produceras idén om den goda modern, som kom 
att förkroppsliga den indiska nationalismen, Moder Indien. Chaudhuri  
(1996) påpekar att när “the National Planning Committee”  grundades  
1938 och “Sub-Committee on Woman´s work Role in  Planned Economy  
(WRPE) 1939, demonstreras inte bara den oenighet som rådde natio-
nellt, utan också dess oförenliga hållning till patriarkat och familj. 
 Författaren anser att genom att komma med förslag som stöder kvinnors  
arbete i den publika sfären söker kommittén bryta upp den privata och 
publika sfären vad det gäller kvinnor (1996:233). Beträffande förslag 
till etablerandet av jämställdhet i familjen återupp rättas den dikotomi 
man tidigare sökt bryta i sitt arbete mot patriarkaliskt förtryck. Anled-
ningarna är två menar Chaudhuri (1996) 

first is that the identity of ‘Indian womanhood’, resting on the attri-

butes of motherhood and other qualities connected with domesticy, is 

class-based...Not so the middle class woman. The second explanation 

for the selective analysis of public/private split can be traced to the 

certain limits to the production paradigm, even if production is taken 

to be both ‘production of things’ and ‘production of life’ (ibid).
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Chaudhuri anser att detta dubbla ställningstagande av WRPE, med fokus  
på kvinnan som individ, är ett exempel på en hegemonisk  liberal  modell, 
utmärkande för denna tid. Någon analys av de strukturer i samhället vil-
ka leder till kvinnligt förtryck har inte skett (Kapur och Cossman  1996). 
Lagen uppfattas som ett neutralt instrument men någon  strukturell ana-
lys av lagen har inte skett det vill säga man har förbisett att lagen både 
skapar och bevarar de ojämlikhet samhället  söker bekämpa.
 I Indien finner vi en relation mellan en växande ny medelklass och 
nationalism, både under den koloniala tiden och efter självständigheten. 
Medelklassföreställningar kontrasteras mot uppfattningen om de lägre 
klassernas sociala miljö och den nya kvinnan,

was quite the reverse of the ’common’ woman, who was coarse, vul-

gar, loud, quarrelsome, devoid of superior moral sense, sexual promi-

scuous, subjected to brutal physical oppression by males. Alongside 

the parody of the Westernized woman, this construct is repeatedly 

emphasized in the literature of the nineteenth century through a host 

of lower-class female characters who make the appearance in the so-

cial milieu of the middle class-maidservants, washer women, barbers, 

peddlers, procuresses, prostitutes. It was precisely this degenerate 

condition of women that the nationalism claimed it would reform 

(Chatterjee 1993: 126).

I formandet av dessa föreställningar produceras föreställningar om 
 moderskap och femininet, där genus och medelklass binds samman. 
Denna överenskommelse har emellertid en baksida. Den indiska man-
ligheten kan inte finna samma bekräftelse i den publika sfären som i 
den domestika inhemska sfären, familjen. Detta får till resultat att tra-
ditionella värderingarna som gynnar mannen kan stärkas i den privata 
sfären,  samtidigt som politiska och nationella konflikter alltmer domi-
nerar den publika arenan. 
 Innebörden i detta är att från den inhemska eliten, både den 
hinduiska  och muslimska minoriteten styr den privata sfären, före-
trädesvis gestaltad i gemenskaper och nätverk genom lagstiftningar 
utmärkande för familjeförhållande, familjeegendom och det religiösa 
livet. Den  inhemska eliten är angelägen om att kontrollera den privata 
sfären  vilket innebär att en relation mellan den koloniala eliten och den 
inhemska eliten uppstår. Den privata sfären styrs av lagar utmärkande 
för gruppen, inte av lagar representativa för nationen.  
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Dialogiskt medborgarskap 

Gendering of citizenship lies in the creation of public-private divide, 

wherein male domination and female subordination are structured 

by the strict separation of hierarchical spheres with male belonging 

to the public and female to the private (Chari 2009: 48 citerar Turbin 

2003).

Feminister har sökt förstå verkligheten som politik och medborgarskap 
som härrörande från distinktionen privat och publikt, därför att kvinnor  
blir exkluderade från det publika livet och lokaliserade i familj och hus-
håll (Krishnaraj 2009). Detta öppnar naturligtvis upp för en debatt om 
medborgarskap, dess möjligheter, rättigheter och politiska innehåll. 
Under 1990-talet märker vi hur det relativt snabbt sker politikiska för-
ändringar parallellt med signifikanta händelser som artikulerar svag-
heter i till exempel den personliga lagstiftningen U.C.C. och feminister 
omformulerar sina ståndpunkter (Menon 1998; Roy 2001). Kanske är 
en individuell lagstiftning inte genomförbar i ett kastbaserat samhälle, 
där existerar en spänning existerar mellan nationell nivå och den verk-
lighet som präglar den komplexa mångfald av grupper med egna rättig-
heter som är utmärkande för Indien. 
 Utifrån dessa och liknande påståenden förespråkas en annorlun-
da form av medborgarskap, olik den liberala, moderna västerländska 
formen för medborgarskap, vilken Roy (2005) kallar för ett dialogiskt 
medborgarskap. Avsikten är att stärka minoritetsgruppers möjligheter 
till förhandling på nationell nivå när det gäller att tillvarata egna intres-
sen och behov. Som vi ser i föregående avsnitt om en personlig lagstift-
ning U.C.C, är komplicerat arbetet komplicerat, med fler aktörer och 
olika agendor. En era som är på frammars är frågan om ett medbor-
garskap som bättre tillvaratar kvinnans och utsatta gruppers rättigheter 
ur ett nationellt och globalt perspektiv. Indiska feminister pratar idag 
även om ”Gendered Citizenship” (Chari 2009; Krihsnaraj 2009; Roy 
2001, 2005). Medborgarskap i sin nuvarande form är enligt Roy (2007), 
ett typiskt uttryck för västerländsk modernitet, som successivt förfinas 
både till sitt innehåll och sina olika riktningar. Bakom medborgaren, 
finns den maskerade medborgaren i avsaknad av status, utan tillgång 
till villkor och konstitutionella rättigheter, med andra ord den ojämlike 
medborgaren. Roy definierar medborgaren som, 

