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Abstract 
 
This is a theoretical study of changing relations between men and women in the context of 

modernisation. Ideas derived from a general theoretical discussion will be illustrated by 

examples from countries that are going through societal changes affecting the lives of men 

and women; Uganda, Morocco and Mexico. Focus will be on connections between changes in 

the public sphere and interpersonal relations in the private sphere. One part examines certain 

effects of women’s increased participation in politics and in the workforce, concluding that 

these changes may cause conflicts with traditional values and consequently tensions in inter-

gender relations. The following part examines sexuality and respectability in relation to 

societal changes where people’s material conditions change and attitudes are affected by 

information flows from other countries. The examples in this part illustrate how young 

people, especially women, feel trapped between the demands from their new reality and 

traditional norms about how to behave. I then go on to discuss power structures that affect 

women’s possibilities to live the lives they want and also how it may affect their values and 

interests. The concept of empowerment will be discussed as well as the indicators used to 

measure women’s empowerment. In this section I will also briefly explain development 

projects directed towards women and how they sometimes fail to capture all dimensions 

necessary.  

The conclusions are that the definition of modernisation that I had when I started this 

work is not sufficient to understand the processes that people go through. It is important to 

understand that changes in people’s material conditions, their economic environment etc. are 

not always caused by, or even followed by, changes in attitudes, values and interpersonal 

relations. When societal changes do not come from within the society they will cause conflicts 

between norms that shape peoples perceptions and the demands from their new material 

environment. Another conclusion is that in measuring women’s empowerment we need to 

look at other factors besides economic and political participation, such as women’s status in 

the family and their control over their own bodies.  
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1. Inledning 

När jag har besökt Tanzania och Uganda i Östafrika har jag sett många arbetande kvinnor i 

mataffärer, caféer, restauranger och hotell. Jag minns att jag blev förvånad då min 

förförståelse av östafrikanska länder varit att kvinnor inte rör sig så mycket utanför hemmet 

eller den egna gården. Jag minns att jag reflekterade över om de samhällen jag besökte var 

mer jämställda än jag tidigare trott. Allt eftersom jag började tala med några av dessa kvinnor 

insåg jag dock att bilden är mer komplicerad än så. En servitris berättade att hon hade en 

treårig dotter som hon aldrig hann träffa eftersom hon arbetade omkring 14 timmar per dag. 

En annan kvinna berättade om hur trött hon alltid var eftersom hon efter en lång arbetsdag var 

tvungen att städa, laga mat, tvätta och ta hand om barnen när hon kom hem på kvällen. En 

tredje kvinna arbetade som receptionist och lärare på en skola, hon var 30 år och levde ensam 

i ett hus på skolområdet. Hennes dröm var att en dag kunna bygga sig ett eget hus och ha en 

liten tomt där hon kunde odla majs, men hon sa att det var omöjligt för henne eftersom hon 

inte hade någon man. Många kvinnor vittnade om att det kan vara mycket svårt för en 

arbetande kvinna i Östafrika att kombinera sitt arbete med familjeliv. 

Även när jag besökte Marocko slogs jag vid min ankomst av att jag såg många kvinnor 

röra sig ute på gatorna, arbeta i mataffärer, i banker och på sjukhus. På gatorna i Rabat och 

Casablanca såg jag marockanska kvinnor i shorts och linne och på nattklubbar mötte jag unga 

kvinnor som var ute och dansade med sina pojkvänner. Detta förvånade mig då min bild av 

marockanska kvinnor innan jag kom dit hade varit att de inte fick lämna hemmet ensamma 

och att de när de väl gick ut dolde sig med slöja. Det marockanska samhället tycktes mig mer 

likt Sverige än vad jag tidigare trott. När jag lärde känna några marockanska kvinnor närmare 

insåg jag dock att många lever helt olika liv beroende på var de är; inför familjen är de en 

respektabel dotter som endast går utanför hemmet för att studera eller arbeta och som klär sig 

i en slöja som de tar av sig när de kommit hemifrån, och eventuella pojkvänner hålls hemliga. 

I Marocko är det fortfarande en mycket vanlig uppfattning att en kvinna ska vara oskuld när 

hon gifter sig. Att en ung kvinna inte anses bete sig dygdigt eller misstänks inte vara oskuld 

skulle vara en enorm skam för familjen och allvarligt försvåra kvinnans chanser att finna en 

man. Samtidigt är den värsta förolämpningen man kan ge en man att påstå att han är oskuld. 

För en man är virilitet och förmågan att försörja sin familj högt aktade värden i det 

marockanska samhället och förlorar mannen det förlorar han sin status. När jag var i Marocko 

läste jag en artikel av den marockanska författaren Soumaya Guessous, i vilken hon 

argumenterar att många unga kvinnor i Marocko idag slits mellan å ena sidan lockelsen av en 
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modern livsstil och pojkvänner som vill ha sex och å andra sidan traditionens krav på att hon 

ska förbli oskuld fram till sin bröllopsnatt. Guessous skriver att genomsnittsåldern för den 

första sexuella erfarenheten bland marockanska kvinnor är 19 år medan genomsnittsåldern för 

att ”förlora” sin oskuld är 21 år. 

Jag började fundera över hur det kommer sig att jag såg sådana kontraster i samhällena 

jag besökte. Arbetande kvinnor i Östafrika och i Marocko tycktes ha mycket lite frihet trots, 

eller just på grund av, att de arbetade, och i Marocko upplevde jag tydliga europeiska 

influenser samtidigt som jag hörde människor tala om vikten av traditionella marockanska 

och muslimska värderingar. Jag ville förstå varför det är svårt för kvinnor i Östafrika att 

kombinera arbetsliv och familj. Jag ville förstå varför många unga kvinnor i Marocko lever 

till synes olika liv på arbetsplatsen, inför sin familj, sina vänner respektive sin pojkvän. Det 

jag upplevde som tecken på att östafrikanska och marockanska samhällen var mer jämställda 

eller mer lika det svenska än vad min förförståelse sagt mig, var just att kvinnor inte var 

begränsade till hemmets sfär. Men det faktum att många kvinnor rör sig och arbetar utanför 

hemmet har kanske en annan förklaring än den jag först tog till mig. Kan de fenomen jag såg 

kopplas till större förändringar av samhälleliga strukturer och institutioner; med 

moderniseringsprocesser, där mänskliga relationer förändras och där män och kvinnor tvingas 

finna nya roller i en annorlunda verklighet? 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur moderniseringsprocesser påverkar relationer mellan kvinnor 

och män, samt öka min förståelse för hur kvinnor som aktörer anpassar sig till en förändrad 

omgivning. Jag kommer att studera och reflektera kring förändringar i människors materiella 

verklighet, samhälleliga och ekonomiska strukturer och sociala institutioner, i mötespunkten 

mellan den offentliga och den privata sfären, för att försöka förstå hur sådana förändringar 

kan ta sig uttryck i människors vardagliga liv. 
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1.2 Metod 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att använda mig av reflekterande forskning där jag, 

genom en generell teoretisk diskussion illustrerad med exempel från olika länder, ökar min 

förståelse om modernisering och dess konsekvenser för kvinnor och för relationer mellan 

kvinnor och män. Jag kommer här att göra en kort genomgång av vad som menas med 

reflekterande forskning samt presentera min förförståelse om det ämne jag valt att studera 

eftersom denna förförståelse har stor betydelse för hur jag tolkar mina resultat. 

1.2.1 Reflekterande forskning 

Epistemologiska diskussioner om kvalitativ forskning handlar om huruvida en forskare kan 

göra objektiva bedömningar av kvalitativa data. Hermeneutiken / relativismen menar att detta 

inte är möjligt. Alvesson och Sköldberg (2008) förespråkar empirisk forskning präglad av 

reflektion som ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar. Två 

grundelement i reflekterande forskning är tolkning och reflektion, där reflektion kan 

definieras som kritisk självprövning av egna tolkningar. Eftersom teoretiska antaganden, 

språk och förförståelse har stor betydelse för tolkningen av empiri, och av reflektionen av 

dessa tolkningar, är forskarens medvetenhet om sin egen förförståelse viktig. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 20) Relativism kan vara både individuell och kollektiv, dvs. de resultat 

som forskaren kommer fram till kan antingen bero av individens egenheter, värderingar och 

ställningstagande eller av till exempel en viss intellektuell tradition. (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 72) Forskaren bör reflektera över sina egna premisser och kritiskt tolka det hon eller 

han kommer fram till. Idén med reflektion är att förmå bryta sig ut ur en viss bestämd 

referensram och se sådant som denna inte förmår visa. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 487-

500) Med utgångspunkt i sin egen förförståelse blir forskaren själv sitt studieobjekt då denna 

förförståelse testas gentemot empiriskt material och genom självkritisk tolkning och reflektion 

finner forskaren nya tolkningssätt och nya antagningar. Det som blir det viktiga i forskningen 

är hur forskarens egen förförståelse förändras. Eftersom forskaren är den som behandlar det 

empiriska materialet, tar till sig och tolkar vad det kan betyda är det genom att se hur 

forskarens förståelse förändras som man kan få en bild av vad det empiriska materialet visar.  
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1.2.2 Struktur och material 

För att få en grund att utgå ifrån i mina reflektioner kring moderniseringsprocessers effekter 

på relationer mellan kvinnor och män och på kvinnors sätt att forma sina liv kommer jag att 

börja i en diskussion om olika teorier och förhållningssätt kring kvinnor och utveckling. Jag 

låter sedan det jag lär mig under tiden jag läser, tolkar och reflekterar över olika aspekter av 

kvinnor och modernisering, styra strukturen på min uppsats. Ett avsnitt behandlar kvinnors 

ökade deltagande i den offentliga sfären, dvs. i livet utanför hemmet, eftersom det är ett ämne 

som ofta kommer upp i teorier kring kvinnor och utveckling. Jag vill förstå vilka 

konsekvenser kvinnors deltagande i till exempel arbetslivet kan få för kvinnorna själva, vilka 

möjligheter det skapar och vilka svårigheter kvinnorna kan uppleva. Jag kommer att diskutera 

kopplingar mellan den offentliga och den privata sfären när det gäller relationer mellan män 

och kvinnor. Ur diskussionen om kvinnor i arbetslivet finner jag att det finns kopplingar 

mellan strukturer i den privata sfären och möjligheter till och konsekvenser av förändringar i 

den offentliga sfären. Jag går därför in i en diskussion om kvinnor inom familjen, om privata 

relationer mellan kvinnor och män och om kvinnors sexualitet i förhållande till 

modernisering. Jag vill även skapa mig en bild av förändringar i synen på kvinnors sexualitet i 

samband med den europeiska moderniseringen för att kunna dra paralleller med den process 

som jag i min förförståelse tar som utgångspunkt för att studera modernisering i andra 

samhällen. Jag kommer sedan att gå in i en diskussion kring maktbegreppet eftersom 

maktstrukturer är centrala i studier av kvinnlig underordning och sexuell kontroll av kvinnor. 

I samband med det tar jag upp begreppet empowerment för att diskutera hur ojämlikhet och 

kvinnors status bedöms och hur jämlikhet ska kunna ökas. 

Anledningen till att jag väljer Marocko och Uganda för att fördjupa mig i dessa frågor är 

dels för att jag har personliga erfarenheter från dessa länder i och med att jag har sett något av 

dem med mina egna ögon. Jag tycker även att det är spännande att undersöka länder med 

olika historiska erfarenheter, kulturella traditioner och religioner, och har därför valt att även 

inkludera studier från Mexiko och vissa andra länder. Uganda är ett spännande fall när det 

gäller genderfrågor eftersom landet under hela 1900-talet haft en tradition av strikta regler för 

hur en god kvinna ska bete sig och vad hon bör och inte bör göra. Samtidigt har Uganda, 

under de senaste 20 åren haft en stark kvinnorörelse som har lyckats driva igenom flera 

positiva förändringar rörande kvinnors rättigheter. Marocko är också det ett mycket intressant 

fall i studier kopplade till kvinnors sexualitet eftersom det har kommit att influeras starkt av 

Europa, främst Spanien och Frankrike, på grund av sin historia och geografiska och 

ekonomiska närhet. Samtidigt är det marockanska folket starkt traditionsbundet och samhället 
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är strukturerat efter arabiska och muslimska traditioner med strikta regler för människors 

sexualitet. 

 

1.2.3 Avgränsning 

Det jag vill göra är att visa på hur moderniseringsprocesser kan få konsekvenser som inte 

direkt syns i statistik om ett lands utveckling. Det är viktigt påpeka att jag tar upp några få 

exempel från ett fåtal länder och därför inte kan ge någon generell bild. Förhållanden skiljer 

sig naturligtvis mellan olika samhällen, och mellan familjer och individer inom ett samhälle. 

Exempelvis spenderade jag under den tid jag bodde i Marocko merparten av min tid i 

Marockos huvudstad Rabat som är landets administrativa huvudstad där ambassader, 

internationella organ och internationella organisationer är belagda, så det man ser i dessa 

storstäder speglar inte alltid livet för majoriteten av landets befolkning. Av mina exempel 

ämnar jag inte göra en fullständig kartläggning över moderniseringens inverkan på kvinnors 

liv utan snarare belysa ämnen som kan studeras vidare. Trots att jag i denna studie försöker 

förstå moderniseringsprocessens konsekvenser för mellanmänskliga relationer ur både mäns 

och kvinnors perspektiv läggs en tonvikt på kvinnors upplevelser. Moderniseringsprocesser 

skapar naturligtvis nya situationer och svårigheter även för män och studier av mäns 

upplevelser av förändrade samhällsstrukturer är viktiga att studera för att förstå och underlätta 

förändringar av mellanmänskliga relationer. 

