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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver 
sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad 
som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området 
har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är 
marginaliserad och våldsdrabbad. Studiens empiri bestod av fem semistrukturerade intervjuer 
som genomfördes på plats, per telefon och e-post. Resultatet analyserades med hjälp av 
begreppen genussystem, heteronormativitet och social kontroll. Resultatet tyder på att sociala 
normer kopplade till kön och sexualitet påverkar kvinnorna i hög grad, bland annat när det 
kommer till klädsel och övrigt socialt beteende, och att deras möjlighet till ett fritt liv är 
begränsat i jämförelse med mäns. Vidare tyder resultatet på att ekonomisk självständighet kan 
vara en förutsättning för att kunna leva öppet med den sexuella läggningen, eftersom en 
lesbisk kvinna riskerar att förvisas av sin familj. Resultatet tyder på att familjen är den som 
har svårast att acceptera kvinnorna, och flera av kvinnorna menar att det handlar om att 
familjen är rädd att förlora sitt sociala anseende. Avslutningsvis menar merparten av 
kvinnorna att det krävs en personlig styrka att ”komma ut ur garderoben” och vara öppen med 
sin sexualitet.  

Nyckelord: lesbisk, bisexuell, kvinnor, Indien, genus, heteronormativitet, social kontroll 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine how lesbian and bisexual women in India describe their 
life experiences out from social norms as gender and sexuality, and try to understand what 
affects their opportunities to live the life they want. Previous research has been inadequate 
and has shown much gaps, but revealed that these women are both marginalized and often 
victims of violence. The empirics of the thesis consisted of five semistructed interviews which 
were done on site, by telephone and e-mail. The result was analyzed through concepts as 
gender system, heteronormativity and social control. The result indicates that social norms 
connected to sex/gender and sexuality affect the women to a high degree, for instance when it 
comes to dressing and other social behavior, and that their ability to a free life is restricted 
when compared to men´s. Furthermore, the result indicates that financial dependency might 
be a prerequisite to be open with the sexuality, because a lesbian women might run the risk of 
being driven out of home by their families. The results also indicates that the women´s family 
are those who have the hardest time to accept the women, and some of the women in the essay 
believed that it has to do with a fear of losing social reputation. Lastly, most of the women 
meant that it takes a personal strength to come out of the closet and live openly with the 
sexuality. 

Key words: lesbian, bisexual, women, India, gender, heteronormativity, social control 

 



Förord 

Under mitt första besök i Indien, år 2005, praktiserade jag i ett halvår för en organisation som 
hjälper gatuhundar. På kliniken fanns fem personer anställda, personer som tog väl hand om 
mig och som till slut blev som min familj. De introducerade mig till Indien på många sätt. 
Framförallt minns jag alla samtal och diskussioner som fördes och det var här mitt intresse för 
samhället Indien startade. Därför var det ett självklart val att skriva om Indien i denna c-
uppsats. Att det sedan blev med HBTQ-fokus kom av ren nyfikenhet och tyvärr med frågan: 
Finns det över huvud taget lesbiska i Indien? Under mina vistelser i landet hade jag aldrig 
själv stött på någon kvinna som berättat att den föredrar kvinnor framför män. 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de kvinnor som medverkar i den här uppsatsen. Tack för 
att ni delade med er av era tankar och erfarenheter, att ni berättade om era liv, där ämnen som 
togs upp både var känsliga och privata. 

Jag skulle också vilja passa på att tacka min handledare Per-Åke Nylander för tålamod och 
guidning under den lite längre processens gång. Tack!  
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1. INLEDNING 

Indien kallas med sina 1,3 miljarder invånare ofta för världens största demokrati (NE, 2017). I 
takt med att landet de senaste decennierna ökat sin ekonomiska ställning har fler och fler 
människor fått det bättre ställt, även om många fortfarande är fattiga (Utrikesdepartementet, 
2013 ). Det är ett land som präglas av religiositet och traditioner och där differensen mellan de 
28 delstaterna och 7 unionsterritorierna är stor, både vad gäller språk, kultur och religion. När 
det gäller sociala villkor vill många kalla Indien för ett patriarkat, med ett samhällssystem där 
familjen står i centrum. Även om kvinnorna i teorin har samma möjligheter som männen är 
det ofta männen som styr eftersom kvinnornas sociala ställning under lång tid varit låg (NE, 
2017).  
 
I Sverige är det olagligt att diskriminera människor på grund av kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (SFS 2008:567). I Indien ser 
diskrimineringsgrunderna annorlunda ut, där är det olagligt att diskriminera människor på 
grund av kön, religion, ras, kast och födelseort (Utrikesdepartementet, 2013). Som synes ingår 
sexuell läggning inte i de indiska diskrimineringsgrunderna. Istället är onaturliga sexuella 
handlingar (inklusive homosexuella) förbjudna enligt lag. Denna lag är dock häftigt 
omdebatterad. Bland annat ansåg en indisk hovrätt i en dom från 2009 att lagen stred mot 
konstitutionen och att lagen därmed inte längre skulle gälla. När fallet sedan kom till Högsta 
domstolen revs beslutet upp och gjorde att homosexuella handlingar åter igen blev straffbara 
(a.a.). Lagen, som främst riktas mot homosexuella av manligt kön, innebär att många män 
trakasseras, misshandlas och pressas på pengar av polisen (Misra, 2009). Singh (2016) skriver 
dock att borttagandet av lagen i praktiken inte skulle förändra livet för de homosexuella och 
syftar på att det är de sociala normerna som påverkar människor mest. 
  
Sociala normer stod på agendan i indisk massmedia efter våldtäkten och mordet på en ung 
kvinna i Delhi i december 2012, där många kom att diskutera kvinnornas ställning och frihet 
(Sharma, 2015). En av de dömda männen menade efteråt att den våldtagna och mördade 
kvinnan fick skylla sig själv, eftersom ”en ordentlig flicka inte ska springa runt på stan 
klockan nio på kvällen” (Svenska Dagbladet, 2015). Uttalanden likt detta är inte unika i 
Indien och skulle kunna tyda på att det finns en norm som säger att kvinnan bör bete sig på ett 
adekvat sätt och att straffet för att gå emot normen kan innebära våldtäkt. Även om våldtäkt är 
förbjudet i Indien är våldtäkt inom äktenskapet fortfarande lagligt (Utrikesdepartementet, 
2013). Maneka Gandhi, minister inom området för kvinnor och barn, uttalade för ett år sedan 
att en lagändring inte är möjlig i den indiska kontexten på grund av ”factors like level of 
education/illiteracy, poverty, myriad social customs and values, religious beliefs, mindset of 
the society to treat the marriage as a sacrament, etc” (Firstpost, 2016). Hon åsyftar alltså att 
utbildningsnivå och fattigdom ihop med andra sociala normer gör det ogenomförbart att ändra 
lagen.  
 
Det är uppenbart att sociala normer är något som ständigt talas om, både bland forskare, 
politiker och i massmedia. Enligt NE (2017) betyder en norm ”det ”normala” eller godtagna 
beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis” och vidare att ”de formella lagarna 
uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och 
bruk”. Definitionen av norm som begrepp skulle således kunna användas för att förstå hur 
lagarna i Indien existerar i relation till de sociala normerna.  
 
 



2 
 

Kvinnors status i Indien, i relation till vetskapen om de homosexuella männens utsatthet, 
skapade en nyfikenhet och ett intresse att ta reda på hur de lesbiska och bisexuella kvinnorna 
har det. Efter lite efterforskning kunde konstateras att området är avsevärt understuderat. 
Medan det finns många studier kring homosexuella män och Indiens tredje kön, så kallade 
hijras, finns det relativt få om lesbiska och bisexuella kvinnor. Av de som finns har flera 
fokuserat på de lesbiskas kamp för erkännande samt på hur de vill definiera sig själva (se 
exempelvis Ofreneo & de Vela, 2010; Vanita, 2007). Några har handlat om de lesbiskas 
upplevda hälsostatus samt deras erfarenhet av våld (se exempelvis Bowling et al., 2016; 
Bhattacharya, 2014). I en studie hävdades att vissa kvinnor ansåg att de sociala normerna var 
som en slags våldshandling i sig (CREA, 2012). Ingen studie har till synes berört till exempel 
huruvida livsvillkor skiljer sig åt mellan homosexuella män och kvinnor eller precist om dessa 
personers ”komma ut”-processer.  
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning om homosexuella män och kvinnor, och i skenet av 
kvinnans ställning generellt, specificerades inriktningen på studien till att söka förstå de 
lesbiska och bisexuella kvinnornas livserfarenheter utifrån landets sociala normer. Att det 
skulle röra sig om normer gällande kön och sexualitet höll sig naturligt med tanke på att 
studien fokuserar kvinnor och specifikt kvinnor som har en annan sexuell läggning än den 
heterosexuella. För att skapa en förståelsegrund som täcker flera komponenter av helheten 
ansågs flera teoretiska utgångspunkter vara relevanta. I denna studie återfinns följaktligen 
både teorier om genus och heteronormativitet, men även om social kontroll. Det sistnämnda 
teoretiska perspektivet ansågs vara relevant för att fånga Indiens kollektivistiska anda. I 
Indien är dessutom bibehållen status central för många (Verma, 2016; Singh Gill, 2013; Goli 
et al., 2013).  
 
Denna studie är angelägen för att de lesbiska och bisexuella kvinnornas livsvillkor är tämligen 
dolda och outforskade, till skillnad från de bisexuella och homosexuella männens. För att 
livsvillkoren ska kunna förbättras krävs att samhället talar om kvinnorna och för dem fram i 
ljuset. För att uppmärksamma kvinnorna, och skapa en förståelse för deras situation, är 
föreliggande studie av det skälet relevant. Denna studie har vidare för avsikt att analysera 
kvinnornas livserfarenheter med frågeställningar som tidigare studier inte fokuserat på. 
Studiens resultat ämnas dessutom analyseras med hjälp av teoretiska begrepp som 
tillsammans hittills inte använts i någon avsevärd utsträckning beträffande den berörda 
gruppen. Detta tillsammans gör ytterligare skäl för relevansen för studiens syfte. 
 
