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Abstract 

The aim of this essay is to describe what the documentary film India’s daughter tells the 

viewer about the Indian society through an idea analysis. India’s daughter, released in 

2015, directly became a big discussion. Since documentary films are sources of 

information and might affect opinions it is interesting to analyze one. To be able to 

examine what is said in the film, the following question will be used: What is said about 

women and their place in the Indian society, Does the ideas show that change is needed 

or not? and Is there anything that points to that what is said in the documentary affects 

people’s opinion?  

The theories used in this essay is feminism and conservatism as ideal types to describe 

in what direction the ideas are heading, and theories about how media affects opinions 

to see if what is said in the film actually matters.  

The result shows that the content of the film and the ideas about women does matter for 

people’s opinion. It is also clear that there are at least two different ideas about what 

place women should have in the society, even though the idea that change is needed is 

the most popular.  
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1 Inledning 
 

” We have the best culture. In our culture there is no place for a woman.” 

– ML SHARMA i Indiens dotter. 

 

I Indien, landet som kallas världens största demokrati, finns tydliga tecken på en maktstruktur 

där din ställning i samhället till viss del beror på ditt kön. Det är där allmänt känt att flickor 

och pojkar ofta värderas olika, något som bl.a. visas i att det finns fler pojkar än flickor. Den 

främsta anledningen till att det finns färre flickor är vanskötsel av flickor från tidig ålder men 

även att familjer väljer att abortera bort sitt barn om detta visar sig vara en flicka (Daleke 

2014).  

 

Citatet som inleder denna uppsats kommer från dokumentärfilmen Indiens dotter, en film från 

2015 som genom intervjuer och inspelningar från protester ger en inblick i hur kvinnans 

situation i Indien är. Filmen utgår ifrån en våldtäkt som skedde år 2012 vilken ledde till stora 

protester landet över. Det är dock inte bara våldtäkten som tas upp, de som intervjuas 

reflekterar även allmänt över kvinnans roll i det indiska samhället, varför våldtäkter sker och 

om något behöver förändras(Indiens dotter 2015). Alla de som inte lever i Indien och direkt 

upplever det indiska samhället bygger sin uppfattning om detta på vad de ser och hör från 

andra. En av informationskällorna till hur det är att vara kvinna i Indien är Indiens dotter, 

vilken innehåller tankar direkt från personer som lever i eller har kunskap om det indiska 

samhället. Istället för att någon annan tolkat verkligheten åt åskådaren, som i t.ex. en 

tidningsartikel, får den som tittar själv se vad de intervjuade i filmen säger och utifrån detta 

skapa sig en bild av verkligheten.  

 

Indiens dotter visar upp delar av Indiens samhälle och blev väldigt omtalad världen över. 

Forskning visar att medier är mäktiga och kan påverka den verklighetsbild en människa har 

(Bergström 2014: 89), vilket gör denna film till ett intressant objekt för en statsvetenskaplig 

analys. Det centrala för den här uppsatsen är att beskriva vad det är för bild av det indiska 

samhället som återges i Indiens dotter och om denna bild har någon påverkan. 
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1.1 Bakgrund 

Kvinnor som utsätts för våld av män är inte ett problem enbart i Indien. WHO 

(Världshälsoorganisationen) har gjort uppskattningen att upp till 60 procent av alla kvinnor 

någon gång har utsatts för sexuellt och/eller annat fysiskt våld (Engström 2016a). Problemet 

med våld mot kvinnor är utbrett och kränker de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar varje 

del av en kvinnas liv och leder till negativa hälsoeffekter (Engström 2016b) 

Den händelse som lyfte frågan kring hur kvinnor har det i Indien var en gruppvåldtäkt. Den 

16:e december år 2012 våldtas en ung indisk kvinna och dör p.g.a. de skador hon fick under 

våldtäkten. Hennes namn var Jyoti Singh och hennes öde väckte starka reaktioner, däribland 

enorma protester mot våldtäkt och våld mot kvinnor i Indien. Reaktionerna i Indien ledde till 

att lagar kring bl.a. våldtäkt började ses över och problem med att kvinnor och flickor 

behandlas dåligt började diskuteras (Udwin 2015).  

Filmens innehåll beskrivs som en fruktansvärd historia nödvändig att höra. Den inblick 

tittaren får i hur indiska män sen barnsben får lära sig hur en kvinna är av mindre värde än en 

man väcker känslor vilket ger filmen kraft att skapa förändring (Chang 2015). Dasgupta 

beskriver Udwins framställning av historien om Jyoti som stötande eftersom en av de dömda 

för våldtäkten får mycket tid att tala. Problemet är att det han säger inte ifrågasätts eller 

värderas som mindre accepterad åsikt (Dasgupta 2015). Saraiya lyfter fram det faktum att 

även den som utförde våldtäkten får uttala sig som något behövligt då det skapar en 

balanserad dokumentär. För att få en bild av verkligheten behöver båda sidorna i diskussionen 

få uttrycka sig (Saraiya 2015).  

 

Många tycker att filmen är bra och att det som lyfts fram är viktigt. Andra kritiserar att det 

som sägs inte är tillräckligt för att lyckas ge en bra bild av hur verkligheten är (Bhattacharya 

2015).  Det ifrågasätts också varför Jyotis vän, han som var med den kväll när Jyoti våldtogs, 

inte är med i filmen (Chang 2015). Det framgår inte heller vilka frågor som ställs i 

intervjuerna, det är bara svaren som hörs i filmen (Dasgupta 2015). Bland kritiken finns även 

åsikten att det som sägs i filmen inte är tillräckligt för att förklara det problem med våld mot 

kvinnor och könsdiskriminering som finns i Indien eller hur detta problem kan lösas (Merelli 

2015).  

 



  
 

6 

Innan filmen hann visas i Indien förbjöds den, ett beslut taget av Indiens regering och utfärdat 

av domstolen (Sarkar 2015). Förbud mot att publicera texter och filmer som berör 

kontroversiella ämnen i Indien, t.ex. homosexualitet, alternativa religiösa tolkningar eller våld 

mot kvinnor har utfärdats tidigare. Faktorer som sägs ha påverkat beslutet att förbjuda filmen 

är att filmen kan ge en negativ bild av Indien vilken påverkar turismen, att Udwin inte hade 

rätt tillstånd för att genomföra och publicera en intervju med en dömd fånge och att filmen 

kan komma att uppmuntra till våld mot kvinnor (Saraiya 2015). Falerio anser att Udwin gör 

vad politikerna borde gjort för länge sedan, d.v.s. lyfta fram de problem som finns med våld 

mot kvinnor (Faleiro 2015). Trots visningsförbudet spreds filmen i Indien via internet. 

Förbudet innebar dock att filmen inte når ut till den grupp som främst berörs, de fattiga som 

ofta ej talar engelska eller har tillgång till internet (Saraiya 2015).   

 

Filmen har fått många olika reaktioner och blivit väldigt kontroversiell. Vissa har älskat den, 

andra kritiserat den. Trots delade meningar fick filmen 2015 års Woman of Impact award av 

New York Times och Udwin vann år 2015 pris från Anna Lindhs minnesfond (Busch 2015).  

 

1.2 Avgränsning 
När det gäller att analysera kvinnans ställning i ett land finns det många faktorer en kan utgå 

ifrån. Det kan vara hur det politiska systemet ser ut, t.ex. om kvinnor har rösträtt eller hur 

många kvinnor som har betydande politiska positioner, eller hur det ser ut på 

arbetsmarknaden, t.ex. hur många kvinnor jämfört med män som har jobb eller om lönerna 

skiljer sig åt mellan könen. I Indien har det sedan 1950 funnits bestämmelser om lika 

rättigheter oavsett kön och förbud mot könsdiskriminering i grundlagen men det finns ändå 

mycket som tyder på att detta inte efterlevs (Holmertz m.fl.). Det är därav intressant att 

analysera sociala strukturer t.ex. vilka värderingar och åsikter som finns kring kvinnor i 

Indien. Denna uppsats kommer att skrivas i Sverige och därav finns inte möjligheten att direkt 

intervjua personer i Indien om hur situationen där är.  

 

Under 2015 fick dokumentärfilmen Indiens dotter stor uppmärksamhet, en film som ger en 

inblick i hur kvinnosynen i det indiska samhället är. Filmen är sedd av många och har 

diskuterats mycket vilket gör den till en informationskälla många har varit i kontakt med, 

direkt eller indirekt via andra medier. Denna uppsats omfång är inte tillräckligt för att 

inkludera mer material, därav kommer den att avgränsas till vad som sägs i denna film och om 

det som sägs har någon påverkan på allmänheten. Utifrån enbart detta material kommer ingen 
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generalisering av kvinnans situation kunna göras, men ett exempel på hur verkligheten 

framställs kommer kunna ges.  

 

Analysen av filmen kommer att begränsas till vad som sägs om kvinnans ställning eller värde 

i samhället och tankar kring våld mot kvinnor. I en mer filmanalytisk uppsats hade det varit av 

värde att även analysera hur bild och ljud används och vad filmen skapar för känslor. Det 

kommer inte att vara av relevans för denna uppsats då det inte förändrar de idéer som lyfts 

fram. Det kommer inte att göras en analys på narrativen, vilket skulle innefatta analysdelar så 

som i vilken ordning saker och ting berättas och vad det är för bilder eller klipp som visas.  