1.3 Utgångspunkter 

För att ge läsaren en chans att följa mina reflektioner kommer jag här ge en beskrivning av de 

utgångspunkter jag har när jag går in i denna studie. För att ge en fullständig bild kommer jag 

göra detta i två delar; dels presentera min förförståelse av relationer mellan kvinnor och män, 

könsroller och jämställdhet och dels utreda de teoretiska utgångspunkter om begreppet 

modernisering som ligger till grund för mina reflektioner. 

1.3.1 Min förförståelse 

En svensk uppväxt 

Min förförståelse påverkas av att jag har växt upp i en svensk medelklassfamilj i en medelstor 

svensk stad. Sverige har för länge sedan gått in i en moderniseringsprocess med 

industrialisering, teknologisk utveckling, filosofiska influenser om individens rättigheter och 

representativ demokrati. Sverige har naturligtvis även en lång tradition av socialdemokrati. 
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Moderniseringen har fört med sig möjligheter för kvinnor att utbilda sig och söka arbete 

utanför hemmet, kvinnlig rösträtt och möjligheter till politiskt deltagande, förändrade attityder 

till sexualitet och tillgång till preventivmedel. Att sträva efter ökad jämställdhet är i princip 

allmänt accepterat och ses av de flesta som en självklarhet. En vanlig uppfattning i Sverige är 

att kvinnor ska ha samma rätt som män att satsa på sin karriär, vilket innebär inte enbart rätt 

till arbete utan även möjlighet att lägga merparten av sin tid och energi på sitt arbete och sin 

utbildning. Många män tycker att det är en självklarhet att kvinnor ska kunna satsa på sina 

karriärer och därför är det i många förhållanden en självklarhet att båda parterna hjälps åt i 

hushållsarbetet och med andra sysslor. I Sverige är det även vanligt med ensamstående män 

och kvinnor och människor som lever så har i de flesta fall samma sociala status som gifta. 

Män och kvinnor har liknande möjligheter att delta i föreningar, utöva sporter, gå ut och roa 

sig eller ha lösa sexuella förbindelser. I en sådan omgivning innebär ofta kvinnors rätt till 

arbete också möjligheter för dem att finna arbeten och fritidssysselsättningar som för dem 

känns värdefulla. Sexualitet har blivit ett relativt öppet ämne i vårat samhälle, både mäns och 

kvinnors sexuella behov erkänns av samhället. Ingenting får ske utan att båda parterna tydligt 

vill, oavsett om det är en lös förbindelse eller inom ett förhållande. Sexuella trakasserier tas 

allvarligt på, närmanden som uppfattas som obehagliga för de som utsätts är inte socialt 

accepterat. Denna verklighet har starkt präglat min syn på mellanmänskliga relationer och 

män och kvinnors rättigheter och skyldigheter. 

Den bild jag har gett av det svenska samhället betyder dock inte att det i Sverige inte 

finns några skillnader mellan att leva som kvinna eller att leva som man. Det finns 

föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara som påverkar hur vi beter oss och hur 

vi blir bemötta av andra. Att kvinnor är bra på att ta hand om barn, laga mat och städa tror jag 

fortfarande är en vanlig bild.  Jag har uppfattningen att kvinnor oftare än män känner sig 

osäkra på sig själva och kanske inte vågar söka de där eftertraktade jobben som de lika väl 

som sina manliga kollegor skulle kunna göra eller inte argumenterar lika bestämt i 

diskussioner på universitetet. Kvinnor som är självsäkra och till exempel skaffar sig 

chefspositioner beskrivs ofta i manliga termer, som om hon måste vara mer manlig än en 

vanlig kvinna för att ha uppnått det hon har gjort. Det kan även vara svårare för kvinnor än 

män inom vissa yrken att avancera på grund av familj och föräldraledighet. Jag skrev att både 

män och kvinnor har möjligheter att ha lösa förbindelser men jag anser att deras beteenden ses 

på olika sätt av omgivningen; män som har haft många kvinnliga partners beskrivs som 

manliga, attraktiva och framgångsrika medan kvinnor i samma situation ses som lössläppta 

och oseriösa. Att vara kvinnlig innebär fortfarande ur samhällets synvinkel att man är försynt, 
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känslosam, familjär och trogen. Samtidigt kan man se det som att det i Sverige idag sker en 

sorts sexualisering där vissa personer, framför allt män, känner att de måste ha sex för att 

betraktas som normala. Då handlar kanske inte ett ökat antal sexpartners om ett mått på fri 

vilja utan snarare om ett socialt tvång. Dessa olika föreställningar och attityder påverkar hur 

jag tolkar det jag ser och det jag läser om män och kvinnor i andra kulturer. 

 

Intryck från andra kulturer 

Min förförståelse påverkas även av att jag har rest i Afrika och i Europa, sett olika samhällen 

och jämfört dem med min egen verklighet. Dessa perioder utomlands har framför allt gett mig 

insikten att det som är självklart för människor i Sverige är långtifrån självklart för andra 

människor. I Europa har jag, förutom Sverige, främst bott i Frankrike. För att säga något om 

vad jag har upplevt som skillnader i könsroller och relationer mellan könen i Sverige och i 

Frankrike så skulle jag säga att uppfattningen om hur man visar kvinnor respekt eller 

uppskattning skiljer sig. Det är naturligtvis omöjligt att ge alla kvinnor i ett visst land 

generella egenskaper eller åsikter, men jag har ändå upplevt att agerande som i Sverige kan 

ses som nedlåtande, såsom att mannen kör bilen, öppnar dörren och bjuder kvinnan på drinkar 

eller att män ger okända kvinnor komplimanger, kan i andra omgivningar av många uppfattas 

som positivt. 

I Afrika har jag vid fyra tillfällen varit i Östafrika, varav de längsta perioderna var sex 

månader i Tanzania då jag arbetade som lärare vid en skola och knappt två månader i Uganda, 

Rwanda och Tanzania. Jag har även bott fem månader i Marocko där jag praktiserade vid 

Sveriges ambassad. Den generella bilden av afrikanska kvinnor tror jag är här i Sverige, och 

var till stor del min bild innan jag första gången reste till Tanzania, att de är traditionsbundna, 

outbildade, naturnära, förtryckta (den muslimska beslöjade kvinnan eller kvinnor som blir 

könsstympade etc.), passiva, att de tyst accepterar sin situation och är omedvetna om vilket liv 

de ”borde” sträva efter. Min bild har förändrats på grund av den tid jag spenderat i Östafrika 

och i Marocko. Jag insåg att kvinnor ofta är väl medvetna om sin situation och varför de lever 

som de gör. Att de inte alls alltid tyst accepterar sin situation utan protesterar och kämpar för 

att förändra sådant som de anser borde förändras. Jag lärde mig att kvinnors status, rättigheter 

och möjligheter skiljer sig stort mellan olika länder, folkgrupper, religioner, samhällsklasser 

och åldrar och att det därför inte går att ge en generell bild av kvinnors situation i Afrika. Då 

jag levde i Tanzania såg jag landet som mer moderniserat än jag tidigare trott. Detsamma 

gäller när jag kom till Marocko. Jag blev förvånad över hur kvinnor i dessa länder levde liv 

som var mycket mer lika de liv kvinnor lever i Sverige jämfört med vad jag trott innan. 



 11 

 

Påverkan från litteratur 

Mina studier i fred- och utvecklingsstudier har också, om en till en ganska liten del, påverkat 

min förförståelse kring genderfrågor. Chandra Talpade Mohanty har lärt mig om risker med 

att generalisera inom feministisk forskning. Hon menar att användningen av kategorin 

”kvinnor” som en homogen grupp utan att relatera till klasstillhörighet, etnisk grupp eller ras 

leder till att man inte tar hänsyn till olikheter i människors vardagliga liv och de olika 

intressen som finns hos kvinnor från olika klasser, grupper och religioner. (Mohanty, 1997, s. 

79-86) Susan Moller Okin har utvecklat mina tankar kring könsskillnader inom kulturella 

normer genom att argumentera att den privata sfären och ”reproductive life” är centrala inom 

många kulturella normer och att eftersom en mycket större del av kvinnors liv läggs på privata 

och ”reproductive” sidor av livet, har kulturella seder troligen större inverkan på kvinnors liv 

än på mäns. (Okin, 1999, s. 12-17) Yael Tamir argumenterar att genom att vi talar om att man 

måste skydda kulturer så att de kan ”överleva” antar vi att de inte kan överleva förändringar, 

att kulturen försvinner om man försöker förändra den. Tamir säger att dessa antaganden är 

speciellt skadliga för kvinnor som endast kan förbättra sin status genom att utmana 

traditionella normer. Om ett samhälle inte kan förändras och samtidigt behålla sin identitet 

kommer kvinnors strävan att förändra sin situation i konflikt med gruppens intressen. (källa) 

Denna debatt kan tyckas höra hemma utanför diskussionen om modernisering men jag tror att 

debatten om grupprättigheter för att skydda kulturell mångfald kontra individuella rättigheter 

för att skydda individer är relevant för diskussioner om moderniseringens effekter för 

människor. I moderniseringsprocessen försvinner vissa traditionella sätt att strukturera 

samhället och mellanmänskliga relationer vilket innebär att kulturer kan komma att förändras 

och med det även gruppidentiteter. 

1.3.2 Teoretiska utgångspunkter om modernisering 

Jag kommer här att presentera de teorier som jag har med mig och kritiskt kommer att relatera 

till i mina kommande reflektioner. 

 

Rostow’s ”Take-off” 

Modernisering och utveckling har länge setts som i princip jämbördiga begrepp för att 

beskriva den process som de västerländska länderna har gått igenom, en process som tog 

omkring 200 år. Inom den traditionella modernismen är utveckling, sedd som ekonomisk 

tillväxt och en förskjutning av produktion och sysselsättning från jordbrukssektorn till modern 
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industri, ett resultat av modernisering. Modernisering, i sin tur, är ett vidare begrepp för den 

samhällsomvandling som är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Rostow (1971) 

beskriver ekonomisk utveckling i fem steg med början i det traditionella samhället som 

karakteriseras av en begränsning av hur mycket som kan produceras per person, vilket i sin 

tur leder till att en stor del av resurserna måste läggas på jordbruksproduktion. Politik, 

ekonomi, sociala strukturer och värderingar förändras sedan i dessa samhällen för att uppnå 

ekonomisk tillväxt. Det andra stadiet kallar han förutsättningar för ”take-off”. Detta stadium 

har oftast uppkommit på grund av influenser från andra länder. Det tredje stadiet, ”the take-

off” inträder då samhället överkommer de gamla hindren för tillväxt vilket ofta sker genom 

teknologisk utveckling inom jordbruk och industri samt en maktelit som prioriterar 

modernisering och ekonomisk tillväxt. I det fjärde stadiet försöker samhället finna en balans i 

sin nya ekonomi, modern teknologi sprids över alla sektorer och landet finner en plats i den 

internationella ekonomin. Det femte och sista stadiet innebär ett masskonsumptions samhälle. 

(Rostow, 1971) För att uppnå samma utvecklingsnivå som västerländska länder måste 

utvecklingsländer gå igenom samma process med industrialisering och ekonomisk tillväxt. 

 

 

Tönnies’ ”Gemeinschaft – Gesellschaft” 

En annan utgångspunkt i moderniseringsdiskussionen som framförs av Tönnies (2001) är 

dikotomin gemeinschaft - gesellschaft där det förstnämnda innebär ett samhälle där invånarna 

i grunden är förenade, genom släktband, vänskapsband, gemensamma intressen och behov, 

gemensam historia och lojalitet, och där varje invånare har en viss roll. I ett gemeinschaft-

samhälle rättfärdigas ledarskap av traditionella rolluppdelningar byggda på kön, släktskap, 

ålder och fysisk styrka, egenskaper som i hushållet ger fadern ledarrollen, en roll som 

accepteras av de underställda på grund av lokala sedvanor, respekt och lojalitet. I samband 

med att ett samhälle utvecklas läggs till fadern andra typer av ledare som också får legitimitet 

genom den patriarkala auktoriteten, kung, lord, klanledare, domare, religiös ledare etc. 

Modernisering och utveckling innebär enligt Tönnies att ett samhälle övergår från 

gemeinschaft till gesellschaft. I ett gesellschaft-samhälle är människorna i grunden åtskilda, 

alla handlingar utförs med individens egenintresse i centrum och inte, som i ett gemeinschaft, 

i första hand i gruppens intresse. Mänskliga relationer består i utbyte av varor och tjänster, 

som sker på ett sådant sätt att individen får något likvärdigt eller bättre i utbyte mot det hon 

eller han ger, i enlighet med ”rational choice” -tanken. (Tönnies, 2001) 
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Schumpeter’s ”Skapande förstörelse” 

Omvandlingen från ett traditionellt till ett modernt samhälle skapar spänningar mellan 

traditionella värderingar och moderniseringens resultat, dvs. den verklighet som 

moderniseringen och den ekonomiska utvecklingen skapar. Traditionella modernister skulle 

argumentera att eventuella negativa konsekvenser av en moderniseringsprocess är en 

nödvändig fas som alla samhällen måste gå igenom i övergången från traditionellt till 

modernt. Nationalekonomen Joseph Schumpeter myntade begreppet ”skapande förstörelse” 

för att förklara den process i kapitalismens kärna som innebär att framväxten av nya 

ekonomiska strukturer förstör de gamla. Den förstörelse av de gamla strukturerna som 

Schumpeter talar om kan tänkas resultera i att en del av befolkningen faller utanför det nya 

systemet, ner i fattigdom och arbetslöshet. Schumpeter menar att det är meningslöst att 

analysera eventuella negativa effekter av denna förstörelse eftersom de är en nödvändig del av 

förändringsprocessen och för att de endast är en del av en större helhet, vars resultat måste 

bedömas genom att se till helheten. (Schumpeter, 1994, s. 67-68) I kritik mot denna syn finns 

de som säger att vi bör göra vad vi kan för att minska de negativa effekterna av 

moderniseringen, hjälpa de människor som faller ut vid övergången till det nya systemet.  