seen as premised on a masking of ascriptive, structural and histori-

cally emergent inequalities and differences (of culture, caste, gender, 
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ethnicity, etc) rather than dismantling them……refers to this process 

of masking, whereby the specific existensial contexts of individuals 

are seen as irrelevant for the status of citizenship…..and conditions 

of difference irrelevant for the exercise of their rights (ibid: 3, Roys 

kursiva stil)

Medborgarskap kan med andra ord exkludera personer från medlem-
skap och producera outsiders. De som missgynnas på grund av kast, ras, 
genus och sex kan inte delta i medlemskapets gemenskap, där de inne-
har sina juridiska rättigheter. Begreppet har en motsägelsefull natur. Ett 
exempel på detta är en genusblindhet i det moderna samhällets patriar-
kala tradition. Jämlikhet för kvinnor i Indien är en fasad, påpekar Roy 
(2005: 28) och det motsägelsefulla är att ojämlikhetsdiskursen skapas 
inom det formella ramverket för jämlikhet. Kvinnor inkorporeras i den 
publika sfären som mödrar och hustrur (Kapur & Cossman 1996; Roy 
2005), vilket innebär en ojämlikhet när det gäller tillgång till  resurser, 
såsom politiskt deltagande, utbildning och arbete. Häri finner vi yt-
terligare en motsägelsefullhet i det att det privata politiseras, ”which 
 implies a continuity of power between the state and the so-called private 
 domains and submits both of them to the norms of justice and equality 
of the public realm” (Roy 2005: 30). Roy menar att medborgarskap och 
dess ideologiska innebörd inte enbart är motsägelsefullt.

There is no consensus on whether citizenship is only a status or a 

measure of activity, or what it is of primary significance for citizen-

ship – the autonomy of the individual or the community and the soci-

etal contexts that shape the needs of the individual, and even on ques-

tions on pertaining to legitimate unit of citizenship identity, namely, 

the nation-state, or global civil society. (Roy 2007: 4)

Vi ser hur Roys (2007) analys knyter an till den problematik som diskute-
ras ovan, företrädesvis i termer av genus och publikt/privat. Liksom Ka-
pur och Cossman 1996) drar Roy slutsatsen att Hindutva och hinduisk 
nationalism använder innebörden i medborgarskap på ett exkluderande 
vis, där innebörden tolkas olika beroende på kast, klass,  genus, språk 
och sex. Roy (2005) anser att genom att vända fokus från individuella 
till mänskliga rättigheter, från nationalstater till kulturella grupper,  kan 
överskrida den moderna västerländska beteckningen av medborgarskap 
överskridas till ett medborgarskap som särart mot de behov och rättig-
heter som är utmärkande för gruppers sociala relationer.  Frågan som in-
ställer sig är; kan medborgarskap, definierat som mänskliga rättigheter 
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inom ramen för sociala relationer på gruppnivå, upphäva exklusion och 
ojämlikhet utmärkande för kvinnor? 
 Här ser Taylor (1994) ett dilemma och använder uttrycket ”antirous-
seuanska kravet (ibid: 21)” för att visa på att ett erkännande av sär-
art är problematiskt. Erkännandet har två sidor, ett skydd för indivi-
dens rättigheter och ett erkännande av gruppers behov. Erkännandets 
politik omfattar erkännandet av en intim/privat sfär och en offentlig/
publik sfär. Taylor anser att en förskjutning från det universella planet 
till ett erkännande av särartspolitik sker, ett erkännande av individers 
och gruppers unika identitet. Häri ligger frigörelsen från det ”antirous-
seuanska  kravet”, eftersom vi ombeds, säger Taylor (1994: 47), att er-
känna olikheter mellan olika grupper. Taylor hävdar att vi ignorerar 
detta, olikheter har ”skylts över eller införlivats med en dominerande 
majoritetsidentitet. Denna införlivning är den huvudsynd som begåtts 
mot autenticitetens ideal (ibid)”. Taylors projekt är att kartlägga erkän-
nandet av det mångkulturella för att söka konstitutionella former som 
respekterar, inte förvägrar. I Indien yttrar sig det som Taylor kallar för 
särartspolitik i form av “social structures based on class, caste, gender, 
ethnicity, region and language limits the possibility of engaging activity  
in public sphere and accessing one’s right (Krihsnaraj 2009: 44)”. En 
differentierad form av medborgarskap som upplevs olika beroende 
vilka  av ovanstående faktorer som begränsar det, blir resultatet.
 För att nå bortom medborgarskapets liberala och universella karak-
tär, till mänskliga rättigheter och sociala relationer på gruppnivå, väl-
jer Roy (2005) mångkulturalism och globalisering som utgångspunkt. 
Här finner hon en möjlighet att upphäva det moderna medborgar-
skapets väster ländska elitistiska karaktär. Författaren menar att femi-
nister genom globaliseringsprocesser försöker finna nya vägar att förstå 
medborgar skap.  Taylor (1994) använder begreppet ”erkännandets poli-
tik” utmärkande just för det mångkulturella samhället. Han intar stånd-
punkten att ett medborgarskap innebär att individerna tillskrivs samma 
rättigheter. Taylor studerar liberal demokrati bland annat utifrån Rous-
seau, men menar till skillnad från företrädare för universell jämlik de-
mokrati att människans identitet är dialogisk, ett resultat av ömse sidiga 
relationer. Detta innebär att ”erkännandets politik” möjliggör att den 
mänskliga identiteten delas med andra medborgare. Globalisering anses 
på olika sätt påverka skilda grupper, precis som regioner, klasser  och 
människor inte påverkas på likartat sätt. Mångkulturalism inom r amen 
för globalisering, kopplas samman med minoritetens rättigheter och 
möjliggör kulturella gruppers empowerment, vilket kan innebära fram-
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gång i förhandlingar med den nationella (indiska) kulturen. På grupp-
nivå innebär detta, hävdar Roy, att empowerment kan leda till genom-
förandet av bland annat juridiska restriktioner inom gruppen, utan att 
för den skull kvinnans deltagande och representativitet går förlorad i 
den grupp där hon har sin identitet. Både Roy (2005, 2007) och  Taylor 
(1994), menar att mångfald producerar och reproducerar livsvärldar 
olika dem som är utmärkande för ett liberalt, modernt, västerländskt 
definierat medborgarskap.
 Roy (2005, 2007) har medborgarbegreppet som en dylik utgångs-
punkt. Utifrån en historisk studie visar hon hur medborgarskap i grun-
den är ett västerländskt begrepp som innebär jämlikhet mellan individer, 
något som inte existerar mellan olika kategorier i stater och nationer, än 
mindre för kvinnor i postkoloniala nationer. 
 Medborgarskap i sin nuvarande form är enligt (Roy 2007), ett typ-
iskt uttryck för västerländsk modernitet, som successivt förfinas både 
till sitt innehåll och olika riktningar. Bakom medborgaren, finns den 
maskerade medborgaren i avsaknad av status, tillgång till villkor, kon-
stitutionella rättigheter, med andra ord den ojämlike medborgaren. Roy 
definierar medborgaren som, 