 

1.3 Syfte 

Den här uppsatsen ämnar att genom en idéanalys beskriva vad dokumentärfilmen Indiens 

dotter ger för bild av den kvinnosyn som finns i Indien samt om det som sägs har någon 

påverkan på allmänheten.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Vad säger de intervjuade om kvinnans ställning i Indien? 

- Tyder de idéer som finns om kvinnans ställning i samhället på att förändring föredras 

eller på att förändring inte behövs? 

- Finns det något som antyder att vad som sägs i den här dokumentärfilmen har någon 

påverkan på människors bild av det indiska samhället? 

 

2 Tidigare forskning 
Det finns flertalet dokumentärfilmer som behandlar ämnet våld mot kvinnor på olika nivåer, 

så som lokala, nationella eller internationella. I denna uppsats kommer den tidigare 

forskningen bestå av två dokumentärfilmer som liksom Indiens dotter handlar om sexuellt 

våld mot kvinnor.  

 

2.1 The hunting ground 

The hunting ground (2015) är en dokumentärfilm som tar upp problem med sexuellt våld på 

universitet i USA. Det finns statistik som visar att 1 av 5 universitetsstuderande kvinnor har 

utsätts för någon form av sexuellt våld men långt ifrån alla anmäler vad som hänt (Stockholms 

filmfestival). Av de fall som anmäls är det i sin tur långt ifrån alla som leder till att de som är 

skyldiga straffas. Filmen innehåller intervjuer med bland annat studenter som utsatts för 
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sexuella övergrepp och experter inom ämnet. Tittaren får följa berättelser från några fall av 

sexuellt våld och hur de som utsatts för våld, även kallade överlevare, tröttnat på hur de 

behandlas. Efter det att The hunting ground hade premiär på Sundance film festival år 2015 

har den visats på bland annat vita huset och flertalet universitet i USA.  

 

Filmens syfte är att blottlägga hur sexuellt våld tas omhand om på universitet runt om i landet. 

Filmskaparna var på flera olika skolor, allt från små till välkända större universitet. De tar upp 

hur våldtäkter bortförklaras, döljs, förnekas eller helt enkelt skylls på den som utsattes för 

våldet. Det här leder till att de skyldiga inte straffas och därav kan göra om sitt brott. Pino och 

Clark är två av de överlevare som valt att inte längre acceptera nuvarande system. 

Tillsammans med andra unga kvinnor har de skapat ett nätverk som inte begär att förändring 

ska ske och att våldtäkter ska tas på allvar (The Hunting Ground Film, 2015). 

 

Enligt vissa är The hunting ground en film alla borde se och då speciellt de som är på väg att 

bli eller som redan är studenter boende på ett campus. Det är en fruktansvärd historia men 

ändå något som behöver tas upp. Det som gör filmen så effektfull är de intervjuer som görs 

med personer som utsatts för våldsbrott, hur de berättar om vad de varit med om och hur 

dåligt de bemötts. Delar av filmen visar hur män styr denna diskussion, hur en ung kvinna 

som vill bekänna en våldtäkt inte bemöts på ett respektfullt sätt. Pinos och Clarks 

engagemang och mod inspirerar, det är en viktig del av en sådan här förändringsprocess att de 

som utsatts för vågar berätta sanningen och visa att de inte accepterar att bli dåligt behandlade 

(Dargis, 2015). Filmen har fått kritik för att inte ha granskat det som överlevarna berättar i 

sina intervjuer tillräckligt noga. Filmskaparna säger att de har undersökt all fakta, men det 

tycks inte alltid vara sanningen. Det som sägs skapar en stor skada hos de som anklagas för att 

ha utfört sexuellt våld. Likaså skadar det i vissa fall universitet eller ansvariga där på ett 

onödigt hårt sätt då dessa inte fått information om hur stor del av filmen som kommer att 

handla om just deras agerande (Taylor JR, 2015). Det här tillsammans med att ingen av de 

anklagade för att ha utfört sexuellt våld är med i filmen och uttalar sig kritiseras (Yoffe, 

2015).  

 

2.2 NO! 

No! (2006) är en dokumentärfilm om sexuellt våld mot afro-amerikanska kvinnor. Den är 

framtagen för att väcka diskussion och vetskap kring våld mot kvinnor inom afro-

amerikanska samfund. Filmen spelades in under elva år och byggs upp av historier från 
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kvinnor som själva utsatts för sexuellt våld men även av andra insatta i ämnet så som 

historiker, teologer, aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter. Filmen går igenom 

händelser från och med slaveriet fram tills samtiden. Hur de som utsatts för sexuellt våld 

vågar tala om detta är något som filmen fått positiv kritik för (AfroLez Productions, 2008).  

 

En av de händelser som beskrivs i filmen skedde på ett campus där det fanns problem mellan 

polisen och afro-amerikanska unga män. Den som utsatts för våldet hade flertalet gånger 

försvarat dessa män och försökt att få polisen att sluta misstro denna grupp. Rädslan för hur 

hon och dessa unga män i allmänhet skulle behandlas om hon gjorde en anmälan fick henne 

att låta bli. Då det gäller sexuellt våld på campus finns även en allmän rädsla för att inte bli 

tagen på allvar vilken gör att många inte vågar göra en anmäla. En annan anledningen till att 

afro-amerikanska kvinnor väljer att inte anmäla en våldtäkt är den rasism som denna grupp 

utsätts för i USA. I nuläget berör en förhållandevis stor del anmälda fall av sexuellt våld 

personer med afro-amerikansk härkomst i jämförelse med den procentandel av befolkningen 

denna grupp utgör. Det här leder till att en känsla av att behöva välja sida sprider sig i afro-

amerikanska grupper. Valet står mellan att anmäla sexuellt våld och därmed förstärka bilden 

av att fler brott av detta slag sker inom denna grupp, eller så kan de inte säga något och kämpa 

emot rasism (Tillet, Quinn 2007: 30f).   

 

Simmons, den som drivit filmprojektet, har själv utsatts för sexuellt våld vilket är en av 

anledningarna till att hon ville skapa filmen. Enligt Simmons fokuseras det inom afro-

amerikanska grupper mer på att bekämpa rasism än att ta tag i invärtes problem. Om filmen 

lyckas nå ut kommer den att lyfta fram de problem som finns och bryta den tradition av 

tystnad som finns kring sexuellt våld. I diskussionen kring hur filmen ska kunna skapa 

förändring lyfts det fram att män måste se den och förstå problemen. Om männen inte 

förändrar sitt beteende kommer ingen skillnad att märkas hur mycket kvinnorna än vågar 

säga. Trots att det är tydligt att Simmons grupperar människor utifrån deras ursprung säger 

hon att det filmen tar upp handlar om alla kvinnor världen över (Greenlee-Donnell 2007).  

 

3 Material 

Analysobjektet i denna uppsats är en dokumentärfilm. Syftet med en dokumentär är att 

framställa verkligheten på ett förståeligt och trovärdigt sätt för den som tittar. Denna typ av 

film är till skillnad från spelfilmen baserad på faktiska händelser som filmas direkt eller 



  
 

10 

rekonstrueras. Även om det som tas upp är sant behöver det inte vara den ända sanningen. 

Den som ser en dokumentärfilm bör ha i åtanke att det som visas är ett urval av fakta och att 

bild tillsammans med text är kombinerat på ett visst sätt för att påverka den som tittar (Aghed, 

Tapper).  

Det material uppsatsen utgår ifrån är inte den ända källan till information om hur kvinnans 

ställning i Indien är. Anledningen till att just denna film valts ut är för att den, år 2015, var en 

väl spridd och omtalad informationskälla till hur det indiska samhället är. Då det enbart är en 

film som analyseras kommer ingen generalisering av hur det är kunna göras. Däremot 

kommer en beskrivning av vad alla de som sett filmen har fått veta om hur kvinnans ställning 

i det indiska samhället kunna ges.  

3.1 Indiens dotter 
I dokumentärfilmen Indiens dotter återberättas vad som hände Jyoti Singh, kvinnan som år 

2012 dog efter en våldtäkt och vars öde väckte reaktioner världen över. Det är inte bara fokus 

på Jyotis historia, det lyfts även fram vilka idéer det finns om kvinnans ställning i det indiska 

samhället och filmen ger en inblick i en kultur där våld mot kvinnor delvis accepteras. I 

dokumentärfilmen intervjuas flertalet personer, däribland anhöriga till Jyoti, olika experter 

och en av de som dömdes för våldtäkten (SVT). Dokumentären hade premiär år 2015 och 

dess originaltitel är India’s Daughter. Den som har skapat dokumentären är Leslee Udwin 

(IMDb). 

Det som fick Udwin att skapa filmen var de känslor som Jyotis öde väckte hos henne. Det var 

ingen nyhet att hemska saker händer i världen, men de effekter denna händelse fick förvånade 

henne. Människor som tidigare varit tysta hördes genom protester och demonstrationer. Hon 

beskriver det som en arabisk vår fast för jämlikhet mellan kön. Det var den kraft som fanns 

hos de stod upp för kvinnans rättigheter som inspirerade henne att skapa filmen. 