Ämnet och inriktningen för studien kan sägas vara relevant för socialt arbete eftersom 
socialarbetare ofta arbetar med utsatta grupper i samhället. Studien kan således verka för att 
ge en röst åt en marginaliserad grupp som sällan får möjlighet att tala utan att utsättas för 
diskriminering eller repressalier. Vidare kan studien användas som en informationskälla för 
att få en förståelse för vilket slags stöd lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien kan tänkas 
behöva, och vid utarbetandet av verksamheter riktat mot gruppen. Studien kan även ge en 
vink om hur exempelvis kuratorer eller andra vuxna som möter tjejer/unga kvinnor som har 
frågor om sin sexualitet kan förhålla sig till dessa utifrån ett helhetsperspektiv. När det gäller 
svenska förhållanden kan studien eventuellt bidra med ytterligare kunskap kring HBTQ-
personer som har bakgrund från kulturer som liknar Indiens. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, undersöka hur lesbiska och 
bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter med utgångspunkt i sociala normer 
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om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva de liv 
de vill.  
 
Följande frågeställningar är centrala:  
 

 Hur uppfattar kvinnorna normer i relation till kön och sexualitet? 
 Vilka erfarenheter har de av att välja att vara öppna med sin sexuella läggning? 
 Vilka samhälleliga möjligheter och svårigheter stöter de på utifrån sin 

sexualitet och går det att uppfatta att deras situation skiljer sig åt från de 
homosexuella och bisexuella männens?   

1.2 Begreppsdefinition 
I denna studie nämns Section 377 (of the Indian Penal Code) vid ett antal tillfällen. Section 
377 är alltså lagrummet som kriminaliserar homosexuella handlingar i Indien. Den har funnits 
i den indiska lagboken sedan 1860, och infördes när Storbritannien styrde landet (Misra, 
2009). Denna lag inbegriper inte bara sexuella handlingar mellan personer av samma kön utan 
även sexuella handlingar som strider mot naturen: 

Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, 
shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which 
may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. 

När Section 377 anför ”carnal intercourse” syftas på penetrerande sexuella handlingar, varvid 
kvinnor som har sex med andra kvinnor i realiteten inte berörs (Dave, 2012).  

2. TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet kommer jag först beröra hur situationen ser ut för kvinnor generellt i Indien i 
dag, för att efter det gå in på vad forskningen skrivit om sexuella normer i landet. Vidare 
kommer de homosexuella männens situation beskrivas och avslutningsvis sammanfattar jag 
hur forskningen berört lesbiska och bisexuella kvinnors situation. 

2.1 Kvinnors situation 
Att beskriva hur verkligheten ser ut för miljontals indiska kvinnor är problematiskt. Fakta kan 
se statiskt ut och även om fattigdomen är stor är Indien samtidigt ett land i förändring där 
medelklassen ökar för varje dag (Sharma, 2015). Det finns kvinnor som arbetar som läkare 
och advokater samtidigt som det finns många kvinnor som inte förvärvsarbetar alls, mellan 
66-90 % (Sharma, 2015; Kothari, 2014, NE, 2017). Många lever i fattigdom. År 2011 hade 
knappt halva befolkningen tillgång till vatten eller en toalett i hemmet och 66 % använde 
enbart kodynga eller ved för att laga mat (Kothari, 2014). Om levnadsstandarden blev bättre, 
menar Kothari (a.a.), skulle kvinnans ställning också stärkas, genom att mer tid frigjordes för 
kvinnorna/flickorna att utbilda sig. År 2011 var 65 % av kvinnorna och 81 % av männen läs- 
och skrivkunniga (Sharma, 2015). Varför fler män än kvinnor kan läsa och skriva anses bland 
annat bero på att vissa fattiga familjer håller flickorna hemma från skolan för att exempelvis 
ta hand om småsyskon eller arbeta. Det anses också bero på äldre kulturella föreställningar 
om att flickor inte behöver gå i skolan (Kothari, 2014). 

Kvinnans sociala status i Indien har sedan lång tid varit låg, och fortsätter att vara låg trots att 
fler och fler kvinnor tar plats i arbetslivet och ökar sin ekonomiska ställning (Sharma, 2015). 
För att undersöka hur många kvinnor som anser sig ha makt över sitt eget liv ställdes i en 
undersökning frågan om vem eller vilka i familjen som bestämmer kring hälsofrågor, 
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hushållsinköp, besök hos släktingar e t c. Svaret blev att bara ca var tredje kvinna sade sig 
vara med och bestämma över dessa frågor (Kothari, 2014). Sharma (2015) skriver att gamla 
traditioner i Indien framhåller att kvinnan bör lyda sin man, och fortfarande är våldtäkt inom 
äktenskapet lagligt i Indien. Sedan den brutala våldtäkten och mordet på en student i Delhi har 
dock frågan om våldtäkt hamnat på den politiska dagordningen (a.a.). 

På grund av sociala, religiösa och ekonomiska normer föredrar många familjer en son framför 
en dotter i Indien. År 2011 framgick att det på 1000 pojkar gick 914 flickor (Singh Gill, 
2013). Forskning visar samtidigt att skillnaden är som störst i några av de mest urbana och 
välbeställda delstaterna i Indien (Kalosona & Shrestha, 2015). Även om det är förbjudet med 
könsselektiva aborter pågår det fortfarande (Utrikesdepartementet, 2013). Forskning visar 
även att flickebarn inte får mat, medicin och föräldrarnas kärlek i samma utsträckning som 
pojkar – vilket också kan vara en anledning till varför det finns fler pojkar än flickor 
(Kalosona & Shrestha, 2015). Anledningen till varför pojkar föredras handlar till stor del om 
att en man stannar i föräldrahemmet och bidrar till ekonomin, och således tar hand om 
föräldrarna när de blir äldre, medan en kvinna flyttar till brudgummens hus. Det handlar också 
om att brudens familj antas betala en hemgift (dowry) till brudgummens familj, vilken kan 
belasta en familjs ekonomi rejält (Singh Gill, 2013). Men Singh Gill (a.a.) skriver att 
sonpreferensen även handlar om att upprätthålla familjens status, där en flicka får motsatt 
effekt, och att det i det stora hela handlar om det patriarkala Indien där kvinnor ses som 
mindre värda och snarare betraktas som någonting som går att köpas och säljas. Khan (2001) 
skriver även att män och kvinnor inte anses vuxna förrän de gift sig, och i kvinnans fall, har 
fått ett barn (helst en son). 

Äktenskap i Indien har sedan decennier ägt rum och arrangerats inom de sociala skikt som 
finns i landet, det så kallade kastsystemet. Äktenskap brukar inte äga rum mellan personer 
med olika religioner eller mellan personer som kommer från olika ekonomiskt starka familjer, 
även om det inte är förbjudet hör det till ovanligheterna. Den som ändå väljer att gifta sig med 
en person som inte kommer från samma kast, religion eller klass riskerar att utsättas för hot 
om våld eller rentav bli mördad – ofta av personer i dess närhet såsom närmaste familjen eller 
personer i byn. Även om den yngre generationen till viss del börjat föredra så kallade love 
marriages förespråkar fortfarande den äldre generationen arrangerade äktenskap där mycket 
handlar om gott anseende eller status (Goli et al., 2013).  

Verma (2016) menar att det är kvinnorna som står för familjens anseende i Indien, medan 
männen ansvarar för att kvinnornas anständighet bevaras. Om kvinnan gör något som anses 
vanära familjens anständighet, som att gifta sig eller rymma med ”fel” person, finns en risk att 
kvinnan dödas av sin egen familj. Verma (a.a.) skriver att det uppskattningsvis sker ca tusen 
hedersmord i Indien per år och att den främsta orsaken är att ett äktenskap äger rum mellan 
personer av olika religioner eller kaster, men det kan också handla om att kvinnan inte är 
oskuld när hon gifter sig, att hon inte klär sig moraliskt anständigt eller att hon träffar och 
pratar med män hon inte är släkt med. Singh Gill (2013) hävdar att just heder och skam är två 
begrepp som präglar den generella indiska attityden. Om en medlem i en familj gör något som 
kan klassas som skamligt drabbar det hela familjen, även nästa generation kan påverkas. 
Singh Gill (a.a.) skriver: 

sexual purity of its women carry a higher weight in this regard 

Att vanära familjen kan även vara att välja att inte gifta sig, att förbli ensam, eftersom det ses 
som något sjukt eller onormalt (Khan, 2001). 
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2.2 Normer i relation till sexualitet 
Att prata om sex är ett tämligen tabubelagt ämne i Indien i dag. Det anses vara ett ämne som 
inte bör diskuteras i det publika samhället och knappast i det privata heller (Pradhan & Ram, 
2010, Agoramoorthy & Minna, 2007). Det skriver även Sharma (2015) som också nämner att 
Högsta domstolen i Indien bestämt att sexualundervisning i skolan inte ska vara obligatoriskt. 
Sharma (a.a.) skriver vidare att det finns en diskrepans mellan kraven på den moraliska 
avhållsamheten och hur det faktiskt står till i verkligheten där många både brukar pornografi 
och besöker prostituerade samt har sex före äktenskapet. Tabut att tala om sex och bristen på 
sexualundervisning gör att många inte känner till riskerna med oskyddat sex; till exempel HIV 
och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Sharma (a.a.) skriver även att det finns samhälliga 
förväntningar på att kvinnor ska betjäna och behaga sina makar, och i det inbegrips även att 
ställa upp på sex.  

I en kvalitativ undersökning som gjordes i delstaten Orissa i Indien framkom att den 
tydligaste normen för en kvinna när det gäller sexualitet handlar om att hon ska vara oskuld 
när hon gifter sig. För män är det inte lika viktigt, det kan till och med vara så att män 
rättfärdigar föräktenskapligt sex för att visa att de dels är män nog, men också för att ha viss 
erfarenhet inför äktenskapet, och samhället accepterar det. I studien framkommer att normer 
kring sexualitet är nära förknippat med normer kring kön. Det visar sig bland annat genom att 
mannens status ökar om han har sex med flera kvinnor (före äktenskapet), medan en kvinnas 
status går i botten om hon har sex med en man (före äktenskapet). Det kan också visa sig i en 
situation där en kvinna som har viss kunskap om exempelvis preventivmedel inte är i position 
att tala om det för i rollen som kvinna ingår det att rangordna sig under mannen. Slutsatser 
som dras i deras studie är att könsrollerna starkt påverkar den sexuella aktiviteten (Pradhan & 
Ram, 2010).  