seen as premised on a masking of ascriptive, structural and histori-

cally emergent inequalities and differences (of culture, caste, gender, 

ethnicity, etc) rather than dismantling them……refers to this process 

of masking, whereby the specific existensial contexts of individuals 

are seen as irrelevant for the status of citizenship…..and conditions 

of difference irrelevant for the exercise of their rights (ibid: 3, Roys 

kursiva stil)

Medborgarskapsbegreppet har ytterligare en motsägelsefullhet i det att 
det privata politiseras, ”which implies a continuity of power between 
the state and the so-called private domains and submits both of them to 
the norms of justice and equality of the public realm (Roy 2005: 30)”. 
Roy menar att medborgarskap och dess ideologiska innebörd inte bara 
är motsägelsefullt.

There is no consensus on whether citizenship is only a status or a 

measure of activity, or what it is of primary significance for citizen-

ship – the autonomy of the individual or the community and the social 

contexts that shape the needs of the individual, and even on questions 

on pertaining to legitimate unit of citizenship identity, namely, the 

nation-state, or global civil society. (Roy 2007: 4)
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Vi ser hur Roys analys knyter an till den problematik som diskuterats 
ovan, företrädesvis i termer av genus och publikt/privat.  
 Roy (2005) menar inte att globalisering i sig banar väg för ett dia-
logiskt medborgarskap. Hon påpekar hur effekter av globala processer 
utarmat marginaliserade grupper på deras resurser, samt villkor för ett 
substantiellt medborgarskap. Snarare förhåller sig feminister till glo-
bala processer genom att distansera sig från grupper som fixerar eller 
låser individen i oupplösliga band till gruppen. Här ser Roy ytterligare 
ett feministiskt förhållningssätt till globalisering, en form av motstånd i 
”transversal practice” en korsgående rörelse om vi så vill, ”a wave mo-
tion, a movement or disturbance at right angels, or cross wise, rather 
than parallel, or in the same direction as wave propgation (ibid: 255)”. 
Denna korsgående, eller transversa rörelse anger både riktning och om-
fång i motstånd. Rörelsen kan därför bereda grunden för något som lik-
nar ett intersektionellt medborgarskap, vilket är innebörden i Roys be-
grepp dialogiskt medborgarskapen process, som består av flera nivåer,  
flera lager. Fördelen med innebörden i denna typ av medborgarskap är, 
förutom mångfald, även de möjligheter som ges för att identifiera ex-
kluderande mekanismer. Det är inte heller hävdar Roy, fråga om iden-
titetspolitik på gruppnivå, snarare ett försök till, en möjlighet att förstå 
en komplexitet av intersektionalitet och olika positioner.
 Roy talar med Assister och använder begreppet ”epistemic community 
(ibid 259)”, för att visa på ”the existense of a plurality of voices”, för att 
visa på ”a group of individuals who share certain values, and beliefs in 
common” och att, 

[M]embers of one epistemic community may be members in diverse 

other social, cultural and political groupings, the may contain people 

unequal in power and status and may never communicate with each 

other…What binds the epistemic community is, therefore a belief in a 

set of values which is emancipatory. (ibid)