Udwin själv anser att en av de mest häpnadsväckande delarna i dokumentärfilmen är intervjun 

med Mukesh, en av de som dömdes för våldtäkten. Den inblick intervjun ger i en 

våldtäktsmans mentalitet skapar en bild av hur det patriarkala samhället är uppbyggt och hur 

det i en viss kultur kan anses vara okej att utföra en våldtäkt. Hon tror att det är genom att 

förstå hur våldsutövare tänker som vi kan förändra samhället till det bättre. Det var även 

denna intervju som var det jobbigaste med filminspelningarna. Mukesh utmärkte sig inte från 

mängden, han var en vanlig människa. Det hade varit enklare att förstå hans beteende om han 
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visat sig vara en fruktansvärd människa i allmänhet. Udwin tror inte att dödsstraff för 

våldtäktsmän skulle lösa några problem, det skulle bara dölja det verkliga problemet som är 

de sociala strukturer som finns. För att kunna förändra hur kvinnor behandlas i Indien, och i 

världen, behöver människors åsikter om hur en kvinna bör vara och bör behandlas förändras. 

Det hemska som hände Jyoti ledde till att kvinnorörelser och viljor att förändra hur det är att 

vara kvinna i Indien uppmärksammades. Händelsen väckte allmänna funderingar kring våld 

mot kvinnor världen över. Filmens syfte är inte bara att visa upp det patriarkala system som 

finns, den visar även att vilja till förändring finns. Det handlar inte enbart om våld mot 

kvinnor i Indien utan det handlar om våld mot kvinnor världen över. Udwins mål med filmen 

är att få fler att engagera sig och vilja kämpa för kvinnors rättigheter (Udwin 2015).  

 

4 Metod 
 

I den här uppsatsen är materialet som ska analyseras en dokumentärfilm. Det är vad som sägs 

som är av relevans därav kommer ingen analys av det visuella att göras. Det som är av 

betydelse i filmen är enbart vad som sägs om kvinnor och deras plats i samhället. När det 

gäller analyser av vad som i samhället anses vara rätt eller fel eller hur saker och ting bör vara 

finns det främst två metoder som används, diskursanalys eller idé och ideologianalys. Då 

denna uppsats bl.a. ämnar att strukturera de idéer som finns i Indiens dotter utifrån två teorier, 

feminism och konservatism, är idé- och ideologianalys den metod som passar bäst. För att 

närmare kunna beskriva denna analysmetod måste först begreppen idé och ideologi definieras.   

 

4.1 Definition av idé och ideologi 
Det finns flertalet definitioner av orden idé och ideologi. I denna uppsats kommer idé att 

definieras som en tankekonstruktion som är bestående och stabil i jämförelse med andra 

tankar och attityder (Bergström, Boréus 2014: 140). De tankekonstruktioner som analyseras 

kommer anses vara föreställningar om verkligheten och idéer om hur saker och ting i 

samhället bör vara.  När det gäller att definiera ideologi kommer den mer neutrala tolkningen 

som ser en ideologi som ett idésystem att användas i denna uppsats. Vilka idéer som kan ingå 

i en ideologi enligt denna tolkning är inte förbestämt. Som exempel på hur en ideologi kan 

betraktas inom denna tolkning kommer Herbert Tingstens tankar att användas. Denne anser 

att en ideologi har tre delar, även kallade element, vilka gör att en ideologi bildar ett 

sammanhållet system. Den första delen är att det finns grundläggande värdepremisser vilket 
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kan vara att det t.ex. finns en enad syn på vad rättvisa är. Den andra är att det inom en 

ideologis påståenden om olika förhållanden och företeelser finns inbördes konsistenta och 

faktuella verklighetsomdömen. Det tredje är att det inom ideologin finns rekommendationer 

för hur samhället ska vara strukturerat t.ex. när det gäller att utforma styrelseskick 

(Bergström, Boréus 2014: 140ff).  

 

4.2 Idéanalys 

Den idéanalys som görs i denna uppsats är av det beskrivande slaget, dess mål är att beskriva 

vad som sägs i dokumentärfilmen Indiens dotter och om dessa idéer bäst passar in hos 

konservatism eller feminism. I denna typ av analys är det viktiga vilka idéer som finns inom 

ett område eller i allmänhet. Detta område begränsas i denna uppsats till en dokumentärfilm 

(Bergström, Boréus 2014: 146). När det gäller genomförandet av analysen finns det olika 

tillvägagångssätt, t.ex. att använda dimensioner eller idealtyper. I denna uppsats kommer 

idéerna struktureras upp efter vilken ideologi det passar bäst in i, det är därav ett självklart val 

att använda idealtyper.  

 

Idealtyper skapas och används för att strukturera upp idéer, vilket är vad som ska göras i 

denna uppsats. Det första steget är att välja vad det är idealtyperna ska skapas ifrån, t.ex. 

vilken eller vilka ideologier. När detta är gjort är nästa steg att välja ut de idéer inom dessa 

ideologier som är relevanta för det material som ska undersökas, t.ex. vad säger dessa idéer 

om hur samhället ska byggas upp eller om frihet. Efter detta gäller det att skapa ett system för 

hur idéer ur det undersökta materialet ska struktureras utefter idealtyperna. Det här kan göras 

genom att skapa en mall eller tabell över vad som utmärker de olika idealtyperna och som gör 

det möjligt att skilja dem åt. I valet av idealtyper är det viktigt att reflektera över varför just 

detta val görs och vad det är för möjliga idealtyper som utesluts med detta val (Bergström, 

Boréus 2014: 150ff).  

 

Det finns ingen strikt mall för hur en idéanalys ska läggas upp vilket skapar en frihet för 

forskaren att anpassa genomförandet till sitt material. Den analys som görs i denna uppsats 

kommer att utgå ifrån tre frågor. Dessa frågor gör så att den nödvändiga informationen ur 

filmen lyfts fram och det som inte är relevant sorteras bort. I praktiken innebär det här att det 

som inte berör ämnet kvinnans ställning i Indien, så som idéer om hur en kvinna bör vara och 

bete sig, sorteras bort från det som berör detta ämne. De frågor som ska besvaras utifrån vad 
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som sägs i filmen är; vilka uttalar sig om kvinnor och samhällsstrukturer som påverkar 

kvinnans ställning? Vad är det som sägs? och Hur sägs det här? 

 

 

5 Teori 
 

5.1 Mediers samhällspåverkan 
När TV-tittandet ökade blev det allt svårare för människor att vara selektiva i sitt 

informationsintag. När en människa läser i en tidning har denna först valt vilken tidning som 

ska läsas utifrån sina preferenser och har sedan möjlighet att läsa den i valfri takt. Denna 

möjlighet ges inte när en person ser på TV eller film då det där är svårare att innan avgöra 

exakt hur informationen tas upp och vad som tas upp. Filmklipp ger inte tid för reflektion, det 

är för mycket information som kommer på en gång vilket gör att allt det som visas inte 

kommer att kommas ihåg. Filmklipp provocerar mer då den som tittar inte har samma kontroll 

över vad för information som kommer näst och därmed kan förvånas mer av den information 

som kommer. Så även om en person lär sig mer från att läsa en tidning kommer ett filmklipp 

ha påverkat mer (Strömbäck 2014: 87). 

 

En av de mest analyserade teorierna om mediers effekt är dagordningsteorin, vilken finns på 

två nivåer. Dagordningsteorin första nivån grundas i att människor inte är kapabla till att 

själva skapa sig en sammanhållen bild av verkligheten utan behöver vägledning. En person 

försöker få en bild av omgivningen och viktiga frågor genom att bland annat talar med vänner 

eller via nyhetsmedier. Det här innebär att vad som skrivs eller sägs i nyhetsmedier påverkar 

vad människor talar om. De samhällsproblem som diskuteras mycket i medier blir även de 

problem som allmänheten väljer att engagera sig i. Inom denna teori talas det om 

dagordningsfunktion och dagordningsmakt, två delar som hänger ihop. Funktionen handlar 

om vad media gör för människor, d.v.s. hjälper de att orientera sig bland informationen om 

verkligheten. Makten handlar om att det som ges uppmärksamhet i media är det som 

människor uppmärksammar. Det finns ett samband med hur mycket och av hur många olika 

medier en fråga uppmärksammas och hur mycket allmänheten och politiska aktörer engagerar 

sig i frågan. Desto mer som skrivs i desto fler medier, desto mer engagemang hos människor 

(Strömbäck 2014: 99ff). Dagordningsteorin andra nivån beskriver hur det inte bara är vad 

medier tar upp som påverkar människor utan även hur ämnen tas upp. Människor tar till sig 

hur ämnen tas upp av massmedier, d.v.s. de attribut som används för att berätta om och 

beskriva ett ämne i massmedier återspeglas i hur människor berättar och beskriver samma 
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ämne. Det som är särskilt relevant i denna teori är hur problem formuleras av medier, vilka 

orsaker dessa problem sägs ha och vilka lösningar som lyfts fram (Strömbäck 2014: 107). Det 

finns flera faktorer som påverkar vilket makt media har över människor och dagordningen. 