 

Omdefiniering av utvecklingsbegreppet 

Ur debatten om det nödvändiga eller inte i mänskligt lidande och andra negativa konsekvenser 

av moderniseringsprocessen och efter att flera kriser i utvecklingsländer i form av fattigdom, 

arbetslöshet och miljöförstöring uppmärksammats och motbevisat teorin om att 

moderniseringens vinster kommer att sippra ned till alla samhällsklasser, föddes tanken om en 

omdefiniering av begreppet utveckling. Utveckling kom att definieras i mer mänskliga/sociala 

termer. Hänsyn började tas till minskning av fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet i samband 

med ekonomisk tillväxt. Amartya Sen argumenterar för en definition av utveckling som frihet, 

i kritik mot den traditionella synen på utveckling som ekonomisk tillväxt. Han ser ekonomisk 

tillväxt som ett av de medel som kan hjälpa till att vidga människors frihet. Frihet i sin tur är 

både ett medel och ett övergripande mål i utveckling. Det kan till exempel handla om 

ekonomiska, politiska och sociala friheter. Sen fokuserar på människors förmågor 

(capabilities), dvs. den faktiska frihet en person har att leva ett liv som han eller hon 

värdesätter. (Sen, 2002) Då Sen mer specifikt diskuterar kvinnor i relation till utveckling 

argumenterar han för vikten av att inte bara se till kvinnors välbefinnande utan även deras 

handlingsfrihet. (Sen , 2002, s. 267- 289) 
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Utveckling i denna bemärkelse skiljs då från begreppet modernisering. Post-

developmentalister försöker finna en ny syn på utveckling, som kopplar begreppet till 

mänskligt självförverkligande istället för till modernisering av samhällsstrukturer. 

Grundargumentet är att moderniseringens konsekvenser är sådana att den inte är en rimlig väg 

för mänsklig utveckling och frihet. Detta betyder alltså att med denna definition av utveckling 

kan ett samhälle moderniseras utan att utvecklas. Postmoderna perspektiv utmanar strömfåran 

som ser utveckling som modernisering. Man framhåller att människor måste ses som agenter 

som reagerar på och agerar efter olika ekonomiska, politiska och kulturella situationer och 

inte som passiva offer i ett samhälle som förändras. Postmodernism betonar betydelsen av 

makten i språk och diskurser och dess relation till kunskap och lokala kontexter. 

(Visvanathan, Duggan, Nisonoff & Wiegersma, 1997) 

 

Min utgångspunkt 

I diskussionen om hur vi ska se på utveckling bortom modernisering vill jag titta på 

moderniseringsprocessers specifika effekter för kvinnor. När jag börjar läsa om kvinnor och 

modernisering är min bild av modernisering en process där samhälleliga strukturer förändras 

parallellt med att människors attityder och värderingar samt mellanmänskliga relationer 

förändras. I princip använder jag begreppet för att beskriva förändringar av sociala, politiska 

och ekonomiska strukturer som leder till att samhället (oavsett hur det såg ut tidigare) blir mer 

likt hur västerländska länder idag är strukturerade. Jag är personligen inte speciellt förtjust i 

begreppet modernisering eftersom det hur man än vrider på det alltid ligger en värdering om 

vad som är modernt i begreppet. För att min diskussion ska bli värdefull måste jag dock 

använda ett allmänt känt och accepterat begrepp och en definition av det begreppet. Det jag 

vill undersöka är alltså vad teknologisk utveckling, industrialisering, urbanisering, ökad 

informationsspridning, utbyggnad av utbildningssystem och demokratisering har för effekter 

på kvinnors syn på sig själva och sin sexualitet, mäns och samhällets syn på och behandling 

av kvinnor och kvinnors möjligheter att leva sina liv på ett sätt som för dem känns värdigt. 

Jag tar avstånd från Schumpeters ”nödvändiga faser” och utgår ifrån att eventuella negativa 

sidor av moderniseringsprocesser inte är nödvändiga och att man åtminstone måste försöka 

jämna ut effekterna av samhällsförändring och skydda de som hamnar utanför. En del i den 

förförståelse med vilken jag går in i och tolkar texter om ämnet är att jag utgår ifrån 

uppfattningen att Marocko, Uganda och Mexiko befinner sig i någon form av 

moderniseringsprocesser. 
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2. Teorier om kvinnor och utveckling 

Modernisering har av många som fördjupat sig i det setts som speciellt gynnsamt för kvinnor 

eftersom de varit mer hämmade än män av traditionella värderingar som format deras roller. 

Konventionella modernister som tittade på utvecklingens effekter för kvinnor fann endast 

positiva effekter; industrialisering, födelsekontroll och moderna värderingar förväntades öka 

kvinnors rörelse- och handlingsfrihet (Jaquette, 1982, s. 269) Simone de Beauvoir behandlar 

kvinnans förändrade situation i samband med moderniseringen i Europa under 1800-talet. 

Hon är i grunden positiv till modernisering. Hon beskriver hur arbetande kvinnor i 

industrialiseringens ungdom blev exploaterade mycket värre än männen men att den 

industriella revolutionens behov av kvinnlig arbetskraft trots det var en förutsättning för 

kvinnans frigörelse i Europa (de Beauvoir, 1986, s. 90). Kvinnans kyskhet innan äktenskapet 

är ett sätt för mannen att vara säker på att det är till sina egna barn han lämnar efter sig sitt 

arv. De Beauvoir menar att kvinnans ”bundenhet vid sin funktion som barnaföderska” är den 

största orsaken till att hon har tvingats under männens kontroll och inte har kunnat delta i det 

offentliga livet. Spridningen av preventivmedel och rätten till abort har därför gjort kvinnan 

mycket friare. (de Beauvoir, s. 94-96)  

Ester Boserup har studerat utveckling i tredje världen under 1900-talet och hon är mer 

negativt inställd. Hon beskriver ekonomisk utveckling som en övergång från jordbruk till 

stadsnäringar i två steg; först sker en övergång från naturaverksamhet för familjebehov till 

kommersiell produktion för försäljning, sedan sker från det stadiet en övergång till anställning 

i moderna fabriker, kontor, affärer och moderna serviceindustrier. I denna övergång ingår en 

utbredd urbanisering, som i sin tur leder till en förändring av kvinnors sysselsättning i 

hemmet. (Boserup, 1970, s. 178-181) I det första steget introduceras nya teknologier i 

jordbruket för att öka produktionskapaciteten. Nya jordbruksredskap, som minskar behovet av 

muskelstyrka, kan i teorin tänkas minska skillnader i arbetsproduktivitet mellan könen. Enligt 

Boserup förhåller det sig dock inte så eftersom det i regel är männen som får lära sig att 

hantera de nya redskapen, delvis som en följd av att de europeiska kolonialmakterna föredrog 

att männen arbete i jordbruket och därför undervisade dem. Detta leder i sin tur till att 

kvinnornas relativa arbetskapacitet minskar i takt med införandet av dessa nya redskap som i 

sin tur leder till en försämring av deras relativa ställning i jordbruket. Männen använder nya 

redskap, odlar grödor till försäljning och får in pengar för att köpa nya redskap. Denna 

utveckling gör att männens prestige ökar och kvinnans ställning försämras. Männen blir de 
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som är ”moderna”. Detta förstärks ytterligare av att fler pojkar än flickor får gå i skolan vilket 

gör att män blir moderna och kvinnorna förblir traditionella. Den högre utbildningsnivån gör 

även att det är lättare att utbilda män än kvinnor i nya jordbruksmetoder. Boserup menar alltså 

att moderniseringen av jordbruket ökar skillnader i status mellan män och kvinnor. (Boserup, 

1970, s. 50-54) 

Samma sak sker vid framväxten av den moderna industrin. Män gynnas genom bättre 

utbildning, kvalificerat arbete och högre lön och deras status höjs. Kvinnor tenderar att samlas 

i lågavlönade, osäkra arbeten utan möjligheter till avancemang. Boserup menar att denna 

arbetshierarki endast återfinns i den moderna stadsekonomin, dvs. den finns inte i primitiva 

samhällen. (Boserup, 1970, s. 140-141) Hon menar vidare att urbanisering leder till en 

förändring av kvinnors sysselsättning i hemmet, som på grund av svårigheterna för kvinnor att 

få jobb ofta tar sig uttryck i att kvinnorna får mindre att göra och att familjens inkomst 

minskar i samband med inflyttning till staden. Detta skapar slitningar mellan manliga och 

kvinnliga familjemedlemmar. (Boserup, 1970, s. 181-190) På det utvecklingsstadium då 

pojkar får utbildning i skolor och verkstäder medan flickor bara undervisas av sina mödrar 

ökar skillnaden i produktivitet mellan könen betydligt. Senare, när flickor också går i skolan 

framträder en annan skillnad eftersom alltfler pojkar får yrkesutbildning medan praktiskt taget 

alla flickor endast får en introduktion till sin roll som hustru och mor. (Boserup, 1970, s. 218-

219) Boserup anser att den polarisering mellan könen som uppstår i en moderniseringsprocess 

måste motverkas genom att kvinnor ges möjligheter till arbete tidigt i 

moderniseringsprocessen och inte, vilket är en vanligt förekommande synpunkt, efter att alla 

män har fått arbete. Hon är dock inte negativ till modernisering och utveckling i sig.  

WID (women in development) perspektivet växte fram under 1970-talet efter 

publiceringen av Boserups studier. WID grundades på den traditionella moderniseringstanken, 

inom vilken traditionella, auktoritära, mansdominerade samhällen övergår i moderna, 

demokratiska och jämställda. De menade att vinsterna från moderniseringen inte hade nått 

kvinnor på grund av att kvinnor inte varit integrerade i utvecklingsprocessen och de 

förespråkade därför kvinnors inkludering i utveckling, exempelvis inom utbildning och 

arbete. Fokus lades främst på kvinnors roller som producenter. WID anhängare har bidragit 

till att utvecklingsstatistik har tagit hänsyn till kön. De ifrågasatte dock inte orsakerna till 

kvinnornas underordnade och förtryckta ställning eller varför kvinnor inte gynnats av 

utvecklingsstrategier. (Connelly, Li, MacDonald & Parpart, 2000, s. 56-61, Visvanathan, 

1997, s. 17-21) 
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Marxistisk feminism kopplar samman kvinnans underordning med klassförtryck, i ett 

klasslöst samhälle kommer kvinnor och män att vara jämställda. De ser ekonomisk utveckling 

i form av kapitalism som ett hinder för kvinnans frigörelse. Det kapitalistiska systemet gynnas 

på olika sätt av kvinnornas underordnade ställning, t.ex. genom att kvinnorna utför obetalt 

arbete i hemmet och utgör billig reservarbetskraft som hjälper till att hålla lönerna låga. 

Kapitalismen hjälper därför till att upprätthålla ojämlikheten. (Connelly, Li, MacDonald, 

Parpart, 2000, s. 120-121) WAD (women and development) bygger på marxistisk feminism 

och beroendeskolan. De förespråkar kvinnospecifika program som tar hänsyn till kvinnors 

situation, kunskap och problem istället för att integrera kvinnor i konventionella program som 

tenderar att domineras av patriarkala intressen. (Connelly, Li, MacDonald, Parpart , 2000, s. 

60-61) 

Radikalfeminism hävdar att patriarkatet är det viktigaste av förtryck, det har existerat i 

nästan alla kända samhällen. Kvinnors underordning är mycket svårare att förändra än 

klassförtryck eftersom det är djupt inbäddat i människors psyke och i sociala seder. Många 

radikalfeminister hävdar att orsaken till kvinnors underordning är mäns kontroll över kvinnors 

fertilitet och sexualitet, dvs. över deras kroppar. De menar att genom att göra frågor om 

sexualitet till något privat försvårar man kvinnors försök att förändra. (Connelly, Li, 

MacDonald, Parpart, 2000, s. 123-124) 

Socialistisk feminism försöker skapa en kombination av marxistiska och 

radikalfeministiska tankar. De definierar patriarkat som hierarkiska relationer med grunden i 

mäns kontroll över kvinnors sexualitet, barnafödande och arbete. De lägger till att patriarkatet 

kan se olika ut under olika tidsperioder och i olika kulturella, politiska, ekonomiska och 

religiösa kontexter. De är intresserade av relationen mellan produktion och reproduktion och 

de kapitalistiska, mansdominerade strukturerna som styr båda. (Connelly, Li, MacDonald, 

Parpart, 2000, s. 126-127) GAD (gender and development) perspektivet växte under 1980-

talet fram som ett alternativ till WID och WAD och influerades av socialistisk feminism. 