Emellertid hävdar Roy att en mångfald av röster grundar sig på en vil-
lighet att kommunicera, dela sina erfarenheter av förtryck och en dialog 
för att påverka den dominerande majoriteten. 
 En ”epistemic community” och ett dialogiskt medborgarskap grun-
dar sig på en nyförvärvad och internaliserad kunskap. Vi kan i detta sam-
manhang likna denna kunskap vid en kognitiv ontologisk rörelse från 
den nationella kulturella och politiska dominansen till det globala för att 
införliva mångfald och till viss del det postmodernas flytande gränser. 
Därefter sker en rörelse tillbaka till gruppen, för att forma en episte-
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mologisk grupp grundad på en uppsättning av liknande värde ringar och 
erfarenheter, en moralisk grupp för att tala med Taylor (1994).
 Likheter finns mellan dem som kräver dialogiskt medborgarskap 
i Indien och Taylors anförande om erkännandets politik i en mång-
kulturell värld i en mångkulturell kontext. Likheterna är strävan efter 
ett medborgarskap som är mångkulturell och till och med ett globalt så-
dant. I Indien tillhör kvinnan sin makes familj. Där och i hans kastgrupp 
har hon sina rättigheter, skyldigheter och sin identitet. Naturligtvis kan 
förändringar påverka arvsrätt och änkans status och position, men där 
är vi inte ännu.
 Om vi skall anamma Taylors tal om det mångkulturella samhället 
och erkännandets politik, får det implikationer som går långt utöver be-
fintlig lagstiftning och det är här jag menar problemet i medborgarskap, 
lagstiftning och erkännande generellt existerar. Det betyder dessutom 
att det inte finns en universell lösning; sårbarhet och självständighet går, 
kontextuellt hand i hand, åtminstone inom ramen för denna studie och 
sannolikt även globalt.

Moderna och kollektiva identiteter

Modernitet är idag ett globalt fenomen. Anledning är att är icke-diver-
gens och inte divergens, styr modernitetens historia, där skillnaderna är 
komplexa. Denna tolkning är viktig, eftersom finns en utbredd uppfatt-
ning att den modernitet som tar sin början i Europa kan omsluta indivi-
den så till den grad att detta projekt inte kan överskridas, varken kultu-
rellt, institutionellt eller mentalt. Detta är anledningen till att Eisenstadt 
och Schluher (1998) använder sig av begreppet multipla moderniteter. 
Eisenstadt och Schluher anser sammanfattningsvis att det moderna kan 
uppfattas på två vis. Det ena präglas av utveckling, det andra av struk-
tur, institution och kultur. Skillnaden mellan de båda är att det förra ka-
rakteriseras av en utveckling från släktskapsbaserade samhällen, kejsar-
dömen, moderna stater och nationer. Den andra uppfattningen utmärks 
av sammanhanget och relationerna mellan politiskt styre, offentliga sfä-
rer och kollektiva identiteter (ibid:17).

The cultural codes of modernity have not been shaped by the evolu-

tionary potentialities of societies, nor by the natural unfolding of their 

traditions, nor even by their placement in a new international setting. 

Rather, they have been shaped by the continued interaction between 

the cultural codes of these societies and their exposure to new in-

ternal and external challenges. These interactions gave rise to new 
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inter pretations of the relationship between cosmic and social order, 

between social and political order, between authority, hierarchy, and 

equality - interpretations that captivated elites and counter elites  

generating heterodoxies and movements of protests. The develop-

ment of such groups were never uniform. The new elites were more 

influenced by existing traditions of response to change than has been 

generally  assumed; the old elites were greatly transformed by the new 

situations (ibid: 5).