Det är bland annat så att ämnen som är nära människors vardag, så som arbetslöshet i en tid 

med mycket arbetslöshet, har mer påverkan och makt än ämnen som inte anses vara lika 

relevanta. Det är också så att skriftliga medier har en större påverkan för en längre tid då 

människor minns det som lästs bättre än medier där bild och ljud kombineras. Det är även av 

betydelse vad det är för typ av media, desto mer trovärdig källan anses vara desto större 

betydelse får det som sägs för allmänheten. Allmänt sett så har de frågor som mottagarna 

anser vara viktiga och engagerar sig i större chans att få mycket uppmärksamhet i media, men 

det är samtidigt så att medier har inflytande över vilka frågor människor tycker är viktiga 

(Strömbäck 2014: 104ff).  

 

En annan teori som ofta används för att beskriva hur mediers bild av verkligheten påverkar är 

gestaltningsteorin, en teori med flera skepnader. En av dessa skepnader är hur medias 

gestaltning av olika delar ur verkligheten påverkar hur människor gestaltar dessa delar av 

verkligheten. En annan skepnad av teorin handlar om hur urvalet gör att den bild av 

verkligheten som visas sprider en ideologis eller ett annat maktcentras bild av verkligheten. 

Då vad som visas i medier dels alltid är valt av någon och dels inte är oändligt, så som 

verkligheten är, är det omöjligt att de ger en neutral bild av verkligheten som den är. En del av 

dessa val som sker när mediers information skapas sker medvetet, andra sker rutinmässigt. 

Därför bör mediers information inte ses som en beskrivning av verkligheten utan som en 

rekonstruering. Genom den som t.ex. skapar en dokumentärfilm väljer, och väljer bort, delar 

av verkligheten skapar denna en verklighetsbild utifrån sina egna preferenser så som 

värderingar och orsaksförklaringar (Strömbäck 2014: 113ff). 

 

5.2 Skapandet av idealtyper 

Vad som sägs i Indiens dotter kommer att struktureras efter om de idéer som finns tar upp att 

synen på kvinnan behöver förändras eller om det centrala är att nuvarande tankesätt och 

strukturer är tillräckliga. I den här uppsatsen kommer idéer ur feminismen stå för viljan att 

förändra kvinnans ställning och idéer ur konservatism stå för bevarande av nuvarande 

tankesätt och strukturer. Både feminism och konservatism nämns när det gäller diskussionen 

kring hur en kvinna bör vara och det är därav just dessa två som kommer att användas i denna 

uppsats.  
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Det mest centrala för den analys jag gör är synen på makt och jämställdhet inom de två 

ideologierna. Efter en allmän inblick i feminism och konservatism kommer dessas tankar 

kring just makt och jämställdhet stå i fokus.  

 

5.3 Konservatism 
 

Olsson skriver i sin bok Handbok i konservatism att konservatism är en icke-dogmatisk 

ideologi, det finns alltså inte strikta regler för vad som är rätt eller fel. Däremot nämns några 

grundprinciper som är centrala för att ett tankesätt ska kallas konservativt. Det här innebär att 

konservativa tankesätt utformas på olika vis beroende på vilka förutsättningar som finns. 

Denna mycket fria tolkningen av konservatism hör till dagens tankesätt, den går alltså inte att 

applicera på de historiska tankesätten (Olsson 2011: 16).  

 

Tännsjö har i sin bok Konservatism en liknande uppfattning. Han beskriver konservatism som 

en attityd där det mest väsentliga är att vilja hålla fast vid det existerande. Den som har ett 

konservativt tänkesätt vill därför bevara det som redan har etablerats och visat sig fungera i ett 

samhälle. För den som har detta tankesätt krävs inga argument för att vilja bevara nuvarande 

strukturer. Radikalism går direkt emot ett konservativt tankesätt men det här innebär inte att 

den som är av en mer konservativ åsikt helt är emot förändring. Reformer anses inte vara ett 

problem men radikala förändringar motarbetas (Tännsjö 2001 :32f). 

 

Tännsjö nämner en metod för att avgöra huruvida en åsikt är konservativ eller ej, vilken 

grundas i varför en person vill bevara status quo. En person som vill bevara ett system enbart 

för att detta gynnar personen i fråga har inte en konservativ tankegång. Däremot de som 

försvarar ett rådande system med utgångspunkt i att detta fungerar, utan att själv direkt gynnas 

av det, har ett tydligt konservativt tankesätt. Det går att gynnas av ett system och vara 

konservativ om det är systemet i sig som ses som det viktiga och att tankarna kring vem som 

gynnas kommer i andra hand (Tännsjö 2001 :34).  

 

Heywood beskriver följande fem beståndsdelar som centrala för konservatismen: traditioner, 

människan är inte perfekt, vikten av social tillhörighet, hierarki och auktoritet och ägande. 

Av dessa är hierarki och auktoritet den mest relevanta delen för denna uppsats (Heywood 

2012: 75ff). 
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5.3.1 Hierarki och auktoritet  

 

Inom konservatismen anses hierarki vara något som naturligt finns i ett samhälle. Ett samhälle 

med social jämlikhet är inte möjligt eller önskvärt då det naturliga är att det finns skillnader 

mellan individer. Dessa skillnader skapas av människors beroende av att tillhöra ett samhälle 

och en social grupp. Tanken på hierarki stärks av att auktoritet ses som en viktig beståndsdel i 

ett samhälle. Detta innebär att det finns grupper som har rätt att utöva makt över andra 

grupper. Den grupp med makt är den grupp med störst kunskap och därav den som vet bäst 

och de grupper som står under den eller de som styr ska lyda. Liksom hierarki uppstår 

auktoritet naturligt i samhället. Den grupp som utövar makt gör detta för att skapa trygghet för 

den grupp som lyder. De som blir styrda vet inte vad som är bäst för dem och behöver därför 

bli styrda. Inom konservatismen är det vanligaste att de med auktoritet ska utöva makt inom 

begränsningar, det går alltså inte att göra vad som helst utan att ifrågasättas. Det finns dock 

även de som menar att auktoriteten rättfärdigar allt och är absolut vilket resulterar i att den 

grupp som blir styrd inte ska ifrågasätta utan bara lyda och acceptera oavsett vad det gäller 

(Heywood 2012: 75ff).  

 

5.3.2 Paternalism  

 

Om en ska tolka paternalism bokstavligt betyder det att agera på ett faderligt vis. Inom politik 

så handlar det om maktutövande som skapar fördelar och skydd för de som inte har makten. I 

samhället skulle saker som välfärd eller tvång att använda säkerhetsbälte i bilar kunna ses som 

exempel på paternalism.  

 

Det finns två typer av paternalism, ”soft” och ”hard”. Den mjukare inriktningen består av 

samtycke mellan den/de som har makt och den/de som makten utövas över. Inom den hårdare 

inriktningen så har den gruppen som inte har makt inget att säga till om, vilket går hand i hand 

med absolut auktoritet. Grunden för paternalism är att kunskap och förståelse för vad som är 

rätt eller fel inte är jämt fördelat i samhället och att de med mer kunskap är bättre lämpade att 

bestämma. De som är emot den här teorin argumenterar för att paternalism begränsar 

individers frihet och att detta tankesätt förminskar individer (Heywood 2012: 81).  
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5.4 Feminism  

När det gäller feminism är förståelsen att det inte bara finns en inriktning viktig, det vi kallar 

feminism är uppbyggt av en mängd olika idéer. Det går inte att få fram en definition för vad 

feminism är som stämmer överens med alla olika former, men däremot går det att få fram en 

grund vilken alla tolkningar av feminism utgår ifrån. På denna grund finner vi tanken om att 

kvinnan är underordnad i samhället och blir diskriminerad på grund av sitt kön. Som en del av 

denna grund finns även att förändring i samhället vill uppnås på något vis, t.ex. inom det 

ekonomiska, sociala, politiska eller kulturella. Denna förändring ska ske för att stärka 

kvinnans ställning och tillintetgöra könsdiskriminering (Freedman 2003:7). 

 

5.4.1 Radikalfeminism 

 

Det finns som ovan nämnt många olika inriktningar inom feminism och den inriktning som 

bäst matchar det jag undersöker är radikalfeminism. Här läggs fokus på att kvinnor som grupp 

domineras av män som grupp. Kvinnor är i en underordnad ställning vilken de inte vinner 

något på medan män får fördelar av denna struktur. Radikalfeminismen förklarar denna 

samhällstruktur som ett patriarkat. Ojämlikheten könen emellan är en följd av den patriarkala 

samhällsstruktur som finns. Inom denna feministiska inriktning läggs även fokus på att det 

privata är politiskt, vilket innebär att vad som händer i hemmet eller i kvinnors privatliv även 

det är politiskt. Ett av de främsta områden där män utövar makt över kvinnan är via deras 

kroppar och sexualitet (Walby 2003:16f). Det mest karakteristiska för radikalfeminismen är 

kampen mot patriarkatet, att även det personliga är politiskt och systerskap vilket syftar på att 

kvinnor kämpar tillsammans för sina rättigheter. För en radikalfeminist är målet en radikal 

förändring av de samhällsstrukturer som skapar patriarkat och genom denna förändring uppnå 

jämlikhet mellan könen (Heywood 2012: 242ff). Den främsta kritiken mot radikalfeminismen 

handlar om essentialism och syftar på att kvinnors olikheter inte tas i beaktning (Walby 

2003:16f). 