I en annan studie gjord i Kerala i södra Indien studerades attityder till sex och HIV. Även där 
ansåg de tillfrågande (ca 87 %) att kvinnan ska vara oskuld vid bröllopet. I samma studie 
svarade ca 15 % att kvinnan inte heller bör njuta av sex. Var tredje kvinna ansåg att det 
dessutom var fel att prata om sex över huvud taget. Forskarna skriver vidare att många 
människor påverkas av exempelvis nyheter om HIV och opponerar sig generellt konservativt i 
frågor som rör sexualitet, varav resultatet också bör förstås utifrån rådande attityder i 
samhället (Bradley et al., 2011). 

2.3 Situationen för homosexuella män  
Många studier kring homosexuella män i Indien handlar om HIV- och aidsfrågor (se 
exempelvis Aggarwal et al., 2016; Newman, 2006), vilket dock kan anses förståeligt eftersom 
män som har sex med andra män i Indien löper 14-25 gånger högre risk att drabbas av HIV än 
övriga i befolkningen (Tomori et al, 2016a). Vissa artiklar handlar även om lagrummet 
Section 377 (se exempelvis Misra, 2009). Misra (2009) skriver att denna lag även påverkar 
det preventiva arbetet för att minska HIV och aids bland homosexuella, genom att många 
avstår att testa sig av rädsla för att i samband med testet bli avslöjade som homosexuella. Blir 
en man anträffad av polisen när han har sex med en annan man riskerar han att misshandlas 
och pressas på pengar (a.a.). Section 377 innebär också att det inte är säkert för socialarbetare 
och sjukvårdspersonal att exempelvis dela ut kondomer eftersom de då enligt lagen 
uppmuntrar till en kriminell handling (Agoramoorthy & Minna, 2007).  Många män lider 
därför av ett dubbelt stigma, att både vara homosexuell och HIV-positiv (Tomori et al., 
2016b). 

Flera studier visar att även om en man är homosexuell kräver familjen och samhället att han 
gifter sig med en kvinna (Agoramoorthy & Minna, 2007; Sebastian Maroky et al., 2015; 



6 
 

Khan, 2001). Detta leder ofta till att en man gifter sig med en kvinna och har sex med andra 
män i smyg utanför äktenskapet (Khan, 2001; Tomori et al., 2016a). Flera studier visar att 
många män som har sex med andra män lider av stress, depression, ångest och har suicidala 
tankar. Symtomen anses höra samman med stigmat över att bara vara homosexuell. Andra 
förklaringar bedömdes vara trakasserier samt att leva med en rädsla över att bli avslöjad som 
homosexuell eller HIV-positiv (Tomori et al., 2016b; Mimiaga et al., 2015). Trakasserierna 
visade sig ofta handla om att männen ofta blir ifrågasatta som just män, där de trakasseras för 
att vara för ”kvinnliga” (Tomori et al., 2016b). Att känna sig tillfreds med sig själv som 
homosexuell ansågs i en annan studie höra ihop med acceptans från vänner och familj. Om 
familj och vänner inte accepterade mådde också mannen sämre. Måendet påverkades även 
negativt av Section 377 och det heteronormativa samhället i stort (Sebastian Maroky et al., 
2015).   

En debatt som pågått och fortfarande pågår i Indien är huruvida män som har sex med andra 
män ser sig själva som homosexuella. Khan (2001) skriver att vissa personer i Indien kan ha 
sex med personer av samma kön, men ändå inte se sig själva som homosexuella, de är inte sin 
sexualitet. Det är i positionen som exempelvis gift man som identifierar vem han är. Khan 
(a.a.) skriver vidare att det finns celebra personer i Indien som talat om homosexualitet på ett 
västerländskt vis, men som glömt bort att många personer som har samkönat sex i Indien inte 
har samma möjligheter som dem att stå emot de traditionella normerna om heterosexuella 
giftermål och liknande. Khan (a.a.) anser att det finns svårigheter med att förena 
homosexualitet som identitet med Indien som land.  

2.4 Situationen för lesbiska och bisexuella kvinnor 
Lesbiska och bisexuella kvinnors levnadsförhållanden i Indien har knappt uppmärksammats 
alls (Bowling et al., 2016). Många studier har rört det politiska arbetet för att sätta LGBT-
frågor i fokus (jmf Ofreneo & de Vela, 2010; Dave, 2011), men också sökt undersöka hur 
lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien vill identifiera sig själva (Vanita, 2007; Dave, 2012). 
Eftersom de allra flesta studier om homosexuella i Indien handlat om män menar Bowling et 
al. (2016) att kvinnorna ytterligare marginaliserats. Bhattacharya (2014) talar om en dubbel 
marginalisering; både på grund av kön och på grund av sexualitet. Hon påtalar att anledningen 
till varför lesbiska och bisexuella kvinnor inte får samma uppmärksamhet som homosexuella 
män handlar om att männen är mer utsatta när det gäller risk för HIV och tilldelas resurser 
genom det. 

Flera studier visar att lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien ofta lider av depression, ångest 
och självmordstankar (CREA, 2012; Bowling et al., 2016). De möter ofta våld; fysiskt, 
psykiskt och sexuellt (Bhattacharya, 2014; CREA, 2012; Dave, 2012; Fernandez & Gomathy, 
2005). Det är våld som både kan ta familjärt och samhälligt uttryck, men där Fernandez och 
Gomathy (2005) menar att familjen står för den största andelen och ofta pendlar mellan straff 
och tystnad . Bhattacharya (2014) skriver att det både kan handla om att kvinnan inte beter sig 
enligt genusnormen, men också för att hon attraheras av kvinnor. Många familjer försöker 
tysta ned sina döttrar; tar med dem till sjukhus i ett försök att omvända dem till 
heterosexuella, pressar dem utifrån tal om heder, tvingar dem att gifta sig med en man, håller 
dem instängda eller underlåter dem att gå i skolan, slår dem eller till och med ser till att de blir 
våldtagna av en man som en ”korrigerande metod”. Bowling et al. (2016) skriver att en 
deltagare i deras studie uppmuntrades att göra yoga för att få bort attraktionen till kvinnor.  

Flera studier pekar på att många av de lesbiska och bisexuella kvinnorna känner sig ensamma 
och isolerade (Bowling et al, 2016; Bhattacharya, 2014; CREA, 2012). Bhattacharya (2014) 
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skriver att det i det patriarkala Indien antas att kvinnan inte ens har en egen sexualitet och att 
sex definitivt inte är något man pratar om. Många kvinnor berättar därför inte för någon om 
sina sexuella känslor och vissa känner ofta självhat eftersom de hört att homosexualitet är fel. 
I en studie uttryckte flera kvinnor just att samhällets normer påverkar dem lika negativt som 
en våldshandling och att rädslan inför att komma ut upplevdes jobbigare än våldet i sig 
(CREA, 2012). Det är även något som flera andra studier tagit upp (se exempelvis Fernandez 
& Gomathy, 2005; Bhattacharya, 2014) .  Även om många mår psykiskt dåligt är det få som 
söker professionell hjälp av rädsla för att bli inlagd på sjukhus eller påtvingad mediciner 
(Bowling et al., 2016; CREA, 2012). Sjukliggörandet pågår trots att flera studier publiceras 
för att försöka åstadkomma förändring (se exempelvis Rao och Jacob, 2012). 

Familjen är ofta viktig för kvinnorna i Indien (Bowling et al., 2016; Fernandez & Gomathy, 
2005). Att komma ut för dem kan därför vara en avgörande händelse för kvinnan då hon 
riskerar att både drabbas av våld, att bli utslängd eller tvingad att välja mellan familjen och 
partnern, vilket är en vanlig situation för lesbiska och bisexuella kvinnor (Fernandez & 
Gomathy, 2005). Många väljer därför att inte komma ut alls eller leva ett dubbelliv, i rädsla 
att bli utkastad. Bowling et al. (2016) menar att könet får en överordnad betydelse eftersom en 
kvinna inte kan övernatta på exempelvis en tågstation som en man kan eftersom det finns 
många risker som ensam kvinna.  CREA (2012) skriver dessutom att lesbiska ofta 
diskrimineras på bostadsmarknaden. Ändå är det många kvinnor som väljer att självmant 
lämna familjen, vilket kvinnor generellt inte gör förrän de gifter sig, ofta för att undkomma 
just arrangerat giftermål. Även om det antas vara ett svårt beslut att självmant lämna 
föräldrahemmet kan det för den lesbiska kvinnan vara en slags ”komma ut”-process i sig 
(Dave, 2012).  

Obligatoriskt giftermål är en dominerande norm som påverkar kvinnor i hela Indien (Dave 
2012; Bowling et al., 2016).  Om en kvinna vägrar gifta sig finns det också en risk att hon 
förskjuts från hemmet, oavsett sexuell läggning (Dave, 2012). Även Vanita (2009) skriver att 
läggningen spelar mindre roll då familjer ofta reagerar på samma sätt mot döttrar som ingått 
en icke accepterad heterosexuell relation före äktenskapet, eftersom de flesta familjer föredrar 
ett arrangerat äktenskap framför ett av kärlek. Vanita (a.a.) menar att kvinnorna som söker 
eller har en lesbisk relation därför både kämpar mot normer som säger att en kvinna inte ska 
ha en romantisk relation innan äktenskapet och definitivt inte med en person av samma kön. 
Många gånger spelar dessutom det lokala grannskapet en viktig roll i giftermålspressen, där 
det finns kvinnor som blivit tillsagda att inte visa sig som lesbisk utåt, men att det är okej 
innanför husets väggar (Bowling et al., 2016; Fernandez & Gomathy, 2005).  