Srinivas (1995) för samma resonemang när det gäller nya elitgrupper 
i Indien under förra seklet och början på detta. Han menar att en del 
av den traditionella eliten transformerades till den nya, bland annat på 
grund av nya yrken som uppstod inom ramen för vad han kallar väster-
nisering. Olika samhällen exponeras på olika vis i spänningsfältet tradi-
tion och modernitet, “interactions gave rise to new interpretations of the 
relationship between cosmic and social order, between social and po-
litical order, between authority, hierachy, and equality - interpretations 
that captivated elites and counterelites (Eisenstadt & Schluher 1998: 
5)”. Som ett resultat av dessa interaktioner uppstår nya kollektiva iden-
titeter, nya eliter (Ali 2001, Shah 1998) och nya grupperingar som rea-
gerar mot etablerad traditionell auktoritet (Eisenstadt 1983, 1989, 2000, 
2001). Dessa delvis nya formationer av kollektiva identiteter utvecklar 
en självständighet i förhållande till dominerande etniska och politiska 
eliter (Eisenstadt 1973, 1989). 
 Utmärkande i denna utveckling är ett spänningsfält mellan de värde-
grunder som är karaktäristiska för tradition och respektive modernitet.  
En viktig epok i denna historiska utveckling är den nationalistiska 
 rörelsen med bland annat arbete för att få kvinnor delaktiga i det  publika 
livet. Nya aktörer dyker upp på den publika arenan, samtidigt som ett 
försök att reformera aktörer inom den privata sfären, modern, hus-
trun och svärdottern sker, dock utan att i grunden förändra det ansvar 
och de roller som sedan länge format dessa feminina och traditionella 
 roller. Modernitet utmärks av en hög grad av social och sekulär mobili-
tet, parad med upprätthållandet av traditionella värderingar företrädes-
vis inom familj, äktenskap och den traditionella betydelsen av (kast)-
status. Flera grupper är kulturellt och religiöst autonoma. Grupperna är 
emeller tid inbäddade i Indiens politiska program, som söker omfatta en 
universell vision, snarare än vara i opposition till densamma. Anpass-
ning till det moderna i Indien har föregåtts av en förändring med början 
i bland annat det engelska utbildningssystemet, redan under första hälf-
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ten av 1800-talet. Denna förändring utvecklades ytterligare kring förra 
sekelskiftet då den indiska nationalismen växte i omfång och därefter 
från självständigheten 1947 och framåt. 
 De nya grupper och identiteter som konstrueras, utformas från 
 specifika traditionella och moderna responser till det modernas  program. 
Utmärkande för elitgrupper är att det skapar en konflikt eftersom sfärerna 
 tradition och modernitet har skilda värderingar, vilka kan vara svåra att 
förena   (Eisenstadt 1973; Hancock 1999; Singer 1972). Det modernas 
 karaktär utmärks på ett samhälleligt plan av att formas nya aktörer, nya soci-
ala kategorier och nya gränsdragningar uppstår (Eisenstadt (1973, 1989).   
I Indien uppstår under mitten av 1800-talet nya elitgrupper som har en 
kosmo politisk prägel (Shah 1998). Värderingar och ansvar skiljer sig 
även ur ett genusperspektiv, kvinnor respektive män har olika uppsätt-
ningar av rituella roller och förpliktelser. 
 Eisenstadt (2002) menar att de olika moderniteternas respons inte 
löser några frågor som rör den grundläggande existentiella problema-
tiken. Istället formuleras nya problem som rör den grundläggande pro-
blematiken, inte lösningar på dem. Eisenstadt (i Delanty 2004) påpekar 
att modernitet i sig karakteriseras av motsägelser. Anledning till detta 
är att modernitet fokuserar på vår mänskliga natur och vårt samhälle. 
Modernitet fokuserar även på spänningsfältet mellan reflexivitet och 
vår egen aktiva approach till vår livsvärld, samt på ett pluralistiskt för-
hållningssätt. 
 För Eisenstadt betyder en mångfald av moderniteter, ”the aware-
ness of a great variety of roles existing among narrow, fixed, local, 
and family  ones. The second recognized the possibility of belonging 
to wider translocal, possibility changing communities (2000: 4)”. Det 
autonoma deltagande i samhällets olika projekt,  utövar ett tryck på dess 
medlemmar vilka är en del av social ordning och kulturella grupper. 
Moderna kulturer verkar både universialistiskt och exkluderande. Det 
betyder att en mångfald av  moderniteter, inte bara är en transformation 
som verkar expanderade när det gäller olika möjligheter och alternativ, 
speciellt i icke-Europeiska  samhällen. Parallellt med mångfaldsutveck-
lingen pågår globala processer  med en mångfald av konsekvenser. Inom 
ramen för denna studie ser vi också ett spänningsfält mellan tradition 
och modernitet, där tradition har flera krafter som verkar bevarande 
både på lokal och på nationalistisk nivå.
 Utifrån dessa exempel kan vi därför säga att den ambivalens, som 
många menar råder när det gäller värden, kan tillskrivas en uppluckring 
i de normativa ideal de olika aspekterna av traditionella värderingar ut-
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gör exempel på, samt relevanta tolkningsschema för dessa upplevelser. 
Som grupp är detta ett exempel på vad Eisenstadt (1973, 1989, 2002) 
menar är kännetecknande för en rekonstruktion av kollektiva identiteter. 
Eisenstadt påpekar i en intervju att den moderna utvecklingsprocessen  
innehåller anomalier (Delanty 2004) och använder begreppet ”loss of 
markers of certainty” En mångfald av moderniteter betyder inte att 
 modernitet och västernisering är detsamma (Eisenstadt 2000). Ytterli-
gare en konsekvens är brist på relevanta tolkningsscheman. Eisenstadt 
menar att olika kollektiva konstruktioner definierar sig på olika vis, vil-
ket leder till problem med tolkningen av modernitet. Ett sätt att förhålla 
sig till detta är att diskutera alternativa moderniteter. Anledningen är att 
en mångfald av identiteter formas utifrån vårt självmedvetande.
 Eisenstadt anser att utvecklingen av modernitetens kulturella pro-
gram sker utifrån “the belief in the possibility of active formation, by 
conscious human activity rooted in critical reflection, of central aspects 
of social, cultural, and natural orders (2000: 13)”. Det modernas olika 
variationer anses vara en respons på liknande existensiell problematik 
(Eisenstadt 2000, 2002).  
 Heesterman (1985) menar att det som är fruktbart med modernitet,  
är att den så att säga expanderas till en större verklighet. Dock, “[I]n 
contradistinction to tradition, modernity must valorize change because 
the authority of its code of abstract rule and principles no longer tran-
scends reality (ibid: 25)”. Människan tvivlar på den transcendentala  
visionen i sig och upplevelsen av livsvärlden som fragmentarisk, 
modernismens credo. Moderniteten genererar en spänning och en 
ängslan, karaktäristisk för individen och individens självförståelse 
och reflexivitet. Den ontologiska visionen skapar inte bara osäkerhet, 
det moderna projektet härbärgerar villkor som producerar önskningar 
och möjligheter, såsom självförverkligande och transformerade livs-
världssammanhang. 
 Modernitet är inget universellt begrepp även om det kan framställas  
så, något som Eisenstadt tydligt visar på, även om han inte direkt ut-
trycker det på det viset. I vår globala värld finns många aktörer med 
olika status och positioner på den arena som Eisenstadt definierar som 
ett kulturellt och politiskt program, det vill säga det moderna. Jag anser 
att i ett land som Indien är tydligt att det finns en komplexitet, vilken är 
annorlunda än den i vårt eget land, sannolikt mer omfattande också. Ett 
viktigt bidrag här är Bagchi (1996) som skiljer på begreppen moder-
nisering som han anser hör hemma i den politiska ekonomins sfär och 
modernitet som fokuserar på den ideologiska värdegrunden. En för-
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utsättning för att diskutera det modernas innehåll av ett spänningsfält 
är att demaskera myten om att spänningsfältet är universellt, att  en 
mångfald av moderniteter absolut inte innebär att fenomenet i sig är 
universellt, lika lite som tradition, identitet eller liknande begrepp är 
det. Komplexiteten är av en så hög grad när det gäller mångfalden av 
moderniteter att det inte går att säkerställa något universellt: Inte ens 
dikotomin tradition och modernitet är universell, utan precis vad som 
sägs, en dikotomi i syfte att få oss att kunna greppa ett signifikant sam-
manhang.  
 Det innebär att vi får reflektera över vad som står i fokus när vi dis-
kuterar dikotomier som kontinuitet och förändring. I en demaskering av 
detta spänningsfält finns aktörer, politik och ideologi. Vi kan då ställa 
oss frågor som vem som har makt och vem som kan förändra och påver-
ka rådande strukturer. Om vi utgår från Eisenstadts och Schluher (1998) 
 extensiva studier i modernitet, finner vi att det finns universella element 
i onto logiska begrepp, men att dess tolkningar får en hårdare konkur-
rens. Modernitet tolkat utifrån Eisenstadt’s flera bidrag till modernitet 
och Chatterjee (1995) har gemensamma antaganden om värdegrunder, 
samtidigt som större utmaningar och konkurrens existerar. 
 Den ontologiska osäkerheten ökar i samband med moderniteten, 
bland annat genom brist på tolkningsschema, relevanta för olika indiska 
fenomen. Reflexivitet är både ett personligt och avancerat vetenskapligt 
spörsmål. En anledning är att vi inte kan ta den kollektiva verklig heten, 
med alla dess aspekter, för given. 
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Kapite l  7 