 

5.4.2 Våld mot kvinnor 

 

Inom feminism finns en tanke om att sexuellt våld mot kvinnor, t.ex. våldtäkter, används för 

att visa vilken makt mannen har över kvinnan. Brownmiller är en av de som anser att 

våldtäkter, eller bara hotet att en våldtäkt kan ske, är en av de främsta orsakerna till att män 

behåller makten över kvinnor. Den ständiga rädslan att det kan ske vem som helst och när 

som helst gör att kvinnor känner sig otrygga vilket gör att de hamnar i en underordnad 
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position. Det är inte en våldtäkt i sig som skapar det stora problemet utan hur de sker 

upprepade gånger och hur de inte ses som ett större brott än vad det gör. Enligt Brownmiller 

är våldtäkter inte en enskild handling där en man inte kunde hålla sig från en kvinna, utan det 

är något större och socialt konstruerat utefter hur en man bör vara. Tankar om hur en man ska 

vara dominant och stark skapar en slags manlig aggressivitet (Freedman 2003: 99f).  

 

5.4.3 Patriarkat 

 

Det finns flera tolkningar av vad patriarkat egentligen är. Ett exempel på detta är Weber som 

beskrev patriarkat som ett system där kvinnor och yngre män är underordnade äldre män. Den 

tolkning jag kommer utgå ifrån är den som finns inom radikalfeminismen, i vilken det enbart 

fokuseras på att män är överordnade kvinnor. En mycket abstrakt förklaring av patriarkatet är 

att det är ett system av sociala relationer (Walby 2003 :38f) Radikalfeminister anser att den 

patriarkala samhällsstrukturen skapas inom familjen där fadern är den som har makt över 

modern och barnen. Detta tankesätt sprids sedan till resten av samhället och skapar ett system 

där männen dominerar (Heywood 2012: 231f). 

 

5.5 Tabell över idealtyper 
Utifrån vad som nämnts om konservatism och feminism har ett antal frågor skapats vilka ska 

användas för att strukturera upp de idéer som finns i filmen. Frågorna är ja eller nej frågor 

med utgångspunkt i viktiga och relevanta delar inom de båda teorierna.  

 

Tabell 1 Idealtyper Feminism Konservatism 

Det finns en samhällsstruktur i vilken kvinnor och flickor är 

underordnade män och pojkar 

Ja  Ja / Nej 

Någon måste ta på sig en beskyddande och mer auktoritär roll i 

samhället 

Nej Ja 

Det är okej att inte följa traditioner och väl etablerade 

samhällsstrukturer om dessa går emot allas lika värde och skapar 

ojämlikhet mellan könen 

Ja Nej 

Ojämlikhet i samhället, t.ex. den mellan man och kvinna, är 

naturligt och omöjlig att komma ifrån 

Nej Ja 

Det finns en idé om att våldtäkter inte tas på tillräckligt stort 

allvar i samhället 

Ja Nej 
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6 Analys 
 

6.1 Idéanalys av Indiens dotter 

6.1.1 Vilka uttalar sig? 

Det finns en variation bland de person som intervjuas i dokumentärfilmen Indiens dotter. 

Först har vi de som personligen berörs av händelsen, så som anhöriga och en vän till Jyoti, en 

av de som dömts för brottet och anhöriga till de som dömts för brottet. Sedan har vi de som 

inte har någon personlig koppling till någon av de inblandade men som ändå har ett intresse 

för vad som hände och varför det hände. Flera av dessa kommer i kontakt med händelsen via 

sitt yrke, så som psykiatrier på fängelset, forskare och försvarsadvokater. Bland dessa finns 

också de som valt att engagera sig i kvinnorättsorganisation eller i protesterna.  

 

Av alla de som intervjuas i filmen är det sammanlagt 15 personer som på något vis uttalar sig 

om vad kvinnan har för roll i samhället, hur det är att vara kvinna i Inden eller vad det är för 

strukturer som styr synen på kvinnor i Indien. Dessa personer är: 

 

Asha Devi (Singh) – Jyoti Singhs mamma 

Badri Singh – Jyoti Singhs pappa  

Satendra - lärare och vän till Jyoti 

Mukesh Singh - dömd för delaktighet i våldtäkt och mord  

M.L. Sharma – försvarsadvokat för våldtäktsmän   

A.P. Singh - försvarsadvokat för våldtäktsmän  

Leila Seth – fd. Chefsdomare för en kommitté inriktad på våldtäkter  

Maria Misra – författare och historiker vid University of Oxford 

Puneeta Devi – fru till en av de dömda 

Usha Saxena – deltog i protester 

Shambavi Saxena – deltog i protester 

Gopal Subramanium – advokat, delaktig i Verma kommittén   

Sheila Dixit – regeringschef i Dehli 1998 – 2013 

Kavita Krishna – sekreterare för All India Progressive Women's Association  

Sandeep Govil – psykiatrier på ett fängelse 
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Bland de som intervjuas i filmen, men som inte säger något om kvinnors situation i Indien, 

finns bl.a. den gynekolog som behandlade Jyoti som berättar om hennes skador och den 

polisman som fann Jyoti och hennes vän i ett dike. Här finns också föräldrar till de dömda, de 

talar inte om varför det skedde eller om det var rätt eller fel att behandla en kvinna på detta 

vis. Dessa sistnämnda talar främst om missnöjet över att deras barn har dömts för ett brott och 

vissa skyller det som hände på någon av de andra inblandade för att rentvå sitt egna barn.  

 

6.1.2 Vad är det som sägs?  

Asha Devi (Singh) och Badri Singh – Jyotis föräldrar berättar om hur de har ifrågasatts av 

personer i deras omgivning då de har visat glädje över sin dotter och stöttat henne och de 

drömmar hon har haft. De har bemött uttalande så som “You’re celebrating as if it’s a boy.” 

med att vilket kön deras barn har inte är av betydelse. 

Asha säger att det alltid är kvinnan som beskylls för en våldtäkt. Det är vad mannen gjorde 

som borde ifrågasättas, inte var flickan befann sig, varför hon var just där och hur hon var 

klädd. Hon anser att det är konstigt att en pojke på 15 inte straffas för en våldtäkt samtidigt 

som en flicka på 12 anses vara redo att bli bortgift.  

Badri talar om hur de som utför våldtäkter inte bör få kallas människor, de är en skam för 

mänskligheten. Deras handlingar är så hemska att inte monster heller är en bra benämning, de 

utför handlingar som är värre än djävulens och korsar alla gränser av ondska. När de dömts 

visar dessa ingen ånger, ingen rädsla eller skam.  

Jyotis pappa berättar avslutande att han hoppas dotterns öde ska leda till förändring världen 

över och att hennes historia ska väcka frågor om kvinnans ställning i samhället.  

Satendra – Satendra berättar om hur Jyoti såg på samhället, hur hon sa att det största 

problemet i Indien var mentaliteten och att det var i en persons huvud skillnaden mellan en 

flicka och en pojke skapades. Hon brukade säga att en flicka kan göra vad som helst. Han 

säger att Jyotis familj är väldigt traditionell men samtidigt modern i sitt tankesätt. Satendra 

förstår inte vad Jyoti gjorde för fel, ”What was Jyoti’s crime? That she went out at night?”.  

 

I intervjun berättas också hur de som utför våldtäkter inte visar någon ånger efteråt och att om 

de inte straffas kommer deras åsikter inte förändras. Det hjälper inte att den som utfört brottet 
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dödas, att en person kapabel att våldta och tycka det är okej försvinner förändrar inget. Det är 

samhället och hur människor tänker som måste förändras.  

Mukesh Singh –  Mukesh säger rakt ut att ”Boy and girl are not equal”. En flicka bör sköta 

sitt, d.v.s. hushållsarbete, och inte vara ute om kvällarna. Enligt honom är 20 % av alla flickor 

”bra”. En vettig flicka är inte ute vid nio på kvällen och en flicka är mycket mer ansvarig för 

att en våldtäkt sker än vad en pojke är. Det som hände Jyoti handlade enligt honom om att lära 

henne en läxa. Han säger att brodern tidigare utfört våldtäkter och andra våldsamma 

händelser, men att detta fall var speciellt. Brodern hade rätt att förklara för Jyoti och hennes 

vän att de betedde sig fel vilket han gjorde. Han frågade varför killen var ute med en flicka så 

sent. De trodde att om de våldtog och slog dem skulle de lära sig en läxa att och de skulle vara 

alltför fyllda av skam för att berätta för någon. Om Jyoti inte hade kämpat emot hade det inte 

gått så illa för henne som det gjorde, hon borde ha hållit sig still.  