Rao och Jacob (2012) menar att det finns många fördomar mot homosexuella i Indien och att 
de dessutom reproduceras genom uttalanden från religiösa ledare och samfund. De säger ofta 
att homosexualitet leder till moralisk undergång, att homosexualitet är emot Indiens kultur 
och familjesystem och att en ändring av gällande lagstiftning (Section 377) skulle leda till 
explosionsartad spridning av HIV (Misra, 2009). Vanita (2009) skriver att de tror att 
homosexualitet är något sjukligt som väst fört med sig till Indien, men att de glömmer bort 
eller vägrar tro på att det alltid förekommit personer som föredragit homosexuella relationer 
framför heterosexuella i Indien, personer som inte ens vetat vad termen homosexuell betyder 
och inte tillhört någon HBTQ-organisation eller liknande. De har ingått rituellt giftermål, men 
vissa har också begått självmord tillsammans. Misra (2009) skriver att speciellt religiösa 
ledare har ett starkt inflytande på befolkningen, vilket skulle kunna vara en anledning till att 
fördomarna finns kvar. 
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2.5 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen visar sammantaget att kvinnorna i Indien lever i ett patriarkiskt land 
där männen generellt har och har haft högre status än dem (Singh Gill, 2013). Verma (2016) 
menar dessutom att landet och dess familjestruktur präglas av vikten av gott socialt anseende 
vilket också medför en hedersproblematik. Forskning visar vidare att frågor och diskussioner 
om sexualitet är tabu, men att en framträdande norm är betydelsen av kvinnans oskuld vid 
giftermål (Sharma, 2015). När det gäller situationen för homosexuella män visar forskning att 
lagen som förbjuder homosexuella handlingar starkt påverkar dem (Misra, 2009), men även 
att familjen ofta pressar dem att gifta sig med en kvinna (Sebastian Maroky et al., 2015). 
Lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter är ett understuderat område (Bowling et al., 
2016). Forskning visar att de ofta drabbas av våld, men att många kvinnor menar att de 
sociala normerna upplevs som värre än våldet i sig (Bhattacharya, 2014). I flera studier 
framkommer att kvinnan ofta tvingas välja mellan familjen eller partnern (Fernandez & 
Gomathy, 2005). Sammanfattningsvis tyder den tidigare forskningen på att lesbiska och 
bisexuella kvinnor påverkas av flera ogynnsamma sociala normer kopplade till kön och 
sexualitet. 

3. TEORETISK RAM 

För att kunna analysera intervjuerna och få en bredare och djupare förståelse för kvinnornas 
livssituation utifrån sociala normer har jag valt att analysera det både utifrån teorier om genus 
och sexualitet, men även utifrån termer av övrig samhällelig kontext. Det svåra har dock varit 
att hitta en gemensam samhällelig kontext i det mångfacetterade Indien, men något centralt 
som förenar de flesta människor är familjens betydelse. Det tredje begreppet som jag har valt 
att utgå från är därför social kontroll. Detta utifrån Indiens kollektivistiska kultur där familjen 
oftast ses som viktigare än individen (Chadda & Deb, 2013; Bowling et al., 2016). Den första 
teoretiska utgångspunkten jag kommer vidröra hör däremot till den genusvetenskapliga 
disciplinen som söker förstå den dualistiska relationen mellan kvinna och man (Davis et al., 
2006).  

3.1 Socialt kön = genus 
de Beauvoir (1949/1995) ställde sig år 1949 frågan om vad som är en kvinna. Hon säger att 
någon hävdar att det handlar om att ha en livmoder, medan andra hävdar att det finns de som 
har en livmoder, men ändå inte är någon kvinna. de Beauvoir ställer denna fråga på första 
sidan i boken Det andra könet och argumenterar sedan för att biologi inte har något med 
kvinnans egenskaper att göra utan menar att ”man föds inte till kvinna, man blir det”. Det de 
Beauvoir kan sägas tala om här är skillnaden mellan kön och genus, mellan det biologiska 
könet och det sociala könet. Länge var könsroll begreppet för socialt kön, men Gemzöe 
(2014) skriver att begreppet genus mer och mer har börjat användas istället för könsroll för att 
betona att det handlar om det sociala könet, och inte det biologiska. Dock poängterar hon att 
begreppet genus är omdebatterat och faller an på att det kan antas bero på att många forskare 
fortfarande söker efter svar på kvinnans underordnade position i samhället. Begreppet genus 
kan således förstås som de kulturella och sociala föreställningarna som skiljer könen åt och 
som formar vad som ses som typiskt kvinnligt eller typiskt manligt, men också att män och 
maskulinitet ses som överlägset det typiskt kvinnliga (DiPalma & Ferguson, 2006).  

Gemzöe (2014) poängterar att senare feministiska forskare än mer betonar att könens genus är 
en skapelse av det samtida samhället och den samtida kulturen och är mer föränderlig än vad 
tidigare forskare velat påstå. Butler (2007) är en sådan forskare som i sin bok Genustrubbel 
vill visa att kön inte ens behöver sitta ihop med genus, snarare att genus kan liknas vid en roll 
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som egentligen vem som helst kan spela, oavsett biologiskt kön. Detta är något hon kallar för 
performativitet. Gemzöe (2014) menar dock att en kvinna som agerar utifrån den 
konventionellt typiskt manliga genuset till trots kan bli motarbetad, för att hon bryter mot 
genusnormen som traditionellt anses gälla för kvinnor. Wickman (2005) bekräftar att 
forskning kring genus och sexualitet de senaste decennierna kommit att betona hur kulturen 
och samhället är medkonstruktörer av genus och sexualitet och att makt på olika sätt spelar en 
stor roll. Wickman (a.a.) nämner exempelvis queerteori och heteronormativitet som nya 
begrepp som intagit disciplinen. 

3.2 Genussystem 
Det var den amerikanske antropologen Rubin som först började tala om ett genussystem, men 
då med benämningen kön/genussystem, i avsikt att problematisera hur samhället utifrån 
biologiska förutsättningar som kön skapar en genusordning (DiPalma & Ferguson, 2006). 
Gemzöe (2014) skriver att Rubins sätt att förstå kvinnans underordning hör samman med 
politik och ekonomi där Rubin argumenterar att genus och sexualitet är skapat av kulturen för 
att familjesystemet ska upprätthållas. 

Den svenska historikern Hirdman skrev 1988 boken Genussystemet – teoretiska funderingar 
kring kvinnors sociala underordning som en fortsättning på Rubins resonemang med syftet att 
söka förstå varför ”kvinnor generellt, historiskt och geografiskt, har ett lägre socialt värde än 
män” (1988, s. 1) . Hon utarbetar idén om ett genussystem som en förståelse för hur det går att 
betrakta denna underordning och beskriver systemet som en slags struktur eller ordning som 
könen implicit bör följa. Hon argumenterar för att denna struktur är så grundläggande att den 
utgör basen av andra ordningar i samhället, såväl ekonomiska som politiska. Strukturen, 
förklarar hon, handlar om att det kvinnliga och det manliga är varandras motsatser och att de 
inte bör blandas, samt att mannen utgör normen och ses som den främsta människan. Hon 
framhåller att könens isärhållning dessutom gör mannen som norm legitim. Hirdman (1988) 
formulerade begreppet genuskontrakt för att exemplifiera hur både man och kvinna anammar 
rådande idéer om hur de ska bete sig; det är alltså både mannen och kvinnan som upprätthåller 
genussystemet och är något som presenteras av mamma till dotter, pappa till son. Hirdman 
(a.a.) undrar vilken roll kvinnor spelar i sitt eget förtryck och anför att det handlar om 
processer på kulturell, strukturell och individuell nivå.  

Gemzöe (2014) skriver att det genussystem som Hirdman introducerade också fått kritik för 
att ha lagt fram ett teoretiskt perspektiv som anses vara ganska statiskt. Exempelvis för att 
teorin om genussystemet inte är nämnvärt öppen för differenser mellan olika samhällen och 
kulturer, till exempel i fråga om hierarkiska variationer när det gäller klass och etnicitet. 
Gemzöe (a.a) nämner att det finns önskemål om att teorin bör breddas i avsikt att kunna 
nyansera systemet i olika tider och över olika samhällen. Begreppen rör sig om styrka, 
hierarki och räckvidd, där exempelvis styrka handlar om hur viktigt det är att följa just den 
genuskoden, hierarki handlar om hur stor ojämlikheten är inom en rad områden och räckvidd 
rör vilka områden av samhället som är starkt eller svagt genuskodade.  

3.3 Heteronormativitet 
För att förstå vad begreppet heteronormativitet betyder behöver det relateras till sitt ursprung, 
vilket är en del av queerteorin. Ambjörnsson (2006) menar att queerteori går att applicera på 
en mängd företeelser i samhället, men att en gemensam punkt för teorin handlar om vad som 
ses som normalt och avvikande, det vill säga normer i allmänhet och hur det går att förstå hur 
det påverkar människor. Kulick (1996) skriver att queerteori inte ska betraktas som en 
enhetlig teori, utan snarare som flera sätt att betrakta samhället och dess människor utifrån 
den normerande heterosexualiteten och ha ett kritiskt förhållningssätt till hur samhället kan 
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betrakta heterosexualitet som något naturligt. Det som står i fokus för queerteorin är sålunda 
normer relaterade till sexualitet. Queerteorin vill mena att den påbjudna heterosexualiteten är 
något som är skapat av samhället, genom historien och kulturen, och inte något som skulle 
vara naturligt (Ambjörnsson, 2006). Hon (a.a., s. 52) definierar heteronormativitet så här: 

… de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 
något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv 
framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. 

Heteronormativitet är alltså ett begrep användbart för att ifrågasätta de normer i samhället 
som förutsätter och inbjuder till ett heterosexuellt liv. Ambjörnsson (a.a.) påtalar vidare att det 
finns många skäl till varför heterosexualiteten fortfarande kan upprätthållas som det normala i 
samhället, och ger förutom upprätthållandet av genussystemet, två exempel till varför det är 
så. Det första handlar om själva gränsen mellan homosexualitet och heterosexualitet, eller att 
en person med typiskt kvinnliga attribut förväntas åtrå en person med typiskt manliga attribut. 
Ambjörnsson (a.a.) menar att denna tydliga gränsdragning bidrar till en slags låsning om att 
det dels bara existerar homo- och heterosexuella och att de som inte känner att de passar in 
inom dessa ramar osynliggörs, men även att själva sinnebilden av hur en homo- eller 
heterosexuell är som person gör att många känner sig exkluderade för att de inte lever upp till 
den bilden. Det andra exemplet handlar om den hierarkiska differensen mellan homo- och 
heterosexualitet som värderar heterosexualiteten som bättre vilket Ambjörnsson (a.a.) 
exemplifierar genom att visa att homosexuella tidigare inte fick gifta sig, men ingå 
partnerskap, vilket skulle kunna ses som ett tecken på ett heteronormativt samhälle. Hon ger 
även exempel på att det heteronormativa samhället vidmakthålls genom att de som inte lever 
upp till normen förlöjligas, ignoreras eller sjukdomsklassificeras, men skriver samtidigt att det 
är något som beror på tid och sammanhang.  