Slutdiskussion

Syftet är att ge en bakgrund till villkor och studera värderingar som 
är signifikanta för äkta pars professionella karriärer. De signifikanta 
värden  för denna karriär finner vi företrädesvis förankrade i institutioner  
som kast, äktenskap och familj. Genom att studera modeller, principer 
och värderingar typiska för dessa institutioner kan vi mer specifikt se på 
villkorens karaktär, vilka krafter som verkar bevarande och vilka krafter 
som verkar för förändringar. 
 Utifrån studiens syfte, samt betydelsen av familjeideologi, och 
allra  viktigast, den moderna innebörden av endogamt äktenskap och 
de funda mentala värderingar som är utmärkande för familjen, vill jag 
fästa läsarens uppmärksamhet på att man och hustru är ingen autonom 
enhet. De är omgivna och beroende, på olika vis av de värderingar som 
är  typiska för kastväsendet och kast och äktenskapet, samt familjen.
 Anledningen är, som ovan angivits, tydligast hos informanter från 
det högsta kastet och vilka även kallas elitgrupper (Shah 1988). Detta  
är en utgångspunkt baserad på etablerade värderingar och modeller, 
jag nämner i slutet av boken att det pågår ett arbete att omdefiniera 
kvinnans  status och position, ”modern but not western”. Det är viktigt 
och en politisk strategi att man idag tar medelklassen som en utgångs-
punkt för förändring för kvinnor. Vissa aspekter har förändrats, men   
de facto är det fortfarande få modifieringar av kvinnans traditionella 
situation och position.
 Det är tydligt att sociala, ekonomiska och kulturella förändrings-
processer gynnar kvinnan, företrädesvis genom utbildning och attityd-
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förändring. Processen kan tyckas långsam, men den har inte avstannat 
och många forskare arbetar för att hitta nya öppningar och frågor.
 Rubriken ”modern but not western” är signifikant och knyter an 
till Eisenstads extensiva arbeten om modernitet. Huvudpoängen är att 
områden, länder och olika gruppformationer själv har ett stort infly-
tande på modernitet, i detta fall indisk modernitet som inte är en helt 
homogen  företeelse. Det är viktigt att inse att arbete med förändringar 
sker nationellt, hos NGO, i utbildningen, samtidigt som de gynnade 
grupperna försvarar sina upplevda rättigheter. Slutsatsen är att tradition 
för kvinnan inte har förändrats i någon större grad, något jag hoppas 
framgår av kapitel 3, 4, 5 och 6.
 Generellt kan vi dela in förändringar i de som sker långsamt/be-
varande och de som sker i en högre förändringstakt. En förändrings-
process existerar även om den i vissa fall är långsam.39  
 Kastförändringar som påverkar elitgrupper menar Shah (1998) 
existerar om det sker en utveckling från intrakastliga till interkastliga 
grupper  vid äktenskap. Detta gäller, påpekar Shah, företrädesvis elit-
grupper eller kosmopoliter som han också fokuserar. Idag ser Shah 
att det inte sker några tydliga strukturella förändringar, som giftermål 
mellan  olika religiösa tillhörigheter. 
 Trots flera kritiker till Dumonts uppfattning om kastsystemet, menar 
jag emellertid att hans tolkning passar elitgrupper, på grund av värde-
ringar, och ren-orenhets-principen som är utmärkande för grupperna.  
Det är från kasten som äktenskapspartner och värderingar som är 
 typiska för eliten väljs och gynnar dem som grupper.
 Diskussionen om kast pekar på att kastsystemet inte är ett petrifierat  
fenomen. Förändringar sker och det är möjligt att se en process. En 
aspekt  av diskussionen är att en förändring av kast kan vara kastnät-
verk, inom ramen för Varna. Mines (1996) har visat på denna aspekt i 
sin studie i Chennai, där han undersöker individualitetens roll i organi-
sationer i det urbana livet. En slutsats är att kvinnor inte är helt exklu-
derade i denna utvecklingsprocess. De utför ceremoniella aktiviteter i 
den publika sfären. Kvinnor har möjligheter att ge uttryck för sina egna 
röster, när det berättar sina historier för Mines. Innebörden av detta är 
att identiteten och även nätverk har en flytande karaktär, beroende på 
vilket livsvärldssammanhang de ingår i. 