Mukesh säger att dödsstraff för de som utför en våldtäkt bara kommer att försämra samhället 

för kvinnor. Det kommer att leda till värre våldsbrott mot kvinnor. Förut var de som våldtogs 

tysta, det var för skamfullt att erkänna en våldtäkt så få anmälningar gjordes. Nu kommer de 

som blir våldtagna även dödas. Han förstår inte heller varför just deras brott ska straffas så 

hårt när mycket värre brott har skett utan att de som utfört det har straffats. Om det brott de 

gjorde var så allvarligt att dödsstraff krävdes borde andras liknande brott också anses vara lika 

hemska och straffas lika hårt.  

M.L. Sharma – Sharma är tydlig med att pojkar och flickor, eller män och kvinnor, är väldigt 

olika. Han beskriver kvinnan som en vacker och skör blomma, mer värdefull än en diamant. 

Hon behöver beskyddas för att behålla sitt värde och hon bör följa de traditionella regler som 

finns för vad en flicka bör göra. En man eller pojke är däremot som en tagg, tuffare och 

starkare än en blomma. Med uttalanden som ”She should not be put on the streets just like 

food” beskriver han hur det är viktigt att kvinnan skyddas i samhället då hon är eftertraktad. 

Jyoti var ute med en kille efter 18.30, något som inte är accepterat i det indiska samhället. När 

han talar om vad som hände Jyoti säger han ”They left our Indian culture”. Han anser att hon 

valde trotsa den indiska kulturen och leva som i filmens värld där allt är möjligt. Hon umgicks 

även med en pojke, vilket inte är något som fungerande i det indiska samhället enligt Sharma. 

Det är helt enkelt omöjligt för två personer av olika kön att vara vänner. Han säger också att 

den bästa kulturen finns i Indien och att det i denna inte finns rum för kvinnor.  
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A.P. Singh - Singh säger att en flicka aldrig bör gå ut på kvällen, speciellt inte själv med 

någon av det andra könet. Om hon av någon anledning måste gå ut ska hon ha med sig en 

äldre släkting.   

 

”If my daughter or sister engaged in pre-marital activities and disgraced herself and allowed 

herself to lose face and character by doing such things, I would most certainly take this sort 

of sister or daughter to my farmhouse, and in front of my entire family, I would put petrol on 

her and set her alight.” Genom att säga det här visar Singh tydligt att han inte är emot våld 

mot kvinnor utan snarare förespråkar det i vissa situationer.  

 

Han säger också att parlamentet själva visar att brott som våldtäkter inte är så allvarliga då de 

inte behandlar denna typ av brott snabbt. Om de vill ge ett meddelande till samhället bör de 

börja med det som de själva ansvarar över.  

 

Leila Seth – Seth säger att våldtäkter eller gruppvåldtäkter inte är något ovanligt i Indien men 

att det som hände Jyoti var utöver det vanliga då det var extremt brutalt. Hon kan inte förstå 

hur någon kan göra något sådant. Även det faktum att våldtäkten skedde i huvudstaden och 

tidigt på kvällen var något som väckte reaktioner hos henne och hos allmänheten. 

 

Hon säger att Indiens konstitution ger en grund för jämlikhet men att det inte syns i samhället 

då det finns djupt rotade traditioner och en kultur som inte tillåter det. Det hon säger om 

varför samhället inte är jämlikt är bl.a.: “It hasn’t happened because the men don’t allow it to 

happen, and they feel that that’s their hold on women, and also it’s because historical 

tradition, of patriarchy which has been over the years embedded into men and into women.”  

 

Det upptäcktes utanför Bombay att 10.000 foster hade försvunnit, av dessa var 9.999 flickor 

vilket visar allvaret i situationen. Seth säger att utbildning skulle förändra flickors och 

kvinnors ställning i samhället, dels skulle flickor ges ett egenvärde och dels skulle pojkar lära 

sig att flickor har samma möjligheter och värde som de själva. Hon tror att förändring 

kommer att ske, speciellt nu när de yngre har börjat engagera sig. 

 

Maria Misra – Misra säger att tanken med en gruppvåldtäkt är att sända ett meddelande för 

att visa att en gräns har korsats. Innan händelsen med Jyoti var kulturen kring våldtäkter fylld 

av skam och att vara med om en våldtäkt var något extremt skamfullt. När politiker uttryckte 
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sig kring ämnet våldtäkter sa de saker som att det vore bättre för kvinnan om hon dött då ett 

liv efter en våldtäkt är som att vara levande död.  

 

Jyoti var ung och symboliserade en ny tid med nya möjligheter, det var det som chockade 

människor. Unga kvinnor förväntade sig ett liv dom de själva kunde styra över. Vad som 

hände Jyoti gav upphov till förändring. Problemen kring att vara kvinna, främst ung kvinna, i 

Indien lyftes fram. En stor debatt kring kvinnans ställning och hur förhållandet mellan man 

och kvinna bör vara skapades, något som aldrig tidigare har hänt i Indien. 

 

Misra säger att det finns många faktorer som visar att kvinnor inte behandlas väl i Indien, 

bland dessa finns ett högt antal våldtäkter, mycket våld i hemmen och det faktum att det finns 

fler pojkar än flickor och tecken på att det i vissa områden finns stora mängder saknade 

flickor vilket tros bero på abort av foster och mord på spädbarn.  

Protesterna som drog igång har spritt sig, allmänheten gick samman för förändring. Hon säger 

att hon inte kan komma på när något liknande skulle ha skett i Indien tidigare.  

Puneeta Devi – Devi ifrågasätter om inte hon också är en dotter av Indien och har rätt att 

leva. Hon tycker det är fel att de hänger några våldtäktsmän men inte planerar att hänga alla. 

Om inte alla våldtäkter i Delhi slutar med att de skyldiga döms till döden så finns det ingen 

mening med att just denna våldtäkt slutar så. Devi säger att en kvinna är under beskydd av sin 

man, om hennes man inte finns längre kommer hon stå utan skydd. Utan en man är hon 

hjälplös och hon har ingen som försörjer henne. Hon säger att genom att ta ifrån henne hennes 

man tas även hennes liv och att det bästa hon kan göra för sin son är att döda honom.  

Usha och Shambavi Saxena – Usha och Shambavi är mor och dotter som deltog i 

protesterna. Dottern upplevde att poliserna som försökte förhindra protesterna inte ville bli 

ifrågasatta av kvinnor, att det var därför det blev så våldsamt. De själva däremot ansåg att det 

var deras rätt att få kämpa för kvinnans värde och frihet. 

 

 Mamman säger att alla de som var där förenades genom att alla kände den smärta som Jyoti 

känt, de kämpade som en grupp. Hennes man ansåg att det var dumt av henne att delta i 

protesten utan att tänka på eventuella konsekvenser. Hon själv tänkte att inget allvarligt kan 

hända en utbildad kvinna som vill uttrycka sin åsikt, det var en fredlig protest som ändå 

förvandlades till en krigszon.  
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Gopal Subramanium – Subramanium berättar hur han insåg att det måste göras något för att 

de som protesterade skulle känna sig hörda. Han var delaktig i en grupp som satts samman för 

att förändra situationen för kvinnor i landet. Det var dags att förändra hur samhället 

behandlade kvinnor och detta visades tydligt i protesternas storlek. Uteslutning av de som har 

våldtagit någon är inte möjlig, de är fortfarande en del av samhället och ska därför tas omhand 

om av samhället. Diskussionen om jämställdhet i Indien behövdes, folket ville ha rättvisa och 

tillit till staten. Protesterna bemöttes först med tårgas och vatten, men de som ville ha 

förändring gav sig inte. Det faktum att protesterna fortsatte trots motstånd visar att dessa 

människor tror på att förändring kan ske och kommer att fortsätta kämpa.  

 

Sheila Dixit – Sociala strukturer är det som främst skapar ojämlikhet i Indien. Genom dessa 

skapas en bild av verkligheten som inte ifrågasätts. ”Many of our people grow up thinking 

that a girl is less important than the boy, and because she’s less important, you can do what 

you like with her.” De som växer upp i en familj där det görs skillnad på pojkar och flickor 

kommer bevara det tankesättet livet ut. Om en pojke växer upp i en familj där hans syster får 

äta resterna och får mindre mjölk då pojken är den som behöver energin påverkar det här hans 

syn på flickor och senare kvinnor.  

 

Kavita Krishna – Protesterna började efter vad som hänt Jyoti, med de handlade ganska snart 

om så mycket mer än bara ett fall. Det var våldtäktskulturen i allmänhet och hur kvinnan 

behandlades det protesterades mot. Varför det skedde efter just detta fall är svårt att säga, det 

handlar om en mängd händelser som tillslut får allmänheten att tröttna och kvinnor är börja 

kämpa för trygghet.  

Sandeep Govil – Govil säger att de män som utför våldtäkter gör det då de anser att de har 

rätt att ha roligt. De som har pengar kan köpa sex, de som har mod får använda det istället. De 

som utför dessa brott kommer från överbefolkade områden där kvinnor ofta blir slagna eller 

sexuellt utnyttjade av män. Efter att ha sett denna typ av handlingar hela livet ifrågasätter de 

varför just de straffas, de förstår inte.  