3.4 Social kontroll 
Social kontroll definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som ”processer och 
mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, 
normer och värden”. Samtidigt beskrivs att begreppet kan delas upp i extern och intern 
kontroll, där den externa handlar om straff och belöning och den interna om hur individer gör 
samhällets normer till sina egna. Social kontroll kan alltså både handla om regler i form av 
lagar, men också interna normer i små samhällen. Begreppet har en vid innebörd (se 
exempelvis Larsson & Engdahl, 2011).   

Durkheim studerade hur samhällen och dess individer fungerar ihop med varandra och 
intresserade sig särskilt för ett strukturellt perspektiv på samhället. Han menade att sociala 
fenomen inte kan härledas till individuella egenskaper och sökte i sin forskning kunskap om 
hur gemenskap kan förstås i ett samhälle och argumenterade för att alla samhällen är 
uppbyggda med hjälp av moraliska kollektiva representationer (Durkheim, 1893/2014). Med 
det menade han att varje samhälle har en egen moral eller bild av rätt och fel som skapas och 
återskapas i medborgarnas handlingar och begreppsvärld. Durkheim utarbetade vidare 
begreppen mekanisk och organisk solidaritet för att kunna analysera traditionella och moderna 
samhällen och även passagen dem emellan (Stenberg, 2011). Durkheim (1893/2014) menade 
att ett samhälle präglat av mekanisk solidaritet till stor del styrs av specifika normer som är 
kulturellt betingade av exempelvis religion, familj och traditioner, och som både är svåra att 
förändra och att undkomma som individ eftersom kollektivet är i auktoritet och fungerar 
repressivt. Organisk solidaritet å andra sidan är en beskrivning av ett samhälle där kulturella 
normer tar nya skepnader med tiden och där individen har en starkare röst att motsätta sig 
normer och vara med och påverka dem utan att utsättas för sanktioner. 



11 
 

Baianstovu (2012) skriver att begreppen kan användas för att analysera enskilda personers 
handlingsutrymme i olika samhällen. Samhällena ska dock ses som idealtyper och inte att ett 
samhälle antingen är mekaniskt eller organiskt, det handlar om var tyngdpunkten ligger. 
Baianstovu skriver (a.a., s. 75) om det mekaniska samhället: 

Målet för den mekaniska solidaritetens socialisationsprocesser är människor som sätter gruppen före sig 
själva, och uppfattar sin egen person som en upprepning av tidigare generationer i ett kollektiv där 
gruppen gestaltar självet. Den enskildes högsta moraliska plikt är därför att inordna sig i den hierarkiska 
ordning som definierar varje människas plats i helheten enligt familjens status, sitt kön och sin ålder. 
Samhällsordningen och dess institutioner bygger på kollektivets företräde framför individens rättigheter.  

Då Indien främst kan ses som ett kollektivistiskt samhälle i den bemärkelsen att familjen som 
stark, patriarkal och hierarkisk är samhällets ryggrad (Chadda & Deb, 2013), torde det i 
Durkheims uppdelning i många avseenden likna den mekaniska solidariteten. Däremot skriver 
Messing (2011)  att den mekaniska solidariteten mer och mer brukar övergå till organisk 
solidaritet när samhället övergår till en marknadsbaserat samhälle, vilket skulle betyda att 
Indien sedan länge kan antas befinna sig i en brytningsfas med tanke på den 
marknadsutveckling som skett de senaste decennierna (Sharma, 2015).  

Då fler studier vittnar om att det existerar hedersrelaterat våld i Indien (se exempelvis Verma, 
2016) kan det vara relevant att även känna till begreppet heder. Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid (NCK, 2016a) menar att det är svårt att exakt definiera begreppet, men att FN 
definierar heder: 

…in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated by traditional family ideology. Thus 
adultery, premarital relationships (which may or may not include sexual relations), rape and falling in 
love with an ‘inappropriate’ person may constitute violations of family honour.  

NCK (2016b) skriver i sin forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck att det 
finns flera synsätt som alla förstår heder med olika utgångspunkter. Det kulturella 
perspektivet söker förstå heder utifrån de normer som gäller för den kulturella kontexten där 
och då. Gemensamma faktorer rör status och respekt och att heder kan liknas vid en ”stark 
kontroll som utövas mot en person i släkten när denne bryter eller förväntas bryta mot normen 
som gäller för gruppen” (a.a., s. 20), speciellt gällande kvinnor. Andra vill förstå heder på 
samma sätt som vi i Sverige söker förstå mäns våld/kontroll mot/av kvinnor och att heder 
handlar om den patriarkala ordningen som är global. En tredje dimension av begreppet heder 
vill analysera det genom ett intersektionellt perspektiv för att det inte enbart ska ses som en 
kulturyttring eller patriarkal ordning, hänsyn behöver tas även till klass och ekonomi för att 
förstå bilden som helhet. Ett exempel ges där döttrarnas anständighet i Pakistan hänger 
samman med arrangerade giftermål och hemgift – således även en ekonomisk fråga (NCKb, 
2016).  

I en nyligen publicerad magisteruppsats söker Laouini (2015) undersöka betydelsen av 
ryktesspridningen i den kollektiva hedersrelaterade vålds- och förtryckarmekaniken. Genom 
de tio semistrukturerade intervjuerna framkommer att ryktesspridningen är en central 
komponent för hedersförtryckets möjlighet att verka i den gemensamma gruppen. Den 
används för att kontrollera och positionera gruppens medlemmar i dess hierarkiska system, 
vilket påverkar individernas agerande för att undkomma repressalier. Att som individ inte 
handla efter kollektivets normer ses som ett hot mot kollektivets hela existens. Laouini (a.a.) 
menar att ryktesspridning även används i syfte att hålla uppmärksamheten borta från den egna 
personen för att själv avancera i hierarkin. Att hålla icke accepterande beteenden hemliga är 
en annan strategi för att undkomma ryktesspridningen och sålunda även statusförlust. Laouini 
(a.a.) fann att samtliga personer i studien upplevde rädsla i samband med ryktesspridning.  
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I den här studien kommer begreppet social kontroll användas som ett paraplybegrepp för både 
Durkheims teori om det mekaniska och organiska samhället samt hedersinriktad problematik. 

3.5 Tillämpning av begreppen 
För att kunna analysera kvinnornas livserfarenheter i relation till sociala normer har den 
teoretiska ramen sökt fånga ett helhetsperspektiv där begreppen är tänkta att ha en 
kompletterande relation till varandra. Social kontroll kan ses som ett paraplybegrepp till 
mekanisk och organisk solidaritet samt heder. Begreppet social kontroll som analysverktyg 
åsyftas främst ha en övergripande funktion för att förstå hur kvinnorna i studien påverkas av 
samhälliga strukturer som endera gör det svårare eller lättare för dem att agera självständigt 
samt att söka förstå om livserfarenheterna skiljer sig åt beroende på lokalsamhällets sätt att se 
på individernas förhållande till gruppen. Det handlar således om att kunna analysera 
kvinnornas handlingsutrymmen. Begreppet är också tänkt att användas för att skapa en 
förståelse för hur den sociala kontrollen påverkar kvinnornas beteenden. Genussystemet som 
begrepp är tänkt att tillämpas för att få en förståelse för hur sociala normer om kön inverkar 
på kvinnornas vardag och generella livsutrymmen, samt för att förstå hur genusnormer hör 
ihop med social kontroll. Därtill för att kunna analysera huruvida livsvillkoren skiljer sig åt 
mellan homosexuella och bisexuella män och kvinnor. Begreppet heteronormativitet är ämnat 
att appliceras för att förstå hur rådande strukturer som håller heterosexualitet som något 
naturligt påverkar kvinnorna och deras handlingsutrymmen och livserfarenheter. Alla tre 
begreppen rör på så sätt sociala normer, men av olika karaktär. 

4. METOD 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för metodologiska frågor i samband med studiens 
planering och genomförande. Från vilket metod som bäst ansågs kunna uppfylla syftet, därtill 
metodens tillvägagångssätt och urval av respondenter till hur datamaterialet bearbetats. Till 
sist beskrivs vilka förtjänster och begränsningar den valda metoden har samt vilka etiska 
överväganden som gjorts. Min avsikt är att så öppet som möjligt visa hur jag gått tillväga 
genom hela arbetsprocessen för att en utomstående ska kunna bedöma dess pålitlighet.   

4.1 Litteratursökning 
För att förstå intresseområdet gjordes en litteratursökning över den forskning som finns. 
Denna sökning ägde rum i månaderna april till juni 2016. Databaserna som användes var 
främst Summon, Sociological abstracts och Social Services Abstracts. Sökningarna gjordes 
genom att i olika konstellationer inkludera ord såsom lesbian, bisexual, homosexual, LGBT, 
women, India, social norms, gender och sexuality. Ibland exkluderades orden hijra 
(transsexuella män i Indien), men och Section 377 för att få en mer avgränsad sökning mot 
just kvinnor och deras livsvillkor. Sammantaget konstaterades att resultatet av sökningen gav 
mer träffar när män inkluderades och att forskning om lesbiska och bisexuella kvinnor och 
deras livsvillkor var bristfällig.  

4.2 Val av metod 
Med utgångspunkt i frågeställningarna och målgruppen för studien föll valet av en kvalitativ 
metod relativt lätt. Kvalitativ metod sägs kortfattat handla om att förstå någonting i samhället 
och inte, som i kvantitativ metod, undersöka hur vanligt förekommande någonting är (Ahrne 
& Svensson, 2015). Kvalitativ metod beskrivs också som ett sätt att visa på hur komplex och 
mångfasetterad verkligheten kan vara (Alvehus, 2013). Eftersom syftet var att undersöka hur 
lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter utifrån sociala normer 
om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv 
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de vill ansågs därför kvalitativ metod vara den mest lämpliga för att få en djupare och mer 
nyanserad bild av livet som lesbisk/bisexuell. Ganska snabbt konstaterades även att intervjuer 
skulle göra syftet mest rättvist för att exempelvis få svar på mina frågeställningar och som 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver om intervjuer, få en inblick i informanternas 
upplevelsevärld. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver vidare att intervjuer passar för 
att både undersöka samhälliga förhållanden men även för att ta del av en persons egna 
känslor, tankar och andra funderingar. En intervju kan dock aldrig bli objektiv då den ofta 
sker i ett socialt sammanhang som även det präglar intervjun. Saker som kan påverka 
distansen mellan intervjuaren och intervjupersonen kan exempelvis handla om ålder, etnicitet 
och kön vilket gör det än mer angeläget att, som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (a.a.) 
betonar, ställa vänliga frågor.  