39  Punkterna ovan kan naturligtvis inte antingen enbart innehålla krafter som bevarar, respektive 
krafter som verkar för förändring eller antingen privat eller publik sfär. Anledningen till uppdelnin-
gen är att lyfta fram till exempel värderingar och status bakom de respektive punktern, samt takten i 
förändringar. Det endogama äktenskapet och HJF är två exempel och en anledning är att ekonomiskt 
finns det något att skydda, samt moraliskt något att bevara. Detsamma gäller UCC, ett försök till lag-
stiftning.
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Srinivas (1996) menar att politisk mobilitet och tillgång till land kan 
verka som krafter för förändringar. Kolenda (1978) hävdar att status 
och förändrade roller har krafter som verkar till förändringar och Lynch 
(1996) framhäver utbildningens roll när det gäller sociala förändringar. 
Kolenda menar även att inflyttningen till städerna ger plats till innova-
törer (1996). Den gamla eliten får ge plats åt andra, samt att det finns 
andra sätt att tillskansa sig egendom än den som är knuten till mark.
 De förändringar som pågår sker främst hos de lägre kasterna och en 
anledning är att de utmanar den traditionella makten och får tillgång till 
utbildning, vilket inte har varit möjligt tidigare. Srinivas drar slutsatsen 
att detta kan leda till nätverk med individer från olika kaster, kommer 
att få en större betydelse. Konflikter mellan kaster kommer sannolikt att 
öka i framtiden, samt att nätverk med individer från olika kaster, kom-
mer att få en ökad betydelse (1995). Juridiska reformer kan möjliggöra 
en strävan för nya ekonomiska och politiska möjligheter (Galanther 
1997). Exempel på detta är nya legala uppfattningar som skapar erkän-
nande och skydd, till exempel utbildning, politik, fackföreningar och 
religion. Om detta sker kommer exkluderade grupper få möjligheter till 
en ny självbild, nya värden och nya organisationer
 Naturligtvis sker förändringar långsammare när det gäller tradition, 
typiska exempel är kast, äktenskap inom sitt kast (endogami) och värde-
ring som gynnar högsta kastet. I centrum står den ingifta kvinnan och 
hennes status, utifrån ett endogamt äktenskapet. Denna status föränd-
ras under tid, till exempel vid födseln av en son, samt förändringar i 
den äkten skapliga familjen. Det är främst det endogama äktenskapet 
som studeras. Den blivande brudens fader tar initiativ och söker efter 
enlämplig familj och passande äktenskapspartner, helst i en kast med 
högre status än den egna. 
 Den vanligaste formen av samlevnad är äktenskap vars struktur och 
ideal företrädesvis är till för att skydda eliten, som har egendom att 
värna om. Eliten söker bevara de traditionella idealen, utan att de be-
höver ge upp en professionell karriär. Antalet professionella karriärer 
kommer sannolikt att öka, därför att fler får tillgång till utbildning och 
en ökad positiv attityd till detta. En devis som kommer från kvinnliga 
informanter är, ”first education, then family”. Ett relativt nytt fenomen 
är att man diskuterar äktenskaplig disharmoni och ibland söker hjälp för 
detta. Tidigare var en diskussion om problem i äktenskapet skamfullt, 
men idag vill man bevara äktenskapet och ber om hjälp för att hålla ihop 
det, för att undgå att bli samt bli stigmatiserade. Många personer i en 
familj, barn, föräldrar, svärföräldrar som alla har olika relationer till sin 
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kast. Detta gör en äktenskaplig terapi mer komplicerad, om vi jämför 
med Sverige. På ett välkänt institut, där terapi tillämpades, samt forsk-
ning kring vad som är signifikant kring disharmonin, finns kopplingar 
till teman och metaforer i disharmonin, till dem som finns i kulturella 
analyser och modeller.
  Familjen är en institution som verkar bevarande av traditioner, vilket 
företrädesvis gäller i övre medelklassen och elitgrupper. Familjen kan 
uppfattas som en omstörtande och undergrävande arena och aktörerna 
för denna verksamhet är kvinnor som inte följer tradition och genus-
föreställningar. Kapur och Cossman (1996) har studerat rättsfall och 
konstaterar att domar som utfaller har en stark förankring kring stereo-
typen av kvinnan som lojal hustru och självuppoffrande moder. Med 
andra ord så döms hon utifrån en specifik och förväntad genusföreställ-
ning, som är traditionell och bevarande. 
 Fokus för familjeformen är Hindu Joint Family, HJF. Generellt fin-
ner vi två tolkningar. Den ena tar fasta på de religiösa texterna vilka 
innehåller koder för beteende. Den andra tolkningen är juridisk, där de 
finns någon form av egendom, ofta mark och kontroll över denna. Det är 
skillnaden mellan familjen som en idé och hushåll som en faktisk  verk-
lighet, vilken är central i detta sammanhang. Flera forskare  menar att 
befintlig forskning till stor del studerar hushåll, inte familjen. Lardinois  
menar att ett sätt att tolka HJF är som en ideologisk konstruktion och 
”at the same time a category of thought, a way of seeing the world and 
of organising it so as to give it meaning (1992: 43).”
 Kapur och Cossman anser att familjeideologin, “a set of norms, 
 values and assumptions about the way in which family life is and should 
be organized; a set of ideas that have been so naturalized and univer-