Dessa män är vanliga människor, med ett visst anti-socialt beteende. De har om och om igen 

gjort brott utan att åka fast och tar därför varje chans de får att göra nya. I fängelset finns det 

män som utfört 200 våldtäkter men enbart straffats för tolv av dessa. De anser att det är en 
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mans rätt att få våldta en kvinna. Negativa traditioner kring kvinnans värde och hur hon bör 

behandlas har gjort att de inte ser henne som en människa.  

 

6.1.3 Hur sägs det här? 

En person bygger upp sin bild av verkligheten utifrån de tankar och idéer denna kommer i 

kontakt med. Det här innebär att alla som intervjuas säger det som enligt deras uppfattning är 

sanningen om hur samhället ser på en kvinna och varför det är så. Det här innebär också att 

det kan finnas väldigt olika uppfattningar som ändå alla är lika sanna. Av de som intervjuas i 

filmen är vissa mer inriktade på vad de själva har upplevt och andra mer inriktade på vad som, 

för dem, framställs som sanningen om verkligheten. Oavsett hur de för fram det de vill säga är 

det de säger baserat på vad de vet om världen och vad de har upplevt.  

 

Vissa av de intervjuade utgår direkt från sina egna upplevelser och sig själva, här finns t.ex. 

Jyotis föräldrar, Satendra och Devi. Sedan finns det de som baserar det de säger på fakta de 

har om omvärlden men som samtidigt lägger in en värdering i vad som hänt, t.ex. Seth som 

börjar med ren fakta om ett fall men samtidigt lägger in egna värderingar så som att hon inte 

förstår hur någon kan göra något sådant brutalt.  

 

Det finns tre personer som inte direkt uttrycker en åsikt eller lägger en värdering i det som 

sägs. Dessa är Dixit, Govil och Krishna, vilka alla talar allmänt om saker som berör kvinnans 

roll i samhället. Indirekt har Krishna en åsikt, hon är aktiv i en organisation som stödjer 

kvinnor, och förmodligen Dixit med eftersom hon är politiskt aktiv och hennes parti kan ha en 

ståndpunkt, men det är inget de uttrycker i filmen.  

 

I majoriteten av de intervjuer som görs argumenteras det inte för varför det som sägs är det 

rätta. Varje person säger vad de tycker och tänker men utesluter oftast de åsikter som finns 

hos de som inte håller med. De håller alltså ingen direkt argumentation över varför just det de 

säger är det rätta. Om de för fram något som går emot vad de själva tycker är rätt är det för att 

lyfta upp sin egen ståndpunkt, t.ex. Mukesh som säger att andra gör värre brott och slipper 

hårt straff och antyder genom detta att hans eget brott därför inte borde straffas hårt.  
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6.1.4 Applicering av idealtyper  

  

Det finns en samhällsstruktur i vilken kvinnor och flickor är underordnade män och pojkar. 

De flesta av personerna som intervjuas nämner något om skillnader eller förhållandet mellan 

män och kvinnor. Flera av dessa ser kvinnan som underordnad, vilket för vissa är något som 

inte ifrågasätts och enligt andra något som är dåligt och borde förändras. Den vars åsikter 

sticker ut i diskussionen är Sharma, han höjer kvinnors värde genom att tala om hur vackra 

och värdefulla de är men samtidigt anser han inte att det inte finns plats för dem i den indiska 

kulturen och att de behöver en man som skyddar dem.   

 

Någon måste ta på sig en beskyddande och mer auktoritär roll i samhället. 

Det är flera som anser att någon behöver ha en beskyddande roll i samhället, vilken ska 

erhållas av mannen. En kvinna behöver en man som tar hand om henne, något som främst 

män men även frun till en av de dömda säger. Kvinnor och män är inte lika och de av denna 

åsikt ser inga problem i att en kvinna inte klarar sig själv och därav behöver beskyddas av en 

man. De av motsatt åsikt anser att mäns vilja att styra över kvinnor och förminska kvinnor är 

ett problem. Detta maktförhållande är en följd av patriarkala strukturer och är inget måste utan 

bara något männen håller fast vid för att behålla sin makt.  

 

Det är okej att inte följa traditioner och väl etablerade samhällsstrukturer om dessa går emot 

allas lika värde och skapar ojämlikhet mellan könen.  

Det här visas tydligt hos Jyotis föräldrar som behandlade sin dotter som ett efterlängtat och 

älskat barn trots att de mötte reaktioner från omgivningen. Det här märks också hos de som 

väljer att gå ut i protester eller hoppas på en förändring. De av motsatt åsikt skyller vad som 

hände Jyoti på att hon valt att gå ifrån indiska traditioner och att om hon bara betett sig som 

en kvinna bör bete sig hade hon levt idag. För dessa är det mycket viktigt att hålla sig till 

traditioner och de ser inget värde i att uppnå jämlikhet.  

 

Ojämlikhet i samhället, t.ex. den mellan man och kvinna, är naturligt och omöjlig att komma 

ifrån. 

Det finns flera personer i filmen som säger att män och kvinnor är olika, vilket även gör att de 

ska behandlas olika i samhället. Många av dessa ger män en roll med mer frihet än kvinnor. 

Det finns även de som inte håller med och som säger att skillnaden enbart byggs upp av 

människors beteende och åsikter vilket skulle betyda att skillnader mellan män och kvinnor är 
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ett socialt fenomen. Om de strukturer som fanns i samhället inte fick oss att tro att flickor eller 

kvinnor skulle behandlas olikt pojkar och män hade ingen person ansett att det bör vara så.  

 

Det finns en idé om att våldtäkter inte tas på tillräckligt stort allvar i dagens samhälle. 

Idéer om att våldtäkter inte tas på tillräckligt stort allvar berör att de som utför en våldtäkt 

oftast inte får ett straff eller får ett milt straff. Om förövaren oftast kommer undan ger det 

intrycket att det inte är så farligt att utföra en våldtäkt. Det finns flera som uttrycker att 

våldtäkter inte straffas tillräckligt hårt och att den som utfört en våldtäkt borde straffas 

hårdare. Det här innebär inte nödvändigtvis att dödsstraff ska appliceras, även om det finns de 

med denna åsikt. Det finns även de som inte nämner att det skulle vara något problem med 

hur de som utfört ett sexuellt våldsbrott straffas. En av dessa är Mukesh, han anser att 

våldsbrott inte behöver tas på större allvar än tidigare. Enligt honom skulle hårdare straff leda 

till att situationen för kvinnor i Indien att försämras. Detta p.g.a. att de som våldtar kommer 

vara rädda att den som våldtas ska anmäla vad som hänt, vilket leder till att kvinnor kommer 

behöva tystas på nya sätt t.ex. genom att de mördas.  

 

6.2 Filmens påverkan 

Forskningen visar att en dokumentärfilm inte har samma påverkan som en skriven text då 

informationsflödet sker för snabbt för att en människa ska kunna ta åt sig all information. 

Däremot kan en dokumentärfilm har effekten att påverka mer känslomässigt då informationen  

kommer i högre hastighet och därav inte ger samma tid för tittaren att förbereda sig för vad 

som kommer härnäst. Den här känslomässiga effekten beror även på att text tillsammans med 

bild påverkar på ett annat sätt än en läst text. Då det i filmen finns intervjuer från både de som 

försvarar och inte försvarar våld mot kvinnor finns det stor chans att något som sägs i filmen 

upprör den som tittar. Det kan vara känslan av att hålla med eller känslan av att det som sägs 

är fel.  

 

Indiens dotter är en film som fått mycket uppmärksamhet, vilket enligt första nivån av 

dagordningsteorin innebär att den har en viss påverkan vad människor diskuterar. Desto fler 

medier en informationskälla är spridd i, desto mer effekt har den på allmänheten. Indiens 

dotter är en dokumentärfilm, men det har väckt många reaktioner och fått uppmärksamhet i 

andra medier så som tidningar, bloggar och nyhetssändningar. Det här gör att de åsikter som 

tas upp når ut till fler än de som sett filmen och leder till att den har större påverkan än om 

den inte hade uppmärksammats i andra medier. Det faktum att filmen omnämnts mycket i 
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medier gör att den information som finns i den hamnar bland de ämnen allmänheten 

diskuterar. Det gör också att det som sägs påverkar allmänheten mer än om filmen inte hade 

uppmärksammats i andra medier. Den andra nivån av dagordningsprincipen går in på att hur 

ett ämne talas om påverkar hur allmänheten talar om samma ämne. Det som främst skulle 

återspeglas är hur det talas om problem och hur det talas om orsaker och lösningar till dessa 

problem.  

 

Gestaltningsprincipen går in på hur materialet i filmen valts ut och framställs påverkar den 

som tittar. Utifrån vad filmens producent, Udwin, säger om filmen är det tydligt att Indiens 

dotter har en feministisk underton och vill lyfta fram att kvinnor bör kämpa för sina 

rättigheter. Trots dessa tydliga idéer hos Udwin får både de som har en mer feministisk och de 

som har en annan syn på situationen ta plats i dokumentärfilmen utan att det läggs en 

värdering på vad dessa säger. Den verklighetsbild som ges utifrån filmen är att det finns de 

som anser att en våldtäkt alltid är fel och att det finns de som anser att denna typ av våld mot 

kvinnor kan försvaras. Utifrån resultatet av analysen på filmens innehåll går det att anta att 

diskussionen kring kvinnans ställning gestaltas som en fråga med två sidor, vilka inte går att 

förena. Det går därav att anta att filmen är gestaltad på detta sätt, omedvetet eller medvetet, 

för att lyfta fram ett visst tankesätt. Det här skulle innebära att den som ser dokumentärfilmen 

automatiskt väljer sida i frågan och att den sida som tittaren inte valt kommer att väcka 

känslor.  