4.3 Intervjuguide 
I den här studiens kvalitativa intervjuer användes ett semistrukturerat intervjuschema (se 
bilaga 1). Frågorna var på förhand nedskrivna enligt ett mönster som utgick från studiens 
frågeställningar, men väl under intervjun anpassades frågorna och när de ställdes till personen 
som intervjuades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att just flexibiliteten i en 
kvalitativ intervju gör att den som intervjuar kan få fler och mer varierande svar än vid en mer 
fast strukturerad intervju samtidigt som Bryman (2011) anför att flexibiliteten och att följa 
intervjupersonen kan säga något om vad intervjupersonen anser vara viktigt. Eftersom 
intervjuerna gjordes på engelska, som varken jag eller intervjupersonerna har som modersmål, 
ansågs det vara viktigt att ha möjligheten att kunna omformulera frågor vid missförstånd och 
även ha en chans att ställa kompletterande frågor för att få djupare svar. Även om det är 
viktigt att vara medveten om att jag som intervjuare i slutändan är den som styr samtalet, och 
väljer vilka spår som följs upp, kan det innebära att värdefulla svar både fås och kan utebli. 
Jag som intervjuade hanterade det genom att ställa öppna frågor och låta intervjupersonen ta 
tid på sig att svara. Jag ställde ibland även frågor om jag uppfattat intervjupersonen rätt. 

4.4 Urval  
För att hitta lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien påbörjades först ett informationsbrev 
riktat till kvinnor som kunde tänka sig att bli intervjuade. Förutom studiens syfte och 
medverkande villkor uppgavs att det både fanns möjlighet att bli intervjuad på plats i Indien, 
men även per telefon eller e-post. Alternativen telefon och e-mejl angavs för att känsliga 
ämnen som exempelvis sexualitet kan innebära laddade frågor som kan vara svåra för vissa 
personer att tala om (Kvale & Brinkmann, 2014) . Informationsbreven skickades sedan ut per 
e-post till ett 20-tal organisationer i Indien som arbetar för stötta HBTQ-personer och värna 
om deras rättigheter. Urvalsmetoden kan alltså klassas som målinriktad (Bryman, 2011). 
Tyvärr var det många e-mejl som kom tillbaka för att e-postadresserna inte längre var i bruk. 
Däremot fick jag svar från en kvinna på en organisation som skrev att hon kunde tänka sig att 
bli intervjuad, men att det redan pågick forskningsprojekt bland medlemmarna i den 
organisation hon arbetade för och hon tyckte att det blev för mycket för dem.  

Ett dilemma i Indien är att det inte finns någon rikstäckande organisation (likt Sveriges RFSL) 
som arbetar med HBTQ-frågor. Många organisationer och föreningar arbetar istället 
oberoende av varandra och är relativt små. Därför fick jag efter ett tag söka mig bort från 
förstahandsvalet att finna informanter via dem. Urvalet har således egentligen skett genom 
tillfälligheter och genom olika kontaktvägar via internet och bekantas bekanta i Indien, vilket 
kan liknas vid ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Urvalet landade till slut på fem 
personer, varav en av dessa var en bekant till mig. Även om en djupintervju med en person 
kan räcka för att göra en kvalitativ analys (Kvale & Brinkmann, 2014) finner jag det relativt 
rimligt med fem intervjuer då intervjumetoderna är blandade och vissa intervjuer inte är lika 
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nyanserade och djuplodade som andra. Även om de medverkande blev fem till antalet kan jag 
sammanfattningsvis delge att det varit ett ansenligt bekymmer att värva deltagare. 
Gissningsvis handlar det om det allmänna klimatet för HBTQ-personer i Indien och att många 
kvinnor är rädda för att bli avslöjade med risk för repressalier.  

4.5 Genomförande av intervjuer 
Två av intervjuerna genomfördes på plats i Indien, en i Mumbai och en i Goa. Kvinnorna fick 
själva välja plats och informerades före intervjun om att svaren kommer göras anonyma och 
att de har rätt att avbryta eller välja att inte svara på någon fråga om de inte vill, i enlighet 
med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016). Intervjuerna spelades in med 
godkännande från intervjupersonerna. Att spela in de intervjuer som görs är viktigt för att 
kunna få med specifika ordval och uttryck, som Bryman (2011) menar är värdefullt för att 
kunna göra en bra analys. Om jag istället antecknat vad som sades under intervjuerna hade 
risken varit större att viktiga ordval och meningar försummats. Eftersom jag redan lämnat 
Indien när den tredje intervjun blev aktuell genomfördes den intervjun per telefon där 
högtalartelefon användes i inspelningssyfte. Vid det tillfället upptäcktes att 
intervjuförhållandena förändrades något i jämförelse med en vanlig intervju med tanke på att 
kroppsspråk och ansiktsuttryck uteblev. Det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kallar 
för den mellanmänskliga relationen var svårare att känna av. Ljudet var heller inte det bästa 
varvid jag efter transkriberingen genomförde en uppföljningsintervju där vidare frågor 
ställdes vilket gjorde att kvalitén på materialet kunde höjas. 

De två sista intervjuerna genomfördes via e-post i enlighet med kvinnornas önskemål. 
Bryman (2011) framhåller att intervjuer över internet kan ha vissa fördelar då kön, ålder, 
etnicitet och andra eventuellt hämmande faktorer inte märks av i intervjusituationen. Kvale 
och Brinkmann (2014) skriver å andra sidan att intervjuer över internet kan ha vissa 
nackdelar, i form av att det skapas en distans i relationen och nyanser och uttömmande svar 
kan utebli. Av den anledningen skrev jag att de gärna fick utveckla svaren och att det bara 
skulle göra studien bättre. Efter att de svarat på de ursprungliga frågorna valde jag dessutom 
att utifrån dessa svar ställa nya uppföljningsfrågor för att få mer detaljrika svar. På så vis blev 
intervjuerna djupare, även om de inte kan jämföras med vanliga intervjuer, men som i 
sammanhanget ändå blev värdefulla. 

4.6 Bearbetning och analys 
Den första intervjun transkriberades noggrant direkt efter genomförandet. Inför nästa intervju 
bidrog transkriberingen till att vissa intervjufrågor justerades något utifrån hur de fungerade i 
intervjusammanhang, precis som frågorna justerades något igen även efter den andra 
intervjun. Transkriberingarna genomfördes noggrant. Om transkriberingen sker slarvigt kan 
det påverka intervjuernas reliabilitet, d v s att svaren inte blir nedskrivna exakta utan snarare 
tolkade av den som transkriberar (Kvale & Brinkmann, 2014). Specifika ord som var svåra att 
förstå noterades därför med en parantes. Bryman (2011) förklarar att fördelen med intervjuer 
per e-post är att det inte krävs någon transkribering.  

Samtliga intervjuer lästes först igenom ett antal gånger, med en nyfikenhet som om jag själv 
inte utfört intervjuerna, med den öppenhet som Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller 
att en analytiker bör närma sig sitt datamaterial. Efter denna genomläsning påbörjades en 
sortering av meningar och stycken efter dess innehåll och där dessa etiketterades med 
temanamn. Detta bidrog till att över 60 olika kategorier skapades och kan liknas vid den 
öppna kodning som Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver som ett första sätt att 
ta sig an materialet genom att koda det utan att direkt analysera och tolka det med hjälp av 
teorier. Eftersom jag var intresserad av hur intervjupersonen beskriver sina livserfarenheter 
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utifrån sociala normer om kön och sexualitet riktades fokus inte primärt på språkbruket, utan 
på meningsbärande utsagor. Kvale och Brinkmann (2014) menar just att vissa analyser 
fokuserar på vad som sägs (meningen), medan andra fokuserar på hur det sägs (språket). Jag 
är i min analys i första hand intresserad av vad som sägs, d v s det meningsbärande.  

Efter denna första kategorisering återgick jag till studiens syfte och frågeställningar för att 
påminna mig själv om syftet med studien för att sedan igen gå tillbaka till datamaterialet och 
komprimera stycken och meningar efter studiens teman. Det här arbetssättet skulle kunna 
liknas vid meningskoncentrering, där en lång mening sammanfattas till en kort (Fejes & 
Thornberg, 2015), samtidigt som kategorierna tematiserades och gjordes bredare, d v s att 
vissa kategorier fördes ihop till varandra. Eftersom allt datamaterial inte kan få plats i en 
studie (Alvehus, 2013) reducerades även vissa meningar som i sammanhanget och via 
studiens frågeställningar och syfte inte var viktiga. Till slut utkristalliserade sig de slutliga 
teman som blev till materialets resultat, där fokus har legat på att visa på djup och bredd i 
kvinnornas svar.  

Under hela bearbetningen och analysen bibehölls de engelska svaren. Det var först i själva 
presentationen av resultatet som en översättning till det svenska språket gjordes, men där 
citaten alltjämt återfinns på engelska. Att citaten presenteras på engelska ansågs viktigt för att 
läsaren ska ges möjligheten att få ta del av intervjupersonernas utsagor utan en tolkning 
mellan språken.  

4.7 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och relevans 
Studiers validitet och reliabilitet är något som alltid måste diskuteras för att kunna påstå något 
om värdet av ett resultat eller en slutsats i en studie. Huruvida en kvalitativ metods resultat går 
att validera är däremot omtvistat eftersom den kvalitativa metoden inte är mätbar som den 
kvantitativa (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför förklarar Bryman (2011) att många forskare 
väljer att använda ord som översatts till motsvarande begrepp inom den kvalitativa metoden 
för att bättre matcha den specifika metodens essens, begrepp såsom trovärdighet, pålitlighet, 
överförbarhet och styrka/konfirmera. Kvale och Brinkmann (2014) väljer ändå att använda de 
ursprungliga begreppen och skriver att en kvalitativ studies validitet inte enbart bör bygga på 
studiens resultat utan på grundval av hela processen av studien, från forskningsdesign, till 
exempelvis hur väl lämpad syftet är i förhållande till metod eller hur väl intervjuerna 
genomförts, tillika hur svaren har tolkats. Det skulle kunna jämföras med det som Bryman 
(2011) nämner som pålitlighet eller transparens i forskningsprocessen.  