salized that they have come to dominate common sense thinking about 
the family (Kapur & Cossman 1996: 13)”. Utifrån denna definition 
hävdar  författarna att det formar och förstärker privat/publik dikotomin 
och skapar familjen till en fundamental och helig enhet i samhället. 
 Kolenda (1996) menar också att även om HJF bryts upp, leder det till att 
nya typer av HJF skapas, vilket inte betyder att fler kärnfamiljer skapas.  
Vad som bryts upp är strukturen. På ett funktionellt och emotionellt 
plan fortsätter de enskilda enheterna att producera HJF. Modernisering 
och förnyelse av föreställningen av moderskap skall förverkligas i den 
spirituella sfären, där hem och familj är lokaliserade. 
 Flera kvinnor nämner fadern och dennes inflytande när de talar om 
sin nuvarande karriär. De menar att han sökt att behandla sina döttrar 
jämlikt med sönerna när det gäller högre utbildning och att han gett dem 
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sitt stöd i deras ambitioner till professionella karriärer. Andra teman  är 
omgivningens reaktion på hustruns karriär, samt att det existerar själv-
upplevda förväntningar och ett emotionellt beroende. 
 Ideologin internaliseras utan tvång och passar därför väl inom 
 ramen för både kvinnan i familjen och det publika livet. Som exempel 
på detta påstår Kapur och Cossman (1996) att frågor som den sociala 
och politiska kvinnorörelsen tagit upp tidigare såsom våld, och kvin-
nors representation på den publika arenan, nu diskuteras i forum där 
inte hotar den rådande ideologin som konstruerar lojal hustru, självupp-
offrande moder och lydig svärdotter inte hotas. Det finns med andra ord 
ingen radikal utmaning mot den rådande familjeideologin.  
 Mittemellan-generationen är ett uttryck, som gäller för familjer som 
har vuxna barn och i flera fall någon från sin föräldrageneration. Familj-
erna menar att de uppfostrar sina barn utifrån värderingar de själva mött 
och inte vill föra vidare till sina barn. Det kan gälla äldste sonens för-
pliktelse att ta hand om sina föräldrar. Flera par har redan förberett sin 
ålderdom genom att ha ett mindre hus utanför staden eller mindre hus 
på landet. En del av dessa par har flera år kvar av yrkesverksamhet och 
en kvinna säger att detta var ett exempel på hur ”the sentiments are 
there, but not the structure”. Trots att sonen ej uppfostrats med förplik-
telser till att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla, lever föreställ-
ningen om att ta hand om dem kvar.  
 Liksom Kosambi (2007) och Turner (1982, 1994) har ett syfte när 
de använder begreppet ”threshold” eller tröskelbegreppet. Man studerar 
processen hur förändringar i samhället sker, hur solidaritet skapas och 
hur samhället kan ta upp idéer som är oppositionella och internalisera 
dem i sin egen värdegrundsagenda. I samband med giftemålet lämnar 
kvinnan  sin familj, gifts in i makens familj, vilket betyder att hon träder 
in i en patriarkalisk värld, där andra har makt och kontroll. Kosambi 
(2007) använder begreppet för att visa på hur kringskuren kvinnans 
värld är, företrädesvis i familjen och samhället.  
 När det gäller karriären och dess villkor, menar jag att trots ovan-
stående presentation, är varken kastväsendet, äktenskapet eller familjen  
som institutioner ensidigt negativa för kvinnans professionella karriär. 
HJF anses till exempel vara en ideologisk konstruktion som gynnar  
 eliten. Många anser dock att det finns en större öppenhet idag, fler 
 alternativ, utrymme för diskussioner, samt att utbildning har fått ökad 
betydelse och omfång. Srinivas (1996) påpekar att kvinnor, från de 
övre kasterna, är de som lyckats dra fördel av den senare ekonomiska 
och sociala utvecklingen. Shaka (1987) menar att hos dubbelarbetande  
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par har kvinnan större del i beslutsprocessen och den äktenskapliga 
relationen  är mer egalitär, jämfört med en familj där enbart mannen 
arbetar. En motsatt uppfattning, är att den domestika sfären inte kan ses 
som skild från den publika, ej heller att någon eller  några sfärer finns 
där de domestika och publika sfärerna möter varandra och att i någon 
av dessa sfärer skulle någon form av jämställdhet kunna råda. På ett 
macroperspektiv existerar tre föreställningar  när det gäller det moderna 
projektet och dess betydels. I Indien ser vi början  till modernitet under 
första delen av 1800-talet. Moderniteten  har handlat  om att reformera 
strukturer, men inta att  frigöra kvinnan från det traditionella och hennes 
ideologiska förpliktelser.  Föra att  prata med  Eisenstadt (2000) utveck-
las indisk modernitet utifrån villkor  typiska för det indiska  samhället, 
emellertid påverkade av globala  aspekter.  Ytterligare en viktig aspekt är 
strävan efter ett dialogiskt medborgarskap. Detta kan ses som att arbete 
som har sin utgångspunkt i en personlig  lagstiftning, UCC. Avslutnings 
lyfts fram hur sociala och  ekonomiska förändringar skapar konstruktio-
ner av grupper inom ramen  för det moderna projektet som sker, med 
både motsättningar och möjlig heter till nätverk. Inte bara förändrade 
äktenskapsmönster hos eliten (Shah 1998), utan på ett vidare socialt 
och ekonomiskt plan genererar förändringar i grupper och nya grupp-
konstellationer.
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