GAD hävdar att kvinnors status i samhället påverkas av deras materiella situation och deras 

position i den nationella, regionala och internationella ekonomin liksom av den patriarkala 

makten i deras samhälle på nationell, lokal och hushållsnivå. Dessa skapas och upprätthålls av 

värderingar och normer som definierar mäns och kvinnors roller i samhället. GAD anhängare 

menar att man måste studera relationerna mellan kvinnor och män, inte fokusera endast på 

kvinnor. Empowerment av kvinnor är inom GAD ett viktigt sätt att göra utveckling mer 

kvinnovänligt. Liksom många radikalfeminister tar man inom GAD avstånd från 

uppdelningen mellan det privata och det offentliga och fokuserar på kvinnoförtryck inom 
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familjen. (Connelly, Li, MacDonald, Parpart , 2000, s. 61-63) Kate Young påpekar att GAD 

synsättet inte tar för givet att kvinnor eller män är medvetna om de strukturella grunderna i 

könsdiskrimineringen eller att män aktivt förespråkar sin egen dominerande ställning. 

(Young, 1997, s. 51) 

Många feminister från tredje världen och färgade kvinnor i väst har framhållit vikten av 

att ta i beaktande kvinnors olika situationer utefter ras, klass, kulturella, politiska och religiösa 

situationer. Målet är att skapa en global feminism som erkänner olikheter men samtidigt 

försöker finna gemensamma politiska och intellektuella vägar. (Connelly, Li, MacDonald, 

Parpart, 2000, s. 130-132) Chandra Talpade Mohanty argumenterar att västerländsk feminism 

producerar en genomsnittsbild av ”tredje världen kvinnan” som outbildad, traditionsbunden 

och förtryckt. Detta leder till vad hon kallar en kolonisering av, eller att man inte tar hänsyn 

till, olikheter i människors vardagliga liv och de olika politiska intressen som finns hos 

kvinnor från olika klasser, grupper och religioner. Postmodernistiska feminister menar att 

feministiska teorier kan stärkas av postmodernismens fokus på olikheter och dess analyser av 

kopplingar mellan språk, makt och kunskap. Postkolonialism har bidragit mycket till 

postmodern feministisk teori.  (Connelly, Li, MacDonald, Parpart, 2000, s. 137-138) 

Jag tar upp Simone de Beauvoir för att visa exempel på att moderniseringen i Europa 

sågs som positiv för kvinnor, hon beskrev den som en förutsättning för kvinnans frigörelse. 

Ester Boserup ser som följder av moderniseringsprocesser i tredje världen negativa 

konsekvenser för kvinnor och menar att man måste integrera kvinnor i utvecklingsstrategier, 

något som även WID perspektivet förespråkar. Marxistisk feminism argumenterar att 

kapitalismen, dvs. den ekonomiska utvecklingen, hjälper till att upprätthålla kvinnors 

underordning. Med definitionen av modernisering som ekonomisk utveckling kan man alltså 

se negativa effekter för kvinnor. Med hjälp av radikal- och socialistisk feminism samt GAD 

förstår jag vikten av att studera underliggande orsaker till att kvinnor inte integreras i 

utvecklingsstrategier. De lyfter även fram vikten av att fokusera på privata frågor såsom 

sexualitet och kvinnoförtryck inom familjen eftersom de underliggande strukturer som 

upprätthåller kvinnors underordning gör sig gällande även i denna sfär. 
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3. Kvinnor i den offentliga sfären 

Jag börjar med att ta tag i diskussionen om kvinnors deltagande i arbetslivet och i andra 

offentliga sammanhang. Boserup och anhängare av WID argumenterar att genom att ge 

kvinnor tillgång till utbildning och arbete kan man förbättra deras status. En följd av 

industrialiseringsprocesser där människors försörjningssätt förändras är ofta att kvinnor tar 

större del i livet utanför hemmet, en domän som tidigare varit reserverad för män. Genom att 

arbeta bidrar kvinnan till familjens försörjning och hon kan även försörja sig själv vilket 

betyder att hon inte har samma behov av en man som försörjer henne. Detta ökar hennes 

självständighet och därmed hennes frihet. En kvinna som har en egen inkomst har antagligen 

större möjligheter att bestämma över sitt liv, hon har egna pengar att förfoga över vilket gör 

att hon inte behöver sin mans tillåtelse för varje sak som kostar pengar. Detta betyder i sin tur 

att hon har mindre anledning att lyda sin man. Kvinnoarbete kan ses dels som en orsak till 

kvinnors frigörelse, dels ett medel för kvinnorna att uppnå sina mål och dels som ett mål i sig. 

Att kvinnor arbetar betyder dock inte i sig självständighet och frihet. Det kan till exempel 

mycket väl vara så att en gift kvinna som arbetar inte förfogar över sin egen inkomst.  

Ett flertal feminister menar att modernisering i form av urbanisering, ökad rörlighet och 

övergång till pengabaserad ekonomi snarare ökar kvinnors beroende än minskar det. 

Förklaringen är att då kvinnorna kastas in i den moderna sektorn, där de blir diskriminerade 

och exploaterade, försvinner deras traditionella ekonomiska och sociala roller som gav 

trygghet och viss status. (Jaquette, 1982, s. 271) Många forskare har hävdat att ju större 

inblandning kvinnorna har i den offentliga sfären desto högre är deras kulturella status och 

samhälleliga inflytande. (Charlton, 1997, s. 12) Peggy Sanday menar dock att ekonomisk 

deltagande inte är tillräckligt för att höja kvinnors status. Om inte kvinnors ökade deltagande i 

ekonomin stöds av kulturella normer leder det till fientlighet mellan könen snarare än högre 

status och mer makt för kvinnor. (Jaquette, 1982, s. 275-276) Boserup beskriver hur ”många 

afrikanska män reser invändningar mot att kvinnor gör karriär därför att stadskvinnan 

därigenom blir ekonomiskt självständig och ovillig att underkasta sig den manliga 

auktoriteten” (Boserup, 1970, s. 225). Vidare citerar hon en rapport från Centralafrikanska 

republiken som säger att ”männen, framförallt de unga, fruktar tydligen att utbildningen av 

kvinnor skulle vara liktydig med kvinnlig emancipation och antingen resultera i omoral eller 

ett alltför stort oberoende av familjeauktoriteten” (Boserup, 1970, s. 227) Här nedan kommer 
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jag genom tre exempel visa hur samhällets, och männens, reaktioner på kvinnors ökade 

offentliga deltagande kan ta sig uttryck. 

3.1 Mexiko 

I samband med den globala omstrukturering som vi upplevt de senaste decennierna diskuterar 

Marianne Marchand (2002) förändrade uppfattningar rörande gender. Dessa förändringar har 

medfört att kvinnors möjligheter att arbeta har ökat. Det finns dock ofta en uppdelning av 

arbetsuppgifter mellan män och kvinnor då kvinnor ses som bättre lämpade att utföra 

monotona arbetsuppgifter eftersom de är mer undergivna och mindre benägna att gå med i 

fackföreningar. I Mexiko tar kvinnor i allt större grad del i lönearbete och i landets maquilas 

(fabriker) har män och kvinnor lika lön. Marchand drar från sina studier slutsatsen att manliga 

maquila-arbetare upplever att deras manlighet hotas av dessa arbetande kvinnor med lika hög 

lön. Nya könsrelationer i hushållen och på arbetsmarknaden kan leda till att stärka kvinnors 

ställning men de kan också leda till en ökning av alkoholism, våld mot kvinnor och sexuellt 

våld i hemmet och på arbetsplatsen. (Marchand, 2002, s. 109-114) 

Ramona Pérez (2002) beskriver hur fiestas (högtider eller fester) i Latinamerika, med 

fokus på en stad i Mexiko, är offentliga tillställningar inkluderande stora mängder alkohol där 

kvinnor offentligt blir förtryckta på olika vis. Kvinnorna i den mexikanska byn har börjat 

försörja sig själva, främst genom att tillverka lerkrukor till turistindustrin som har blivit en 

viktigare inkomstkälla än traditionellt manliga arbeten. Kvinnornas mer aktiva deltagande i 

livet utanför hemmet gör att det kvinnliga beroendet av män börjar försvinna. Kvinnorna 

utmanar offentligt de traditionella familjestrukturerna där kvinnorna är beroende av männen, 

ekonomiskt, politiskt och socialt. Det har inte varit lätt för männen att acceptera behovet av att 

kvinnor arbetar utanför hemmet. Mäns frustration över kvinnornas ökade autonomi tar sig 

uttryck i våld och alkoholkonsumtion. Då kvinnor visar sig kunna leva självständigt från män, 

försöker männen återta sin förlorade maskulinitet genom våld mot kvinnor i hemmet. Ilska 

mot kvinnors deltagande i livet utanför hemmet spelas ut på den symboliskt laddade fiestan, 

under påverkan av alkohol, i form av aggressiva handlingar gentemot kvinnor och flickor. 

Ogifta döttrar har, i enlighet med traditionella seder, som uppgift under festerna att ta hand 

om manliga släktingar och straffas om de inte gör det. Att männen slår sina fruar på dessa 

offentliga fester inför hela samhället gör att de återvinner den heder de förlorar i samband 

med att frun tillbringar tid utanför hemmet. Pérez menar att det faktum att sådant beteende; 

fysiskt, känslomässigt och mentalt våld mot kvinnor och flickor, flyttas till offentliga platser 

är ett tecken på att det är accepterat av samhället i stort. Det som sker på dessa feistas är en 
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slags symbolisk fasad av att livet mellan könen är som det alltid har varit; kvinnorna under 

männens kontroll. (Pérez, 2002, s. 263-279) 

3.2 Uganda 

I Uganda under 1920- och 30-talen började många män känna att kvinnor flydde undan 

nödvändig manlig övervakning. Utbildning och arbete utanför hemmet hotade den manliga 

dominansen eftersom kvinnorna där undkom sina makars och fäders kontroll. Ogifta 

ensamstående kvinnor var ett speciellt starkt hot mot föreställningen att alla kvinnor måste stå 

under en mans kontroll. Detta var både traditionella värderingar i Uganda och viktorianska 

värden som britterna förde med sig. Männen kände rädsla för att de dåvarande 

familjestrukturerna skulle förstöras, att deras auktoritet skulle minska, att kvinnorna började 

konkurrera med dem på arbetsmarknaden samt att kvinnors sexualitet blev okontrollerad. En 

serie regler för hur en respektabel kvinna skulle bete sig skapades under den perioden, kallad 

”the domestic virtue model” som en reaktion mot det hot som kvinnors ökade självständighet 

och rörlighet utgjorde. Denna modell skapades gemensamt av afrikanska och brittiska ledare 

och innebar tydligt skiljda roller för män och kvinnor. Modellen bestod av följande riktlinjer; 

alla kvinnor ska gifta sig och som fruar erbjuda tjänster åt sin make, inklusive sex, kvinnor är 

mödrar, kvinnor har plikter inom hushållet såsom städning och matlagning, kvinnors arbete 

ska ske i hemmet eller på familjens mark, kvinnor ska lyda män, hon ska vara underdånig sin 

make och sina manliga släktingar liksom andra män i samhället, kvinnor är inte beslutsfattare, 

kvinnor kan använda ägodelar såsom mark men äger dem inte. (Kyomuhendo & McIntosh, 

2006, s. 65-81) 

The domestic virtue model var en dominerande kulturell idé under hela resten av 1900-

talet i Uganda.  När det ugandiska samhället började förändras senare under 1900-talet var 

därmed kvinnor fast mellan två kontrasterande krafter; de tvingades av ekonomiska skäl söka 

sig inkomstgenererande arbete samtidigt som starka ideologiska krafter hindrade dem att 

arbeta utanför hemmet. Flera generationer kvinnor under 1900-talet stod inför det svåra 

beslutet hur de skulle kunna få in en tillräcklig inkomst för sin familj och samtidigt följa 

modellens riktlinjer för hur en god och respektabel kvinna skulle bete sig. Detta fick olika 

negativa konsekvenser; det hindrade kvinnor från att till fullo delta i landets ekonomiska 

utveckling och det offentliga livet och det skapade könsrelaterat våld. (Kyomuhendo & 

McIntosh, 2006, s. 65-81) 
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I början av Ugandas självständighet började allt fler kvinnor att arbeta utanför hemmet, något 

som regeringen stödde. I takt med att allt fler kvinnor började arbeta förändrades ”domestic 

virtue”-modellen något så att även arbetande kvinnor i vissa yrken, såsom lärare och 

sjuksköterska, kunde arbeta och fortfarande vara goda kvinnor. Hon skulle dock naturligtvis 

fortfarande gifta sig och föda barn, ta hand om familjen och hushållet och vara undergiven 

gentemot sin make. Dessa förväntningar gjorde det svårt för kvinnorna att till fullo deltaga i 

det offentliga livet. Kvinnor i alla samhällsskikt upplevde fysisk och emotionell utmattning av 

att försöka klara av ett arbete och de familjära plikter en god kvinna skulle utföra. För många 

kvinnor orsakade situationen identitetskriser; var de dåliga kvinnor om de utmanade de 

strukturer som nekade dem de positioner som de var kvalificerade till? Det var även mycket 

svårt för en högutbildad och arbetande kvinna att hitta en make. I takt med att kvinnor fick 

större möjligheter kände många män att de förlorade sina roller och rättigheter. Inom familjen 

minskade deras roll som ensam beslutsfattare av kvinnors möjligheter att tjäna en egen 

inkomst. För många män resulterade denna frustration i psykiskt och fysiskt våld. Sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen var vanligt, kvinnors deltagande i arbetslivet sågs fortfarande av 

många som promiskuöst och kvinnor som avancerade i arbetet anklagades ofta för att ha gått 

sängvägen dit. (Kyomuhendo & McIntosh, 2006, s. 132-137) 

3.3 Marocko 

I Marocko finns det en stark traditionell tro att individer av olika kön inte bör komma 

varandra för nära. Män och kvinnor växer upp i traditioner som uppmuntrar till fientlighet och 

rädsla mot det motsatta könet. Unga kvinnor görs medvetna om hur viktig denna segregering 

är för familjens heder. De traditionella samhälls- och familjestrukturerna håller dock på att 

brytas ned i samband med Marockos ekonomiska utveckling och andra samhällsförändringar 

och män och kvinnor lever närmare varandra och interagerar mer än de någonsin gjort tidigare 

En stor skillnad mellan ”traditionella” och ”moderna” kvinnor, som de definieras i Fatima 

Mernissis bok Beyond the veil, är att traditionella kvinnor (födda före första världskriget) har 

levt i könssegregering hela livet medan moderna kvinnor endast levt i segregering under 

puberteten. Denna direkta konfrontation mellan män och kvinnor som har växt upp i 

fientlighet gentemot varandra skapar spänningar och rädsla från båda sidor. Interaktion mellan 

främmande män och kvinnor är ett brott mot grundpelarna i den muslimska sexuella 

ordningen och eftersom endast det som är tillåtet är formellt reglerat, finns det inga regler som 

styr hur denna interaktion ska gå till. De som nu upplever desegregering av könen tvingas 

därför improvisera. (Mernissi, 2003) 
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Den oro som skapas av att kvinnor söker jobb i den moderna sektorn, och därmed kräver 

en roll som tidigare varit reserverad för män, ökar oundvikligt på redan existerande 

spänningar och konflikter. Detta förstärks i sin tur av den höga arbetslösheten i Marocko. 