4.7.1 Urvalet som icke-representativt 
Den viktigaste diskussionspunkten i metoden för denna studie torde gälla urvalet till 
intervjuerna. När det gäller begreppet överförbarhet beskriver Bryman (2011) det som 
möjligheten att få samma resultat om intervjuerna ägde rum i en annan kontext eller vid ett 
annat tillfälle, men det skulle likväl kunna gälla om en annan intervjuare ställde samma 
frågor. Därför kommer här en redogörelse för hur jag ser på urvalet. Det gemensamma för alla 
var att de pratade engelska och samtliga utom en hade tillgång till, och brukade använda, 
internet. Det gemensamma var vidare att samtliga arbetade, hade arbetat eller studerade på 
hög nivå. Utifrån detta faktum går det att göra vissa antaganden om att kvinnorna är en del av 
den indiska medelklassen. Två av kvinnorna var dessutom med och arbetade organisatoriskt 
för andra HBTQ-personer, vilket också kan påverka hur de svarar på frågor. Om intervjuer 
med samma frågor skulle äga rum igen, skulle den mest passande sociala miljön alltså vara 
lesbiska eller bisexuella arbetande kvinnor i medelklassen från urbana södra Indien. Eftersom 
kvinnorna dessutom tackade ja till att medverka, kan det tänkas att de lever ett relativt öppet 
liv som lesbisk/bisexuell – svaren hade troligtvis blivit annorlunda om jag intervjuat någon 
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som inte var öppen med sin sexualitet. En styrka i urvalet är att ingen av de medverkande 
känner varandra (så vitt jag vet) och således inte har kunnat påverka varandra i värderingar 
och synsätt. 

4.7.2 Intervjuerna 
Intervjumetoderna är något som påverkar resultatet och i denna studie var några gjorda på 
plats, några per e-post och en per telefon. Det skulle alltså kunna bli annorlunda om alla 
intervjuer gjordes på plats. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att kropparna spelar roll i 
intervjusituationen och både kan göra de medverkande bekväma som obekväma. Intervjuerna 
skulle även kunna resultera i andra svar om intervjun skulle ske på de medverkandes 
modersmål, även om den engelska språknivån var mycket hög. Kvale och Brinkmann (a.a.) 
nämner hur olika kulturella aspekter kan spela in på intervjun när intervjuare och 
intervjupersoner från olika kulturer möts, aspekter som normer, ordval och gester. En fördel i 
sammanhanget är att jag vistats i Indien under långa perioder av mitt liv och både känner till 
gester och talspråk, vilket säkerligen gagnat mig under intervjuerna. Exempelvis gäller det 
den indiska engelskans accent, som kan vara svår att förstå för en person som besöker Indien 
för första gången. Det gäller även specifika ord som främst hörs i Indien, som till exempel 
intercaste marriage, yaar eller 10th standard. Indier har också ett sätt att skaka på huvudet 
som betyder okej eller ja.    

Intervjuerna med kvinnorna från Goa skulle också kunnat bli annorlunda om förutsättningarna 
varit andra. Eftersom den äldre kvinnan kände till mig sedan tidigare kan det ha bidragit till 
att hon slappnade av och vågade uttrycka sina erfarenheter. Situationen med den yngre 
kvinnan hade gissningsvis också blivit annorlunda om hon intervjuades av någon hon kände 
och litade på, eftersom det märktes tydligt att hon var van vid att försvara sig själv och 
sålunda inte litade på att jag inte var en av alla dem hon brukar få hävda sig inför.  

4.8 Forskningsetiska överväganden 
Att göra en studie om en annan kultur kan innebära vissa etiska svårigheter. Det är speciellt 
viktigt att ha i åtanke att Indien exempelvis har varit kolonialiserat och att många indier 
fortfarande bär på en nationell stolthet som präglar deras syn på sig själva och omvärlden, 
vilket framförallt syns genom att det högerkonservativa partiet BJP har makten i Indien för 
tillfället och inte tycker om att landet ”västifieras” (Nationalencyklopedin, 2016b). Piuva och 
Karlsson (2012) skriver att kritik har riktats mot hur den vetenskapliga västvärlden betraktat 
andra länders kulturer ur en synvinkel som präglats av bättre vetande. Min intention har 
snarare varit att förstå de lesbiska och bisexuella kvinnornas situation genom deras ögon, och 
även om jag har funderat över hur pass bra det är att jag som europé studerar 
levnadsförhållanden i Indien, så har svaret ändå blivit att jag gör det för att det är ett så pass 
understuderat område. Till viss del gör jag det inte heller som en ren utomstående eftersom 
jag har bott och arbetat i Indien under perioder som tillsammans blivit till flera år. Men när 
det under en tid i uppsatsarbetet var svårt att hitta intervjupersoner övervägdes dock att göra 
en jämförande studie mellan HBTQ-personer i Sverige och i Indien, men idén förkastades av 
rädsla för att en jämförande studie skulle kunna bidra till ett ”vi och de”-skapande. 

Vetenskapsrådet (2016) skriver att det inom disciplinerna samhällsvetenskap och humaniora 
främst är fyra krav som är väsentliga: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekraven.  Informationskravet innebär att de medverkande upplyses om att deltagandet 
är frivilligt och kan avslutas när som helst samt informeras om syfte med studien och att 
deltagandet är förenat med anonymitet (a.a.). Detta krav uppfylldes både när 
informationsbrevet skickades ut samt före intervjuernas start. Vidare handlar samtyckeskravet 
om att den som deltar samtycker till att delta i studien (a.a.), vilket automatiskt skedde innan 
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intervjuernas början. Konfidentialitetskravet handlar om att all information som inhämtas från 
intervjupersonerna, såsom personuppgifter, förvaras på ett sätt så inte utomstående kan ta del 
av dem (a.a.). Detta krav levdes upp till genom att jag efter transkribering genast raderade 
ljudfilerna. Jag etiketterade även intervjupersonerna med tjej 1-5 direkt så att inga namn 
kvarstod i dokumenten på datorn. Jag har även valt att inte nämna organisationerna som två 
av kvinnorna är aktiva i med namn, för risk att kvinnorna därmed kan bli identifierade. 
Nyttjandekravet, slutligen, handlar om att personuppgifter endast får användas i 
forskningssammanhang. Detta krav anses inte direkt relevant i fallet med denna studie. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I föreliggande kapitel kommer inledningsvis en presentation av de medverkande kvinnorna. 
Vidare kommer analysen beröra tre huvudkapitel: Normer i relation till kön, normer i relation 
till sexualitet och livserfarenheter i relation till kön, sexualitet och andra sociala normer. 

5.1 Presentation 
Rose är 63 år gammal, katolik och bor i Goa. Hon är utbildad lärare och har arbetat inom 
yrket hela sitt vuxna liv tills det hon gick i pension för tre år sedan. Hon är uppvuxen i en 
jordbruksfamilj i Kerala. Rose flyttade till Goa i mitten på 80-talet. Hon har en vuxen son som 
arbetar utomlands. Hon beskriver sig som bisexuell. 

Neha är 29 år gammal, hindu (men inte direkt troende) och bor i Mumbai. Hon är högutbildad 
och arbetar för en organisation som driver HBTQ-frågor och praktiskt hjälper personer med 
stödsamtal och liknande. Hon är uppvuxen i Mumbai med två arbetande föräldrar. Hon är gift 
med en man. Hon beskriver sig som bisexuell. 

Maria är 34 år gammal, katolik och bor i Goa. Egenföretagare, men som på fritiden driver en 
HBTQ-grupp och försöker starta upp den som en registrerad förening. Hon är singel och bor 
tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon beskriver sig som lesbisk eller ”the kind of 
likes females”. 

Nandita är 21 år gammal och född hindu (men inte direkt troende). Hon bor i Mumbai, men 
kommer ursprungligen från en liten ort en bit utanför Mumbai. Hon läser till ingenjör och 
beskriver sig som lesbisk. 

Kavita är 32 år gammal och bor sedan 6 år tillbaka i Bangalore tillsammans med sin flickvän, 
men är uppvuxen i Mumbai. Kavita är född hindu, men heller inte direkt troende. Hon arbetar 
som försäljningschef och beskriver sig som lesbisk. 

5.2 Normer i relation till kön 
För att söka förstå hur kvinnornas livserfarenheter påverkas av sociala normer om kön och 
sexualitet och hur det påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill, sågs det angeläget att 
först fråga kvinnorna hur just de ser på vilka normer som påverkar kvinnor generellt i Indien – 
och om, eller hur, det skiljer sig från normer som påverkar män. Nedan redovisas hur 
kvinnorna relaterar normerna till utbildning och arbete men även till klädsel och socialt 
uppträdande. 

5.2.1 Arbete och utbildning 
Samtliga kvinnor talar om att det finns olika förväntningar på kvinnor och män i samhället 
och att dessa förväntningar är strängast mot flickor och kvinnor. Under intervjuerna återkom 
alla kvinnor utom Kavita till att kvinnan i första hand förväntas ta hand om hemmet och i 
andra hand lönearbeta och göra karriär i yrkeslivet. Maria säger dock att det börjar ske 
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förändringar, att kvinnor tar för sig mer, men att många män inte är tillfreds med det, särskilt 
inte äldre män. Kvinnornas bild av kvinnan som hemmafru är inte uppseendeväckande då 
statistiken visar att endast ca var femte kvinna i Indien lönearbetar (Sharma, 2015; Kothari, 
2014). En vanlig uppfattning i Indien är därtill att flickor inte behöver gå i skolan alls 
eftersom de efter giftermålet inte kommer lönearbeta utan ta hand om hemmet (Kothari, 
2014). Kvinnorna som medverkar i den här studien är i det fallet inte representativa för 
Indiens befolkning som helhet eftersom samtliga arbetar, har arbetat eller studerar på högre 
nivå vilket diskuterats i tidigare avsnitt.  