 

7 Analyssammanfattning 

7.1 Filmens innehåll 

Det är tydligt att de idéer som finns i Indiens dotter går åt två olika riktningar. De åsikter som 

förs fram går att gruppera efter om de passar in hos feminism eller hos konservatism. Vad tre 

av personerna säger går inte att gruppera eftersom det de säger är alltför allmänt och de inte 

lägger in några egna värderingar. Dessa är Krishna, Govil och Dixit. Utav de resterande 12 

personerna som uttrycker sig angående kvinnans situation i Indien är det åtta stycken vars 

åsikter passar in hos feminismen och fyra stycken vars åsikter passar in hos konservatismen. 

Det är svårt att utifrån filmen avgöra hur enade de tankekonstruktioner som urskilts är då 

varje person inte talar om exakt samma saker även om de berör samma ämne. I filmen finns 

det alltså inte en enad idékonstruktion utan det finns två olika sätt att tänka som beskriver hur 

kvinnans ställning i Indien är och borde vara. I filmen är den grupp som vill ha förändring 
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större än den grupp som inte ser något större problem i nuvarande strukturer och därav vill 

bevara dessa.  

 

7.2 Koppling till tidigare forskning 

Det finns flera likheter med vad Indiens dotter tar upp och vad de två dokumentärfilmer om 

våld mot kvinnor som utgör den tidigare forskningen tar upp. Alla tre har skapats för att lyfta 

fram ett problem som kommit i skymundan och som enligt den ansvariga för filmen behöver 

få mer uppmärksamhet. De är uppbyggda på ett liknande sätt där både känslomässigt 

inblandade och experter får yttra sig. I alla tre filmerna beskrivs det hur kvinnor förtrycks av 

strukturer och att en våldsbrott oftast inte anmäls eller inte tas på allvar när det väl anmäls. 

Det här innebär att det är svårt för en kvinna utsatt för ett våldsbrott att anmäla, mycket på 

grund av rädsla för vad som reaktioner det ska få och hur deras liv, främst det sociala, 

kommer att påverkas. Det här trots att filmerna tar upp problem inom olika geografiska 

områden och/eller sociala områden, en film är om afroamerikanska samhällen, en om campus 

vid universitet i USA och en om Indien. Något annat som är gemensamt för alla filmer är 

också tanken om att kvinnor från olika platser ska gå ihop för att skapa förändring. The 

hunting ground riktar sig främst till unga kvinnor medans NO! och Indiens dotter riktar sig till 

alla kvinnor.  

 

Filmen NO! skiljer sig lite från de andra filmerna då den går in på historia och anser att en 

historisk genomgång är viktig för att förklara dagens situation och problem. De andra två 

filmerna fokuserar mer på dagens situation och vad som har hänt i nutida historia. Det som 

skiljer Indien dotter från de andra två filmerna är att ingen intervju görs med en kvinna som 

utsatts för sexuellt våld och att det ges utrymme för åsikter från ”den andra sidan”, d.v.s. de 

som inte kämpar för att samhällsstrukturer eller kvinnosyn ska förändras. En annan sak som 

utmärker Indiens dotter är att filmen förbjöds i det land den handlar om, Indien, vilket inte 

hände de andra två filmerna.  

 

7.3 Koppling till teorier 
Dagordningsteorins två nivåer går att använda för att beskriva den eventuella påverkan 

Indiens dotters har på de som direkt, eller indirekt via andra medier, tar del av filmen. Enligt 

dagordningsteorins första nivå tyder det faktum att dokumentärfilmen spreds i flera medier 

och var en omtalad film på att det den tar upp kommer anses vara viktigt för allmänheten. 



  
 

30 

Dagordningsteorins andra nivå tar upp att även hur det talas om det indiska samhället kan 

komma att reflekteras i hur människor talar om detta ämne. 

 

Gestaltningsprincipen beskriver mer hur det sätt information gestaltas påverkar hur de som 

tagit del av informationen gestaltar berörda ämnen. Den går inte att använda till att svara på 

om media påverkar eller ej, utan mer om hur det påverkar.  

 

Feminism och konservatism som idealtyper fungerar för de idéer som finns i Indiens dotter. 

Det finns inga idéer som inte går att placera inom en av de två skapade idealtyperna. Det går 

inte att svara på om detta är ända sättet som fungerar för att strukturera upp de idéer som finns 

utifrån den analys som är gjord. Det som går att svara på är att konservatism och feminism 

fungerar för att förklara de olika sidor av diskussionen om kvinnans ställning i det indiska 

samhället.  

 

8 Resultat 

8.1 Svar på frågeställningar  
Vad säger de intervjuade om kvinnans ställning i Indien?  

Den kvinnosyn som finns i Indien grundas i samhällsstrukturer som har funnits länge. Det är 

inte ovanligt att kvinnor utsätts för våld, både fysiskt och psykiskt vilket gör att de som växer 

upp med detta våld inte ser det som något konstigt i vuxen ålder. Främst i fattigare områden 

lever bilden av kvinnan som mindre värd än mannen kvar och det är främst i dessa områden 

som det finns saknade flickor, flickor som förmodligen dödats. De flesta uppmärksammar på 

något vis att kvinnor och män behandlas olika. Vissa ser hur kvinnor behandlas som ett 

problem och andra anser att det inte är ett ämne som behöver diskuteras.  

 

Tyder de idéer som finns om kvinnans ställning i samhället på att förändring föredras eller på 

att förändring inte behövs? 

Svaret är att det finns idéer ifrån båda. Det finns både de med åsikten att förändring av 

kvinnans ställning i samhället behövs och de som inte anser att förändring behövs. Det går 

därför inte att svara på om det är det ena eller det andra alternativet av idéer som finns med i 

filmen. De som anser att förändring behövs är dock fler än de av motsatt åsikt, men det finns 

flera av varje åsikt i de intervjuer som finns i filmen.  
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Finns det något som antyder att vad som sägs i den här dokumentärfilmen har någon 

påverkan på människors bild av det indiska samhället? 

Ja, det som sägs i filmen kommer till viss del ha påverkat hur människor tycker och tänker, 

samt att och eventuellt hur det talar om det indiska samhället. Det här går att avgöra genom 

dagordningsteorins båda nivåer. Denna teori visar att då filmen är en så pass omtalad 

informationskälla i flera medier tyder mycket på att den påverkar både hur människor talar 

om det indiska samhället och att de gör det.  

 

8.2 Slutsats 
Filmen framställer kvinnans ställning i Indien som ett område i förändring där det finns olika 

åsikter om hur kvinnan bör behandlas och vad för roll hon ska ha i samhället. Det är tydligt att 

det finns en samhällsstruktur där kvinnans roll är begränsad och där mannen har det enklare 

genom hela livet. Den diskussion som finns i filmen handlar främst om våldtäkter och om det 

finns något som rättfärdigare att en våldtäkt skedde eller om det alltid är ett brott som bör få 

ett straff. Majoriteten av de idéer som finns i filmen går att placera i idealtypen för feminism, 

vilken pekar mot att förändring behövs och att nuvarande samhällsstruktur förtrycker kvinnor. 

Det här ger bilden av att de är fler som har denna åsikt och det tyder på att förändring kommer 

att ske med tiden då de som kräver detta är fler än de som kämpar emot förändring.  

 

Det som sägs i den här dokumentärfilmen har betydelse för hur den som tar del av den tycker 

och tänker om det indiska samhället. Den här påverkan kan reflekteras både i att det talas om 

hur det är att vara kvinna i Indien, inte bara i Indien utan över hela världen, och i hur det talas 

om detta ämne.  

 

8.3 Avslutande diskussion 

Innan Indiens dotter var jag medveten om att det fanns en del oklarheter och diskussioner om 

hur det egentligen var att leva som kvinna i Indien. Intresset väcktes ännu mer när filmen kom 

och när den väckte reaktioner hos så många människor, inklusive mig själv. Resultatet av den 

analys som gjordes förvånade inte, det känns som en naturlig förändring i demokrati att 

samhällsstrukturer förändras så att jämlikheten blir större. Det känns ohållbart i en demokrati 

att kvinnor ses som mindre värda och låter sig förtryckas utan att kämpa emot.  

 

För vidare forskning om Indiens dotter vore det intressant att undersöka vad det är som tas 

upp i de tidningsartiklar som skrivits om den. Filmen har fått många reaktioner och det vore 
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intressant att se vilken del av filmen det är som får mest reaktioner och då tas upp i t.ex. 

tidningsartiklar. Ett annat intressant ämne vore vad det är för förändringar som sker i Indien 

när det gäller kvinnosyn. Det vore även intressant att gå djupare på varför filmen blev 

förbjuden i Indien, så som vad som hur detta beslut togs och hur det mottogs av allmänheten. 
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