Mäns maskulinitet har länge setts som hans kapacitet att försörja sin familj. Med dagens höga 

arbetslöshet känner många män att deras manlighet är under hot. Genom att tillhandahålla 

utbildning och lön till arbetande kvinnor, döttrar och söner har staten tagit över två av 

mannens viktigaste roller. Enligt marockansk lag har mannen rätt att kontrollera sin frus 

rörelser utanför hemmet. När ekonomiska nödvändigheter tvingar henne att arbeta upplever 

många män frustration då verkligheten försvårar hans, enligt lagen tillåtna, kontroll av sin fru. 

Mernissi menar att den minskade makten hos familjens överhuvud på kort sikt skapar sådana 

spänningar i familjen att män ofta kompenserar genom att förtrycka sina fruar och barn. 

(Mernissi, 2003) Vissa marockanska män följer varje dag sin fru till jobbet för att se till att 

hon inte gör något oanständigt på vägen, väl på jobbet ber han någon av hennes manliga 

kollegor att övervaka henne medan hon är där. Kvinnor som arbetar får sällan några pengar 

över till sig själva efter att ha köpt det som krävs för hushållet och barnen. Mannens lön går 

sällan till hushållet. Liksom ugandiska kvinnor vittnar många kvinnor i Marocko om 

utmattning på grund av det dubbla arbete de tvingas utföra då de dels arbetar utanför hemmet, 

dels efter arbetet måste ta hand om hushållet. (Naamane-Guessous, 2007, s. 99-101) 

3.4 Konsekvenser av kvinnors deltagande i den offentliga sfären 

Exemplen visar att kvinnors ökade deltagande i livet utanför hemmet inte alltid får enbart 

positiva följder och inte självklart innebär att kvinnorna är friare eller mer självständiga. I 

dessa exempel tycks det vara så att män, som en reaktion på att kvinnor tar för sig mer i 

arbetslivet och inom andra offentliga institutioner, försöker öka kontrollen av kvinnorna i den 

privata sfären. I de mexikanska och marockanska exemplen tar det sig framför allt uttryck i 

ökat våld mot kvinnor, i Uganda skapade männens kontrollbehov en beteendemodell som 

präglade och begränsade kvinnors liv under hela 1900-talet, som en reaktion på att de 

upplevde att kvinnorna började bete sig alltmer opassande. Kontrollen av kvinnors sexualitet 

påverkar i sin tur deras möjligheter att arbeta. Restriktioner på kvinnors rörlighet och 

umgänge med främmande män, som bygger på behovet att kontrollera deras sexualitet, 

begränsar avsevärt kvinnornas möjligheter till inkomstgenererande arbete. (Sen, 1997, s. 148-

149) Våld, sexuella trakasserier, svåra arbetsförhållanden, psykisk och fysisk ohälsa och 

dåliga familjeförhållanden kan bli följder av kvinnors ökade tillgång till utbildning och arbete.  
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Enligt Ramona Pérez (2002) menar forskaren Matthew Gutmann, baserat på studier av 

maskulinitet och machokultur i Mexiko, att män försöker lösa motsättningarna och 

förvirringen i sin maskulinitet, som uppstår på grund av kvinnors ökade självständighet, 

genom gender-baserat våld. (Pérez, 2002, s. 269) Denna syn läggs även fram av UNIFEM, 

som argumenterar att förändringar av ekonomiska och sociala strukturer samt 

familjekonstellationer orsakar kriser i synen på maskulinitet i många delar av världen. 

Ekonomiska och sociala förändringar förstör mäns traditionella roller som familjeförsörjare 

och begränsar deras möjligheter att finna andra meningsfulla roller i familjen och i samhället. 

Som en konsekvens av detta söker män andra sätt att bekräfta sin maskulinitet, såsom 

våldsamt sexuellt beteende och könsrelaterat våld. Ökningen av global arbetslöshet har 

ytterligare underminerat mäns roll som försörjare.  Samtidigt utmanar kvinnors deltagande i 

den offentliga sfären och i lönearbete traditionella arbetsfördelningar och könsroller samt 

synen på kvinnlighet. Dessa förändringar utmanar ytterligare maskulinitetsbegreppet. 

(UNIFEM, 2001) 

Boserup beskriver hur vissa yrken blir ”gettoiserade” av kvinnor, vilket innebär att 

kvinnor samlas inom vissa yrken och i samband med detta sjunker lönerna och statusen för 

dessa yrken och männen söker sig till andra. (Boserup, 1970) Kyomuhendo & McIntosh 

(2006) tar upp olika könsrelaterade begränsningar för arbetande kvinnor i Uganda. En av dem 

är att kvinnor ofta har mindre startkapital och svårare att få krediter än män. Svårigheter att få 

respekt av män i sitt arbete kan bland annat leda till problem att anställa och leda manliga 

arbetare. Eftersom föräldraledighet är begränsat och få arbetsgivare tillhandahåller någon 

form av barnomsorg blir moderskap ett praktiskt och ekonomiskt hinder för arbete. Många 

kvinnor i deras undersökning vittnar om att deras uppgifter i hemmet hindrar dem från att 

lyckas i sitt arbete. Samtidigt lider familjen av att de har mindre tid och energi att ägna åt 

hushållet. Det dubbla arbete som många kvinnor tvingas utföra då de trots att de arbetar 

utanför hemmet förväntas utföra samma arbete i hemmet som tidigare gör att många kvinnor 

har mycket långa arbetsdagar. (Kyomuhendo & McIntosh 2006) Tvättmaskiner, diskmaskiner 

och andra tekniska hjälpmedel som underlättar hushållsarbetet samt daghem kom i Europa i 

samband med att kvinnor började röra sig ut i arbetslivet. Dessa uppfinningar gjorde det 

möjligt för kvinnor att arbeta utan att försumma sina plikter som mor och hustru. 

Tvättmaskiner, diskmaskiner och barnomsorg är mycket ovanligt i länder som idag genomgår 

en industrialiserings- och moderniseringsprocess. Därmed får inte kvinnorna samma stöd från 

omgivande infrastruktur som kvinnor i Europa hade i samma situation, och har fortfarande. 
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4. Modernisering och kvinnors sexualitet 

Det tycks vara så att delar av kvinnors svårigheter att kombinera arbete och familj är 

samhällets syn att kvinnors viktigaste roller är de som mor och som hustru samt behovet av att 

kontrollera kvinnors sexualitet. Dessa uppfattningar påverkar även kvinnors möjligheter att 

påverka sina liv inom andra områden och leva sina liv som de vill. Varför är det så? Varför 

finns detta kontrollbehov och varför blir det ett hinder för kvinnor i en 

moderniseringsprocess? Radikalfeminism, socialistisk feminism och GAD perspektivet 

framhåller vikten av att fokusera på privata frågor såsom sexualitet och kvinnoförtryck inom 

familjen. Jag kommer här att gå in djupare i frågan om kvinnors sexualitet och samhällets och 

männens behov av att kontrollera den i relation till de samhällsförändringar som sker i en 

moderniseringsprocess. 

Gita Sen diskuterar orsaker bakom underordning och sexuell kontroll av kvinnor i 

Indien. Hon menar att kvinnor i de jordägande klasserna hålls isolerade dels för att kontrollera 

deras arbete men också för att kontrollera faderskapet på deras barn, som en dag ska ärva 

egendomen. Denna syn har även andra som forskat i ämnet. Genom att konstant göra 

kvinnorna medvetna om sig själva som sexobjekt, med hjälp av blickar, gester, skratt och 

flirtande vaktar männen gränserna för tillåtet beteende. För att undvika att bli sedd som 

oanständig och förstöra sitt eget och sin familjs anseende klär sig och agerar kvinnorna på ett 

sätt som inte skapar uppmärksamhet. Även om familjen, mannen, inte har egendom att lämna 

över till sina barn och därför inte av den anledningen måste kontrollera faderskapet är sexuell 

kontroll tydligt närvarande. En förklaring till detta är att människor i lägre samhällsklasser 

försöker klättra i den sociala hierarkin genom att anamma beteende, normer och värderingar 

som återfinns i högre klasser. Då fattiga jordbrukarfamiljer skaffar sig mark eller annan 

inkomst tar de till sig medelklassens värden och drar tillbaka sina kvinnor från arbete utanför 

hemmet. Att en kvinna inte ”behöver” arbeta utanför hemmet blir en statussymbol. (Sen, 

1997, s. 142-145) En annan förklaring är psykologisk. Män kopplar sex med kontroll och 

erövring och den yttersta erövringen är att äga något som ingen någonsin ägt tidigare, dvs. en 

oskuld. (Sen, 1997, s. 146, de Beauvoir, 1986) Kvinnor accepterar sin underordnade ställning 

och kontrollen över dem eftersom de i utbyte får ekonomiskt underhåll och olika former av 

skydd. (Sen, 1997, s. 147) Sylvia Tamale menar att ett effektivt sätt att upprätthålla 

könshierarkier är genom att tabubelägga sexualitet och tysta ner de som engagerar sig i ämnet 

samt att förbjuda avvikelser från det ”naturliga”, exempelvis homosexualitet. Detta gör det 
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svårt att protestera mot existerande regler och normer. Homosexuella relationer mellan 

kvinnor är särskilt hotande för patriarkatet eftersom en dominerande man inte finns 

närvarande och kvinnans sexualitet kan definieras utan koppling till fortplantning. (Tamale, 

2003, s. 42-44) 

Sexuellt beteende och synen på sexualitet genomgår förändringar i många länder i samband 

med modernisering och utveckling. En anledning är att den ökade globaliseringen och 

tekniska utvecklingen gör att sexuella beteendemönster sprids mellan länder i takt med att de 

får tillgång till modern teknologi som TV, video och Internet. TV har exempelvis burit bilder 

av sexuellt beteende i Frankrike och andra länder i väst in i Marockanska vardagsrum så att 

även kvinnor som lever instängda i hemmet blir medvetna om mycket annorlunda beteenden 

mot vad de själva är vana vid. Även immigranter bosatta i andra länder för med sig idéer till 

sitt hemland vid besök eller om de återvänder. (Obermeyer, 2000, s. 244-245) Kvinnors ökade 

tillgång till utbildning och arbete gör att de delvis slipper undan familjens strikta kontroll. 

Ökade möjligheter till födelsekontroll har också bidragit till att kvinnor har lättare att skilja 

sig själv från sin funktion som barnaföderska. Nedan kommer jag att gå in djupare på 

marockanska kvinnors upplevelser av sexuella normer och en verklighet i förändring. 

Redogörelsen bygger mycket på den marockanska feministen Soumaya Naamane-Guessous 

bok Au-delà de toute pudeur, som behandlar kvinnors sexualitet i Marocko och bygger på en 

studie i Casablanca under åren 1981-1984.  

4.1 Marocko 

 
Det marockanska samhället är trots sina europeiska influenser fortfarande starkt 

traditionsbundet. Traditionens slöja ligger extra tungt över kvinnor och flickor vars liv 

fortfarande formas av segregering och skuld. Ogifta kvinnor får inte lämna hemmet förutom 

för skolan. Att flickan är oskuld vid sitt bröllop är fortfarande otroligt viktigt. Föräldrarnas 

försök att bevara sina döttrars oskulder kan ibland liknas vid en diktatur. Hedern för alla män i 

familjen står på spel. Modern är ansvarig för att upprätthålla männens regler, då det är hon 

som hålls ansvarig om dottern inte lyckas bevara sin oskuld. En flicka i Naamane-Guessous 

undersökning berättar: ”min mamma har förklarat för mig att jag aldrig får låta mig röras av 

en man, eftersom min kropp inte tillhör mig utan den man som en dag gifter sig med mig” 

(Naamane-Guessous, 2007, s. 23). Det sociala systemets institutioner kopplar heder och ära 

till kvinnors kroppar och begränsar deras självständighet och frihet genom att göra dem till 

väktare av högt aktade värderingar. Behovet av att kontrollera kvinnor uppfylls traditionellt 
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genom att flickor innan giftermålet hålls avskilda från samhället, tidiga arrangerade äktenskap 

och en bröllopsritual som kräver bevis på kvinnans oskuld. (Obermeyer, 2000, s. 243-244 & 

249-250) 

Idag har en ny värld öppnats för kvinnor i Marocko; TV, video och Internet, genom 

vilka de kan uppleva världen utanför utan att lämna hemmet. Många av filmerna handlar om 

kärlek, ett ämne som tidigare varit i princip okänt för marockanska flickor. Föräldrarna 

fortsätter sina försök att undertrycka sina döttrars sensuella känslor, samtidigt som hon får en 

introduktion till dem genom TV, video och bio. (Naamane-Guessous, 2007) Flera studier 

visar att sexuella kontakter före äktenskapet blir allt vanligare i Marocko. Könssjukdomar, 

däribland HIV/Aids ökar bland unga i Marocko, ett tecken på att sex innan äktenskapet ökar. 

(Dialmy, 1998) Perioden mellan puberteten och giftermål har förlängts med nio år de senaste 

två årtiondena. (Obermeyer, 2000, s. 244-245) Många känner sig klämda mellan lockelsen av 

en modern livsstil, där sexuella aktiviteter ses som en normal del av livet, och religiösa och 

kulturella värderingar, som endast tillåter sex inom äktenskapet. För de flesta unga i Marocko 

idag är normen om att inte ha sex före äktenskapet svår att hålla. Att gifta sig tidigt, ett sätt att 

undvika sex innan äktenskapet, är en omöjlighet för många marockaner, på grund av den höga 

arbetslösheten som gör det svårt att starta ett eget hushåll. (Dialmy, 1998, s. 16 och 

Obermeyer, 2000, s. 244-245) 

Spänningen mellan normer och verkligheten känns framför allt av unga kvinnor vars 

kyskhet är mycket viktigare än männens. De slits mellan önskan att experimentera och rädslan 

för att förstöra sina framtida chanser, eller uttryckt på ett annat sätt, mellan den känslomässiga 

intimitet som de har lärt sig att längta efter och de fysiska behov vars tillfredsställelse endast 

kan ske på bekostnad av skam och förlorad heder. (Obermeyer, 2000) Manlig virilitet är 

däremot en högt värderad kvalitet i det marockanska samhället; det värsta sättet att förolämpa 

en man är att påstå att han är oskuld och att en man är oskuld när han gifter sig är något 

otroligt larvigt. (Naamane-Guessous, 2007) Unga män vill ha sex med sin flickvän men 

förväntar sig att kvinnan de gifter sig med är oskuld och de ser ner på flickor som ger med sig. 

En tredjedel av flickorna i Naamane-Guessous’s undersökning hade pojkvän innan de gifte 

sig, relationer som flickorna håller hemliga för familjen. Seden är att det är mannen som ska 

ta initiativ till äktenskap, det är illa sett om en flicka gör det. En kvinna berättar att då hon tog 

upp ämnet om giftermål med sin pojkvän sa han att hon saknade heder som tog upp ett sådant 

ämne, han gjorde slut och gifte sig inte med henne.(Naamane-Guessous, 2007, s. 71) Därmed 

försöker unga kvinnor, som vill gifta sig med sin pojkvän, göra sig själva till den perfekta 

kvinnan, bete sig som pojkvännen vill och göra allt som han vill. Det är därför mycket viktigt 
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för en kvinna att kunna experimentera för att hitta en make men inte ge efter så mycket att 

hon förstör sitt rykte och sina chanser. (Obermeyer, 2000, s. 247-248) En kvinna berättar: ”jag 

håller på min oskuld men jag är tvungen att tillfredsställa min pojkvän på andra sätt, för jag 

vill också behålla honom.” En annan kvinna säger:” jag säger alltid nej till min pojkvän för 

jag är rädd att han annars när vi ska gifta oss/är gifta säger att jag var alldeles för lätt.” Hos 

majoriteten av unga kvinnor är sexliv ett sätt att skapa en relation till en framtida make, utan 

att det ger någon som helst njutning för henne. (Naamane-Guessous, 2007) 

Flickor som har ett sexuellt liv innan äktenskapet lever ett liv i skuld och rädsla, rädsla 

att förlora sin oskuld, att bli påkommen eller att bli gravid. (kap 1) Unga män och unga 

kvinnor tenderar att bete sig friare med partners som inte är lämpliga framtida makar. 

(Obermeyer, 2000, s. 243-244) Majoriteten av de kvinnor som inte längre är oskulder har 

gjort det efter lång tvekan och nästan mot sin vilja; till slut ger de efter för pressen från sin 

partner. En flicka berättar hur hon gav sin oskuld åt sin pojkvän för att verka mer modern. 

”Han pratade om moderna principer och lovade giftermål men efter att han fått mig gjorde 

han slut. När jag frågade varför han gjorde slut sa han att när han väl ska gifta sig vill han ha 

en fin flicka från en fin familj”(Naamane-Guessous, 2007). Mycket ofta står unga kvinnor 

inför två alternativ; neka sin pojkvän och förlora honom eller göra som han vill och förlora sig 

själv. Efter att ha gett med sig lever de i skam och i oro över att inte kunna finna en make. 

I Marocko är äktenskapet fortfarande ett skydd mot att folk pratar illa om en kvinna, är 

man inte gift är man en dålig kvinna. Det finns traditionella fördomar om kvinnor som är 

ogifta efter en viss ålder. Det enda som har förändrats rörande detta är att åldern för hur länge 

man kan vara ogift har ökat, från omkring 20 år till ca 30. En kvinna som är ogift vid 30 

utsätts för samma fördomar och förtal som en kvinna vid 20 år gjorde förr i tiden.(Naamane-

Guessous, 2007, s. 64-70) Detta är en viktig anledning till att äktenskap är ett eftertraktat mål 

för kvinnan och att hon gör sitt bästa för att få en lämplig man att fria till henne. Sensuella 

relationer tar ofta en mycket liten plats i marockanska kvinnors liv. Att vara åtrådd av sin man 

är däremot ett mål och en tillfredsställelse för många kvinnor. (Naamane-Guessous, 2007) 

Kvinnans oskuld är kopplad till ”spräckandet av mödomshinnan”, som visar sig i 

blodfläckiga lakan på bröllopsnatten. Naamane-Guessous skriver att många unga kvinnor idag 

lyckas ha sexuella relationer utan att förstöra sin mödomshinna. 65 % av kvinnorna i 

undersökningen hade haft någon form av sexuell relation innan sitt äktenskap, 39 % var inte 

längre oskulder. Medelåldern för den första sexuella erfarenheten är drygt 19 år medan 

medelåldern för att bli av med oskulden är drygt 21 år. Däremellan kan kvinnorna skaffa sig 

mycket sexuella erfarenheter utan att spräcka sin mödomshinna. Om det ändå skulle hända 
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finns det sätt att undvika den skam som kommer att följa om kvinnan på bröllopsnatten inte 

kan bevisa att hon varit oskuld. Många unga kvinnor i Marocko och i andra länder betalar 

mycket pengar för att ”återskapa sin oskuld”, vilket innebär ett kirurgiskt ingrepp som gör att 

det kommer några bloddroppar vid det första samlaget efter ingreppet. 

Att kvinnor har en hinna som spräcks vid hennes första samlag har börjat diskuteras på 

senare år. Flera forskare debatter nu för att mödomshinnan är en myt, att det inte går att se om 

en kvinna har haft samlag eller inte. Två av dem är Carola Ericsson och Monica 

Christiansson, forskare vid Umeå universitet. De hävdar att det bara är ungefär en av fyra 

kvinnor som blöder vid sitt första samlag, kanske till och med ännu färre. En anledning till att 

så många tror på mödomshinnans existens är troligen viljan att kontrollera kvinnors sexualitet. 

Det skulle bli ett ramaskri när man säger att mödomshinnan inte finns, för hur ska man då 

kontrollera om kvinnan har haft sex eller inte menar Carola Ericsson och Monica 

Christiansson. (Hellgren, 2005)  

För att illustrera förändringar i synen på sexualitet delar Naamane-Guessous in gifta 

kvinnor i tre grupper; en grupp, bestående av de yngsta och mest utbildade som ser sex som 

en del av kärleken, viktigt för paret, ett sätt att upprätthålla balans i förhållandet etc. En andra 

grupp, kvinnor äldre än 35 år och mindre utbildade, ser sex som en laglig akt skapad av gud 

för att tillfredställa mannen, om kvinnan låter honom ha sex med henne garanterar hon hans 

lycka. En tredje kategori kvinnor, där majoriteten är över 35 år och analfabeter, lever sitt 

sexuella liv som en nödvändig pina, en äktenskaplig plikt som i gengäld garanterar kvinnan 

mat och husrum av mannen. (Naamane-Guessous, 2007) 

4.2 Australiensiska kvinnor i sekelskiftets London 

I decennierna före och framför allt efter hundraårsskiftet 1900 emigrerade många vita 

koloniserade kvinnor från Australien till England. Livet i metropolen London, modernismens 

idéer samt det faktum att de undslapp familjens och det patriarkala samhällets kontroll i 

Australien gjorde att många av dessa kvinnor levde ut sin sexualitet väldigt öppet och 

kontroversiellt i form av utomäktenskaplig sex eller lesbiska förhållanden. Många kvinnor 

försörjde sig själva som exempelvis konstnärer, författare och artister. Att försöka kombinera 

sexualitet och respektabilitet under denna period var dock inte lätt. Många kvinnor upprätthöll 

utåt sett ett respektabelt äktenskap trots att de i hemlighet ägnade sig åt utomäktenskapliga 

affärer. Dorothy Wringt döljde inte sina utomäktenskapliga sexuella aktiviteter, hon dog 

genom självmord i Paris 1933. Att vara modern innebar för många kvinnor att leva under 

trycket av sexuell dubbelmoral. Kvinnor kunde ännu inte leva ett fritt sexliv utan att förlora 
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sin respektabilitet. Det var snarare en kontrahegemonisk diskurs under uppbyggnad. Under 

skydd av ett officiellt äktenskap hade dock många kvinnor möjlighet att uppleva 

känslomässig, intellektuell och kreativ frihet. (Burton, 1999) 

4.3 Reflektioner kring sexualitet och respektabilitet 

Beskrivningen av australiensiska kvinnor i London vid sekelskiftet visar att dessa kvinnor 

levde ut sin sexualitet mycket mer öppet än vad de kunde göra hemma i Australien. Samtidigt 

var det svårt för dem att behålla sin respektabilitet utan ett heterosexuellt äktenskap. Det är för 

mig en illustration av hur kvinnor trots ”utsvävande sexliv” fortfarande tyngs av 

respektabilitetens krav på prydhet och blir tvungna att leva ut i det tysta, bakom en 

respektabel fasad. Trots att dessa kvinnor försörjde sig själva, hade flera partners mm. var de 

ändå inte fria eftersom de hela tiden måste väga sitt fria levnadssätt mot risken att förlora sitt 

anseende. Detta är endast en artikel och kan därför inte fungera som någon form av bevis men 

den fick mig att fundera över olika sätt att bedöma förändringar i kvinnor möjligheter att leva 

som de vill. Artikeln fick mig att tänka att förändringar i synen på kvinnors sexualitet inte var 

en snabb och helt smärtfri process i Europa.  

Redogörelsen om kvinnors sexualitet i Marocko ger en djupare inblick i livet för 

kvinnor i ett land som befinner sig i en liknande process idag. Det moderniseringen fört med 

sig inom sexualitetens domän i Marocko är kontrasterande krav. Förr var det en naturlighet 

som inte ifrågasattes att vara oskuld vid sitt bröllop och varken kvinnor eller män förväntade 

sig att ha sex med sin partner före äktenskapet, det var för övrigt ovanligt att man över huvud 

taget hade en partner före äktenskapet. Idag lever många unga, både män och kvinnor, i skam. 

Situationen är dock svårast för kvinnorna eftersom deras kyskhet är så mycket viktigare än 

männens. Kvinnor måste idag göra en svår avvägning mellan att inte förlora sin pojkvän och 

inte riskera sina chanser att bli gift. Trots att undersökningar visar att kvinnor i Marocko idag 

har ett friare sexliv än för några decennier sen behöver det inte betyda att de har mer valfrihet 

och mer kontroll. De sociala strukturer som formar hennes möjligheter att bli gift, och hennes 

vilja att bli det, gör att hon tvingas bete sig och agera på vissa sätt. Kvinnor som arbetar och 

lever ett ”modernt” liv upplever att deras livsstil råkar i konflikt med den traditionella synen 

på kvinnors sexualitet som fortfarande präglar det marockanska samhället. 
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5. Makt och empowerment 

5.1 Makt 

Jag skrev i inledningen att det är omöjligt att jämna ut maktförhållanden mellan män och 

kvinnor om kvinnorna inte har kontroll över sina kroppar och sin sexualitet och att det är 

viktigt att studera kvinnors makt inom familjen och i andra mänskliga relationer. Därför 

kommer jag här att diskutera begreppet makt med hjälp av bland annat Steven Lukes. Vilken 

roll spelar maktfrågor i kvinnors situation i moderniseringsprocesser och i synen på kvinnors 

sexualitet? Vilken roll har makt i de strukturer som formar människors värderingar, 

förväntningar och beteenden? 

Makt kan innebära att någon får någon annan att göra något som denne inte vill göra. 

Lukes (2005) menar dock att makt också kan innebära att man påverkar, formar och 

bestämmer vad någon vill. (Lukes, 2005, s. 27) En form av makt i det sammanhang jag 

diskuterar i denna uppsats skulle alltså kunna vara att få män och kvinnor att vilja leva som 

traditionella könsroller föreskriver dem att leva, till exempel att kvinnor vill stanna hemma 

och ta hand om hushållet och barnen istället för att arbeta i inkomstgenererande arbete utanför 

hemmet. Grundläggande samhällsstrukturer som formats under lång tid får kvinnor och män 

att se fördelar med sina roller, se dem som naturliga och oföränderliga eller som guds vilja. 

Den yttersta formen av makt är enligt Lukes att hindra människor från att känna missnöje 

genom att forma deras uppfattningar, kunskaper och vad de vill. (Lukes, 2005, 28) 

Denna definition av makt kan användas för att förstå varför kvinnor ofta accepterar en 

underordnad situation. Ett argument är att underordnade på grund av manipulation, hot eller 

brist på alternativa synsätt förblir omedvetna om sina verkliga intressen. (Lukes, 2005, s. 10) 

Att kvinnor accepterar att de inte har samma rätt till hushållets resurser som män, att de utstår 

våld från sina makar, att de är beredda att föda barn även om det hotar deras egen hälsa och 

överlevnad för att tillfredsställa deras egna eller deras makars vilja att få söner, trots att dessa 

beteenden hotar kvinnornas eget välbefinnande, kan alltså ses som att dessa kvinnor utsätts 

för en form av makt. Det kan också vara så att kvinnor värderar sådant som identitet eller 

respekt högre än jämlikhet med män. En anledning till att kvinnor historiskt sett har accepterat 

sin underordnade ställning kan vara att deras identitet som kvinnor inte har varit deras 

viktigaste identitet och att de därför inte har gått samman som kvinnor för att protestera mot 

strukturer som förtrycker dem. Till detta hör att relationen mellan kvinnor och män skiljer sig 
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från till exempel relationen mellan arbetare och företagsägare eftersom kvinnor känner behov, 

gemenskap eller kärlek till män i sin omgivning och därför inte främst ser dem som en fiende.  

 

5.2 Empowerment och bedömning av jämställdhet 

Begreppet empowerment används ofta för att diskutera vilken makt människor har att påverka 

sin livssituation. Naila Kabeer (2002) definierar empowerment som en process där någon som 

tidigare haft mycket liten makt får mer makt. Makt i det här fallet ser hon som möjlighet att 

välja i frågor som är av betydelse för att kunna leva det liv man vill. (Kabeer, 2002, s. 18-19) 

För att empowerment av kvinnor ska accepteras som utvecklingsstrategi för politiker och 

andra beslutsfattare, som vill kunna se resultat av olika åtgärder, krävs det att begreppet på 

något sätt blir mätbart. (Kabeer, 2002, s. 17-18) UNDP använder sedan 1995 GEM (the 

gender empowerment measure) för att värdera kvinnors status i ett land. GEM indikatorer har 

sedan dess varit bland de mest använda mätinstrumenten för att bedöma ojämlikhet mellan 

könen. GEM består av tre indikatorer: (1) andelen kvinnor i nationella parlament; (2) 

procenten kvinnor i ekonomiska beslutspositioner och (3) kvinnors andel av hushållets 

inkomst. 

Hanny Cueva Beteta (2006) argumenterar att GEM är partisk till fördel för de högre 

utbildade och ekonomiskt och socialt favoriserade. Ojämlikhet mellan könen hos de fattigaste 

i samhället – där den ofta är som störst – syns inte av dessa indikatorer då det främst är 

människor från högre samhällsklasser som arbetar eller innehar höga positioner. Hon menar 

vidare att andelen kvinnor i nationella parlament troligen är ett resultat av politiska faktorer 

och inte en spegling av den socioekonomiska och kulturella situationen i landet. Det är inte 

säkert att kvinnlig politisk representation betyder ökad kvinnlig empowerment och de kvinnor 

som intar dessa positioner kommer troligen från landets elit. Indikatorn om kvinnors 

ekonomiska deltagande tar endast med den formella ekonomin, som kan vara mycket liten i 

fattiga länder och exkludera den fattigaste delen av befolkningen. (Cueva Beteta, 2006) 

Kvinnors deltagande i politik och ekonomi är ett medel för deras empowerment men det 

behöver inte vara ett bevis på att kvinnor i landet är mer empowered. Dessa faktorer tyder på 

att en modifiering av indikatorerna i GEM är nödvändiga. Icke-ekonomiska dimensioner av 

beslutsfattande makt i hushållet och över kvinnornas egna kroppar och sexualitet tas inte med 

i värderingen. Detta är något som är svårt att mäta men det är mycket viktigt att få med i 

GEM som en kompletterande indikator jämte politiskt och ekonomiskt deltagande. Även om 

kvinnans makt över sin kropp inte ensamt kan avgöra om kvinnan är empowered i hushållet 
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kan hon inte sägas vara empowered utan det. Mätbara indikatorer skulle kunna vara tillgång 

till preventivmedel, efterfrågan på preventivmedel, rätt till abort eller skillnaden mellan den 

önskade och den verkliga fertilitetsgraden. (Cueva Beteta, 2006)  

 

5.3 Kvinnoinriktat utvecklingsarbete 

Om vi nu antar att många kvinnor upplever olika typer av problem i moderniseringsprocesser, 

att utvecklingens vinster inte alltid kommer kvinnorna (liksom andra grupper) till godo, hur 

ska man då gå till väga för att förbättra kvinnors förutsättningar att bestämma över sina liv? 

WID perspektivet förespråkade kvinnors inkludering i utvecklingsstrategier, med fokus på 

deras roll som producenter, och fick stort inflytande i utvecklingsarbete och internationella 

och nationella institutioner under 1970-talet och fortsätter att influera. Efter framväxten av 

GAD under 80-talet började mer fokus läggas på relationer mellan könen och strukturella 

hinder till att kvinnor gynnas av utveckling. Man började studera relationer inom familjen och 

reproduktivt arbete i hemmet. Kvinnlig empowerment är ett begrepp som ofta förekommer i 

kvinnoinriktat utvecklingsarbete. Vidare kopplas ökad kvinnlig status och minskat 

barnafödande ofta samman i familjeplaneringsprojekt. 

Många länder i tredje världen har anammat en kvinnoinriktad utvecklingsstrategi. Ett 

exempel är Bolivia som genom olika program försöker skapa självständiga kvinnor som kan 

försörja sig själva och är i kontroll över sin egen kropp och sitt eget liv. Frédérique Apffel-

Marglin och Loyda Sanchez (2002) argumenterar dock för att detta kan ha negativa 

konsekvenser för kvinnor eftersom deras tillhörighet i det traditionella samhället minskar i 

samband med att de blir självständiga medborgare. Staten ser positiva resultat av dessa 

självständigare kvinnor i form av lägre födelsesiffror då kvinnorna får ökad kontroll över 

barnafödande men det kan samtidigt leda till att människor upplever identitetskriser och 

förlorad gemenskap. (Apffel-Marglin & Sanchez, 2002, s. 159-179) Även Esther Wangari 

(2002) är skeptisk till att familjeplaneringsprojekt i tredje världen idag verkligen stärker 

kvinnornas ställning och förbättrar deras liv. Kvinnorna som är med i projekten har ofta inga 

valmöjligheter, informationen är dålig liksom hälsoundersökningar i samband med att de 

använder de olika preventivmedlen etc. Ofta testas nya preventivmedel i Afrika vilket kan få 

allvarliga konsekvenser för kvinnornas hälsa. Hon menar att programmen måste anpassas till 

sociala, politiska, kulturella och ekonomiska faktorer som påverkar kvinnornas liv. (Wangari, 

2002, s. 298-312) Angående familjeplaneringsprojekt säger Boserup att i ett samhälle där 

kvinnorna inte deltar nämnvärt i försörjningsarbetet (exempelvis i vissa arabiska samhällen) 
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uppskattas de enbart som mödrar och ofruktsamma kvinnors anseende blir mycket lågt. Det 

finns risk att propaganda för födelsekontroll i ett sådant samhälle ytterligare försämrar 

kvinnornas ställning både i männens och i deras egna ögon. (Boserup, 1970, s. 48-49) Om 

många barn inte längre är en statussymbol är det nödvändigt med genomgripande 

förändringar i undervisningssystemet för flickor så att de kan få andra ideal och andra sätt att 

hävda sig, menar hon. (Boserup, 1970, s. 230) 

 

5.4 Reflektioner kring makt och empowerment 

Att människor, på grund av att de utsätts för makt, kan vara omedvetna om sina verkliga 

intressen är en fråga som kan kritiseras och diskuteras mycket. Kan någon veta vad som är i 

en annan människas intresse? Det är svårt att svara ja på den frågan. För att ta det ett steg 

längre kan man dock argumentera att om det sker ruckningar av varande strukturer, och att 

dessa ruckningar orsakar förändringar i form av att underordnade agerar för att förändra 

strukturerna, kan det tas som bevis på att maktstrukturerna var emot de underordnades 

intressen. Det finns studier som visar att kvinnor i krigssituationer har tagit sig an andra roller 

än tidigare och att dessa nya roller har levt kvar efter kriget. En annan form av ruckning av 

strukturer kan vara en moderniseringsprocess, där till exempel industrialisering och 

urbanisering förändrar människors försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor, och relationer 

mellan män och kvinnor påverkas. Kanske kan det faktum att kvinnor söker nya roller i en 

moderniseringsprocess tas som ett tecken på att den situation de levde i innan inte sammanföll 

med deras intressen, trots att de tidigare inte känt eller visat något missnöje. Mot detta kan 

man argumentera att det faktum att kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden och in i politiken 

beror på krav från den nya materiella verkligheten. Att de tvingas göra det av ekonomiska 

skäl, för att försörja sig själva och sin familj, och inte för att de vill förändra de rådande 

strukturerna.  

Om man utgår från Lukes tredimensionella makt tycks UNDPs definition av hur mycket 

makt kvinnor har i samhället som otillräcklig. Maktutövning i form av formande av 

människors uppfattningar och viljor går inte att visa genom att mäta andelen kvinnliga 

representanter i parlamentet eller hur stor del av familjens inkomst som tjänas av kvinnan. Det 

jag hittills har sett visar på att det inte är tillräckligt att ge kvinnor tillgång till preventivmedel 

eller ge dem möjligheter till en form av inkomst för att förändra den mentalitet och de 

strukturer som formar människors möjligheter att styra sina liv. I exemplet om 

familjeplanering i Bolivia nämnde jag att många kvinnor känner att deras tillhörighet i det 
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traditionella samhället minskar i samband med att de blir mer självständiga medborgare och 

att de ser detta som någonting negativt. Om jag går tillbaka till Lukes kan jag koppla det till 

hans argument att människor ibland värderar gemenskap, identitet och respekt högre än 

självständighet. Man kan vidare tolka det som att kvinnornas självständighet ännu inte är 

socialt accepterad och att traditionella gemenskaper inte ersätts med nya då de gamla utarmas. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Förändringsprocesser i olika dimensioner 

I kapitel 3 fann jag att det kan vara så att män, som en reaktion på att kvinnor tar för sig mer i 

arbetslivet och inom andra offentliga institutioner, försöker öka kontrollen av kvinnorna i den 

privata sfären. Många män upplever att deras maskulinitet hotas av kvinnors och mäns 

förändrade roller och av kvinnors ökade självständighet. Detta tyder på att förändringar av 

den materiella verkligheten i de samhällen jag studerar inte följs av förändringar av attityder 

och mellanmänskliga relationer. Detta kan kopplas till Peggy Sandays argument att om 

kvinnors ökade deltagande i ekonomin inte stöds av kulturella normer leder det till fientlighet 

mellan könen snarare än högre status och mer makt för kvinnor. Jag tog även upp att 

arbetande kvinnor i många länder inte har stöd från omgivande infrastruktur, i form av till 

exempel tvättmaskiner, diskmaskiner och barnomsorg, som kan underlätta för dem att arbeta 

utanför hemmet utan att försumma sina plikter i hemmet. Att sådan infrastruktur inte skapas 

tyder också det på att de ekonomiska förändringarna som sker inte följs av förändrade sociala 

strukturer. I kapitel 4, om kvinnors sexualitet i relation till modernisering, fann jag att det kan 

vara svårt att kombinera en förändrad inställning till sexualitet med respektabilitet, framför 

allt för kvinnor. Moderniseringens och globaliseringens ökade informationsflöde och de nya 

idéer och beteenden som detta för med sig inom sexualitetens domän är i de samhällen jag läst 

om ännu inte socialt accepterade. Strukturer som bygger på traditionella värderingar om 

könsroller hindrar fortfarande kvinnor och män från att fritt forma sina liv. Liksom rörande 

kvinnligt deltagande i den offentliga sfären vill jag här framhålla att för att förändringar i form 

av till exempel tillgång till preventivmedel ska resultera i ökad status och frihet för kvinnor 

måste det ha stöd av kulturella normer för att inte skapa fientlighet, oro och skam.  

I de förändringsprocesser jag utgått från i denna studie ändras människors omgivning 

och deras roller och beteenden förändras med den. Om de gamla samhörigheterna, rollerna 

och sederna, som människor socialiserats in i och lärt sig betrakta som naturliga och riktiga, 

försvinner måste de finna en ny verklighet att förhålla sig till och känna sig delaktiga i samt 

nya roller att identifiera sig med. Grundläggande strukturer som formar samhället och 

människors beteenden, värderingar och möjligheter tar lång tid att förändra. Om den 

teknologiska och ekonomiska moderniseringsprocessen går alltför snabbt hinner man inte 

bygga en ideologisk grund att stödja sig på i den nya verkligheten och resultatet blir att 

förändringarna inte accepteras av människorna som lever i samhället. I många av de 
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samhällen som idag sägs genomgå en moderniseringsprocess är det främst den teknologiska 

och ekonomiska utvecklingen man talar om. Förändringar av mellanmänskliga relationer, som 

ger stöd åt dessa nya strukturer, sker inte i samma takt. Resultatet blir att människor lever i en 

ny materiell verklighet men måste fortfarande anpassa sig till gamla normer och värderingar. 

Att värderingar, attityder och mellanmänskliga relationer inte förändras parallellt med en 

teknologisk utveckling, så att de båda processerna inte stödjer varandra, tyder vidare på att 

viljan till teknologisk utveckling, förändring av ekonomin etc. inte har kommit inifrån landet.  

Om man utgår ifrån den definition av modernisering som dominerar i västerländsk 

litteratur, som grundar sig på de förändringsprocesser som skedde i Europa under 1800- och 

1900-talen och som också jag utgick ifrån i denna uppsats, dvs. att teknologisk utveckling och 

förändringar av ekonomiska system sker parallellt med förändringar av mellanmänskliga 

relationer, kan man inte förstå alla dimensioner i de processer som länder i tredje världen går 

igenom idag. Strukturella förändringar inom ekonomiska, politiska och sociala sfärer sker inte 

på samma sätt i alla samhällen och sker inte alltid parallellt med varandra. När jag gick in 

med den västerländska definitionen av modernisering för att studera hur det påverkade 

kvinnors situation fick jag därför problem att förstå det jag ville studera. Jag utgick ifrån att de 

samhällen jag läste om befann sig i en moderniseringsprocess, eftersom jag hade läst om att 

det skett industrialisering och urbaniserings i dessa länder, men eftersom jag fann att 

mellanmänskliga relationer fortfarande styrdes i hög grad av traditionella normer började jag 

fundera över om man verkligen kan säga att det pågår en moderniseringsprocess. Ett problem 

som uppstår när man tar för givet att dessa olika dimensioner förändras i parallella processer 

är att man när man vill skapa utvecklingsstrategier för att förbättra människors liv missar 

viktiga dimensioner, som utan att de tas hänsyn till förhindrar positiva resultat av olika 

utvecklingsprogram. Utvecklingsorgan och biståndsgivare vill se snabba resultat vilket 

resulterar i att de förändringar som sker endast sker på ytan av de samhälleliga strukturerna. I 

Europa tog det sekler att förändra könsroller och kvinnors och mäns status. I tredje världen 

idag ska samma förändring ske på några decennier. Människors uppfattningar och 

värderingar, sociala strukturer och samhällsinstitutioner förändras inte parallellt och skapar 

ingen grund för de nya materiella systemen. 

Slutsatsen av detta blir då att den definition av modernisering som bygger på den 

europeiska moderniseringen inte klarar av att fånga och förklara de processer som många 

länder i Syd går igenom idag. I forskningen och i utformandet av utvecklingsstrategier krävs 

det mer fokus på mellanmänskliga relationer, på människors värderingar och attityder och 

deras uppfattningar av sin egen verklighet. Av naturen är dessa områden svårare att studera då 
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de är mer abstrakta än exempelvis organisationen i ekonomiska och politiska system. Detta 

gör det svårare att mäta förändringar och göra jämförelser samt att se klara resultat av 

utvecklingsstrategier och bistånd, något som biståndsgivare, beslutsfattare med flera gärna vill 

se för att få styrka i argumentering eller för att få legitimitet till policyprogram. Det är viktigt 

att kraven på eller önskan om samhällsförändringar kommer inifrån samhället. 

Utvecklingsstrategier måste anpassas till kulturella normer för att inte komma i konflikt med 

människors värderingar och identiteter. Förändringsprocesser måste tillåtas att ta tid. Att 

uppnå detta i verkligheten är naturligtvis inte en enkel uppgift. Det finns många intressenter 

som påverkar och olika maktstrukturer som begränsar manöverutrymmet. Den globala 

verklighet som alla länder måste anpassa sig till hindrar enskilda länder att utvecklas i sin 

egen takt och utefter sin egen väg. Det internationella ekonomiska systemet kräver 

teknologisk utveckling för att en ekonomi ska kunna konkurrera på världsmarknaden. 

Biståndsgivare kräver synliga resultat på högre jämställdhet mm. Att uppmärksamma att den 

snabba teknologiska utvecklingen får negativa effekter då människors materiella verklighet 

hamnar i konflikt med de normer de lärt sig att leva efter och som de skapat sin identitet 

utifrån är dock ett första steg mot att minska dessa negativa konsekvenser.  

 

6.2 Maktstrukturer på olika nivåer 

I denna uppsatts har jag försökt visa hur saker som kan tas som tecken på utveckling för 

kvinnor inte nödvändigtvis betyder ökade möjligheter för kvinnor att fritt forma sina liv. Den 

dominerande synen var i sekelskiftets London och är i dagens Marocko och Uganda 

fortfarande att kvinnor ska vara kyska och ”tas omhand av” en man. Institutioner som 

äktenskapet, som bygger på denna inställning, fortsätter att forma människors liv. 

Förändringar i form av att kvinnor söker arbete utanför hemmet eller med hjälp av 

preventivmedel kan kontrollera sitt barnafödande kan i en dimension ge kvinnorna större 

handlings- och rörelsefrihet eftersom de kan röra sig utanför hemmets väggar och interagera 

med främmande män på ett sätt som de inte kunde tidigare. Men eftersom omgivande 

strukturer påverkar på olika sätt; t.ex. att kvinnorna måste dölja utomäktenskapliga relationer 

för att inte bli socialt utstötta eller att de inte kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt 

eftersom männen de arbetar med inte accepterar att arbeta med en kvinna, kan man 

fortfarande inte tala om att kvinnorna är fria att handla som de vill. Så länge äktenskapet är ett 

måste för kvinnor för att skydda sig från social stigmatisering, utstötthet och övergrepp rättar 

sig kvinnorna efter männens krav. Då spelar det mindre roll om de har en egen inkomst. Det 
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är viktigt att inte rakt av ta kvinnors självförsörjning eller kvinnors ökade antal sexpartner 

som ett bevis på att de har slagits sig fria från samhällets och männens kontroll. I avsnittet om 

kvinnor i arbetslivet skrev jag att omgivande infrastruktur i form av exempelvis tvättmaskiner 

och liknande hjälpmedel för att deras hushållsarbete ska ta mindre tid är ett sätt att hjälpa 

kvinnor att kombinera lönearbete med familjeliv. Detta är dock inte tillräckligt. För att det 

verkligen ska ske en förändring måste de ideologier som ser hushållsarbete som endast 

kvinnogöra förändras. 

Jaquette (1982) drar, utan att nämna James Scott, paralleller till hans teori om att de allra 

fattigaste bönderna inte har råd att riskera ny teknologi eftersom de lever på 

överlevnadsminimum och förändringar kan göra att de förlorar det lilla de har. (Scott, 1976) 

Hon argumenterar att teorin kan användas för att förklara brister i vissa feministiska 

förändringsstrategier som tar för givet att kvinnor kan och kommer att ta för sig av offentlig 

makt då den finns tillgänglig för dem, utan att inse att sådana förändringar är kostsamma och 

riskfyllda för kvinnorna. Hon menar att kvinnor genom att sträcka sig efter offentlig makt 

riskerar den makt de har i den privata sfären. (Jaquette, 1982, s. 281-282) Kvinnorna i det 

mexikanska samhället jag beskrev i 3.1 ser hur moderniseringen ger dem ökade möjligheter 

men de är rädda att förlora sina familje- och samhälleliga strukturer. 

Jag anser att man med definitionen av empowerment som politiskt och ekonomiskt 

deltagande missar viktiga dimensioner av de maktstrukturer som formar män och kvinnors liv. 

I bedömningen av empowerment krävs det även att kvinnors makt inom familjen och i andra 

privata relationer tas i beaktande. Om kvinnors ökade lönearbete är en konsekvens av att 

familjers ekonomi kräver det, och inte en konsekvens av att kvinnorna får större möjligheter 

att fritt välja vad de ska göra med sina liv, blir kvinnors offentliga deltagande inte ett bevis för 

att kvinnorna är mer empowered. Att det finns fler kvinnor i nationella och lokala parlament 

behöver inte heller betyda en stor förändring för landets kvinnor. Kvinnor i nationella 

parlament kommer i många fall från elitgrupper inom landet och är i flera fall släkt med män i 

höga positioner. Vidare är det inte säkert att det faktum att en större andel kvinnor har 

beslutsfattande positioner gör att den politiska och legala omgivningen förändras till förmån 

för kvinnor. Dels kan det vara så att dessa kvinnor med höga positioner ser andra identiteter 

än att vara kvinna som viktigare och därför prioriterar andra intressen än de som är till fördel 

för hela landets kvinnor. Det kan också vara så att trots att kvinnor sitter med i beslutsfattande 

organ har de ingen egentlig makt att påverka beslut, då de tvingas anpassa sig till 

omgivningen. Med Lukes syn på makt kan kvinnors vilja att rätta sig efter männens och 

samhällets krav på att de beter sig som ”goda kvinnor” vara ett resultat av att de utsetts för en 
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form av makt; t.ex. de vill bli gifta eller de vill bli respekterade i samhället. För att kvinnors 

faktiska status ska öka krävs det förändringar av normer, attityder och värderingar rörande 

mellanmänskliga relationer. Därför anser jag att UNDPs definition av empowerment inte är 

tillräcklig för att förstå kvinnors makt eller brist på makt. 

 

Att på djupet uppnå förändringar av traditionella maktstrukturer mellan könen är på många 

sätt en utmaning. Ett problem uppstår ur det faktum att själva begreppet feminism har sitt 

ursprung i väst. Azza M. Karam (2000) beskriver hur begreppet feminism i post-koloniala 

arabisk-muslimska samhällen är besudlat, orent och laddat med stereotyper. En av dessa 

stereotyper är att feminism står för fiendskap mellan män och kvinnor, och kallar till 

omoraliska handlingar i form av sexuell promiskuitet hos kvinnor. Vissa islamister menar 

också att feminism är en kolonialistisk strategi för att underminera inhemska traditioner och 

kulturer. Västmakterna använde sig ibland av kvinnofrågan för att framställa islam som 

bakåtsträvande och förtryckande. (Karam, 2000, s. 199-200) I Marocko började många 

muslimer försvara institutioner som exempelvis polygami som ett försvar av sin kultur mot en 

främmande makt. Västerländska kolonisatörer tog över kampen för muslimska kvinnor och 

därmed sågs förändringar i kvinnors ställning som eftergivningar till kolonialmakten. 

Utländska makter blandade sig även i den marockanska lagstiftningen vilket fick det 

psykologiska resultatet att shari’a förvandlades till en symbol för muslimsk identitet och 

integritet. Moderna förändringar sågs som fiendens försök att utplåna islam. (Mernissi, 2003, 

s. 7-9) De associationer som begreppet feminism enligt Karam framkallar i arabisk-

muslimska samhället kan troligen även existera i andra post-koloniala samhällen. Att 

feminism associeras med kolonialism gör det svårt för kvinnor att hävda sina rättigheter, då 

detta ses som ett hot mot den kulturella identiteten. 

En liknande argumentering har även, som nämnts i inledningen, Yael Tamir, dock utan 

att göra någon religiös koppling. Hon menar att tanken om att kulturer förstörs om de 

förändras är särskilt skadligt för kvinnor eftersom kvinnor endast kan förbättra sin status 

genom att utmana traditionella normer. Försök att på djupet förändra maktrelationer mellan 

män och kvinnor ses då som ett hot mot själva kulturen.  
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6.3 Slutsatser 

 

� Då människor anpassar sig till en materiell verklighet som är i konflikt med de 

attityder och normer som styr mellanmänskliga relationer kan de tvingas ikläda sig 

dubbla, till synes motstridiga, roller. Som exempel på detta kan nämnas kvinnor som 

förvärvsarbetar utanför hemmet och samtidigt har kvar alla ansvar i att vara 

hemmafru, eller unga kvinnor som tar på sig en viss roll för att inte förlora sina 

pojkvänner och en annan för att inte förstöra sina chanser att gifta sig. 

 

� Att se människors agerande som strategiska val kan ge ökad förståelse för varför 

exempelvis vissa kvinnor bär slöja och andra inte eller varför vissa kvinnor väljer att 

arbeta utanför hemmet medan andra väljer att stanna i hemmet. Så länge omgivningen 

är formad på ett sådant sätt att ett visst agerande ger bättre utdelning än något annat 

kommer människor att fortsätta agera på det sättet. 

 

� För att kunna bedöma jämställdheten i ett visst samhälle är det nödvändigt att förstå 

kvinnors och mäns makt såväl i den privata sfären som i den offentliga, samt hur dessa 

två nivåer påverkar varandra.  
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