Som ett exempel på den generella bilden av vad som förväntas av en kvinna berättar Neha hur 
hon blivit ifrågasatt för att hon som tjej velat läsa en masterutbildning i sexuell hälsa. Hon 
säger att tjejer dels inte förväntas läsa masterutbildningar och i alla högsta grad inte en 
utbildning där det pratas om könsorgan. Nehas föräldrar har å andra sidan uppmuntrat henne 
att studera och att fullfölja sina drömmar. Men Neha berättar att de traditionella 
föreställningarna kring män och kvinnor ändå fortlever hos mamman trots att mamman levt 
ett normbrytande liv själv – som chef på en bank: 

Every time when I spoke about gender equality, you know, my mummy used to say that oh, you know, 
”women are good, they are assume at everything, but”, you know, ”it´s a man you should earn”. This 
comes from my mother who has worked as a general manager in a bank, earns more than her husband and 
has been working for 25 years. 

Trots mammans eget normbrytande liv verkar hon vilja att dottern gör det hon vill, så länge 
hon inte gör det på bekostnad av sin framtida make. Att Nehas mamma tjänar mer pengar än 
Nehas pappa och på det sättet torde erhålla en viss ekonomisk makt i familjen verkar inte ha 
påverkat hennes bild av kvinnans position i relation till sin man – som underordnad.  

Många forskare som studerat kvinnors underordnade position gentemot män är överens om att 
manligt och kvinnligt beteende är kulturellt och socialt skapat (jmf de Beauvoir, 1949; Butler, 
2007). Rubin var den som först argumenterade för att det finns en typ av genus- och 
sexualitetsordning i det ekonomiska och politiska samhället (DiPalma & Ferguson, 2006) vars 
idéfokus sedan fullföljdes av Hirdman (1988) som även hon såg genussystemet som en 
strukturell politisk ordning. I sitt resonemang försöker Hirdman förstå hur det kommer sig att 
män dominerar i politiska och ekonomiska maktpositioner och framför exempelvis argument 
om vilka förväntningar om kön som läggs på män och kvinnor, där normer för män 
exempelvis handlar om att vara en ledare.  

Både Rubins och Hirdmans teorier om genussystem kan användas för att analysera Nehas 
mammans råd till dottern. Även om Nehas mamma skapat sig en ekonomisk makt i hemmet 
skulle hennes uttalande kunna förstås utifrån att det generella Indiens sociala kontext med 
genusordningen som integrerad i samhällsekonomin inte utvecklats på samma sätt som deras 
privata – och mamman vill att dottern lär sig rådande strukturella normer. Det kan heller inte 
uteslutas att det kan ha varit Nehas pappa som först godkänt att frun arbetar och uppmuntrat 
till karriär. Som tidigare nämnts anför en gammal norm i Indien att kvinnan ska lyda sin man 
(Sharma, 2015). Uppenbart är dock att Neha förvånas över mammans uttalande i relation till 
sättet mamman lever – vilket skulle kunna säga något om normernas förändring över tid, om 
hur normerna förändras från generation till generation i takt med övrig utveckling i samhället. 
Neha är således av en yngre generation där nya normer skapas. Föränderlighet är något som 
Gemzöe (2014)  menar att senare genusteoretiker betonar, exempelvis Butler med sin 
queerteori. 
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5.2.2 Socialt uppträdande 
Alla intervjuade kvinnor beskriver att stora förväntningar läggs på hur en kvinna ska bete sig i 
det sociala livet. Det handlar om hur en kvinna ska klä sig, när hon kan vistas utomhus, hur 
hon ska prata och vad hon kan prata om. Inte minst att hon ska vara skötsam på ett annat sätt 
än en man. Den 63-åriga Rose berättar om de kanske hårdaste repressalierna för kvinnor som 
bryter mot normen; om män som förföljer och till och med våldtar kvinnor utan rätt klädsel 
som går ute själva efter klockan sju på kvällen. Hon menar att kvinnor klär sig anständigt för 
att undvika det: 

If you go alone in Kerala in evening time, 7 o´clock and after, (men are) following also, where you are 
going, simply questions are asking. They think they wanted to utilize. They think that if you are going 
night after night, and your dress is not, not a modest dress, and you are moving alone, even 7 o´clock and 
after that, they think you are a gone case, you are not a good lady. So they follow. […] They will take you 
to some hotel or in a open space they take you and there they will all do the sex. Yea, rape. And some 
time cases are there, the girls are dying also. That´s why people are behaving, the ladies are behaving a 
modesty way. 

För att förstå hur dessa stränga normer och krav på anständighet samspelar i relation till kön 
kan det anses angeläget att föra samman studiens teoretiska begrepp genussystem och social 
kontroll. Social kontroll i generella termer beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2016a) som 
olika sociala mekanismer som gör att människor implementerar dominerande normer och 
värden i samhället. Den sociala kontrollens konstruktion handlar således om att samhället på 
olika sätt inviger befolkningen i normerna för acceptabelt beteende genom straff och 
belöning. Hirdmans (1988) resonemang om genussystemets inverkan på samhälle och individ 
behandlar å andra sidan idén om att de olika könen bör följa och inordna sig i en viss mall för 
såväl utseende som uppträdande samt att denna mall bygger på att könen är varandras 
motsatser. Dessa genusmallar skulle kunna likna ett skådespel som barn tidigt lär sig att spela. 
Gemzöe (2014) nämner vidare att det funnits förslag på att bredda genuskontraktet med 
faktorer som exempelvis vill mäta hur stark eller viktig en viss norm är. 

De intervjuade kvinnornas utsagor förmedlar en samstämmig bild av hur en kvinna generellt 
förväntas bete sig. Rose berättar att en kvinna som inte lever upp till de stränga normerna 
riskerar att förföljas och våldtas. I ljuset av den sociala kontrollens definition kan det tänkas 
att kvinnor tillämpar rådande normer för klädval och utomhusvistelser för att undkomma 
”straffet” om förföljelse och våldtäkt. Pradhan och Ram (2010) menar att en våldtäkt kan 
innebära att kvinnan inte längre ses som oskuld, vilket ofta är ett krav när hon gifter sig. En 
tolkning kan därför vara att klädseln är av avgörande betydelse för kvinnans hela framtid och 
skulle likväl kunna exemplifieras som en genuskodad norm av betydande storlek. Singh Gill 
(2013) skriver att just kvinnans anständighet har en avgörande betydelse för familjens status i 
samhället. Denna förbindelse mellan kvinnornas anständighet och familjens status skulle 
kunna tolkas som ytterligare en förklaring till de förväntningar som ställs på kvinnor, då en 
kvinnas felsteg i så fall skulle kunna påverka hela familjen. I en ekonomisk aspekt kan det 
även tänkas att en familj med låg social status tvingas betala en höge hemgift för att över 
huvud taget få en dotter bortgift. Att behålla en god anständighet som kvinna kan således även 
påverka familjens ekonomi varpå det kan sägas finnas flera anledningar till att inordna sig 
efter rådande kollektiva normer.  

Sammantaget kan det tolkas som att genuskontraktet är inkluderat i den sociala kontrollen och 
en ingrediens i det sociala systemet. Att kvinnor korrigerar sig själva genom att klä sig på rätt 
sätt, rör sig ute på rätt tider och träffar rätt personer skulle kunna ses som ett resultat av en 
genussocial kontroll som fungerar på både individuell-, grupp- och strukturell nivå där även 
ekonomiska aspekter spelar in.  
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5.2.3 Att underkasta sig normer eller inte  
Neha säger att många lesbiska och bisexuella kvinnor som besöker organisationen hon arbetar 
för ofta berättar att de blir ifrågasatta av sina föräldrar när de lämnar hemmet och får frågor 
om vem de ska träffa och tillsagda vilken tid de måste vara tillbaka: 

A challenge that they bring forward are often more based in the gender versus the sexuality. Like women 
for example, in India, are discouraged from staying out late. So when we used to have our meetings, 
women used to complain that, “look I need to get home on time”, it´s not something that I have ever seen 
the guys complain about, you know. They were discouraged from going out too much, because women 
don´t go out of the house. 

Även om detta citat till synes handlar om genusfrågans överordnade betydelse gentemot den 
sexuella läggningen är det utifrån kvinnornas uttalanden likaledes tydligt att familjen spelar 
en stor roll i kvinnornas liv och att det anses viktigt att lyssna på dem och underordna sig 
familjens önskemål. Här menar dock Neha att killarna inte lever under samma premisser. Att 
killarna inte är lika hårt hållna bekräftas av flera av de andra intervjuade kvinnorna, även om 
killarna också bör lyda familjen.  Det kan således tänkas att denna ordning med familjen som 
främsta institution sätter sin prägel på de sociala normerna.  

När Durkheim (1893/2014) talar om olika sorters samhällen delar han upp dem i två olika 
typer vari individerna har olika möjligheter att agera självständigt. De två olika 
samhällssystemen har han namngett som mekanisk och organisk solidaritet. Den mekaniska 
solidariteten domineras av starka religiösa och familjära normer där individens främsta 
uppgift är att underlyda sig kollektivet, medan en organisk solidaritet är ett samhälle där 
individen i högre grad är sin egen och inte nödvändigtvis behöver underordna sig familj och 
kollektiv. Enligt Durkheim (1893/2014) innebär mekanisk solidaritet att det kollektiva 
samhället är starkare än individen och att det är svårt för individen att göra som den vill utan 
att drabbas av repressalier.  

Med tanke på både religionens och familjens auktoritära ställning i landet kan det antas att 
samhället präglas av en mer mekanisk solidaritet. I den indiska kontexten kan det därför 
tänkas att både kvinnorna och männen lever under förutsättningar som gör det svårt för dem 
att handla självständigt, även om kvinnornas arenor är betydligt mindre än männens. 
Samhället och familjen ser till att individerna internaliserar kollektivets normer. När det gäller 
kvinnorna som blev intervjuade för den här studien framkommer att alla har erfarenhet av att 
gå emot rådande normer och förväntningar. Tre av kvinnorna berättar exempelvis att andra 
uppfattar dem mer som män, både vad gäller klädsel och beteende. Neha säger att hennes 
arbetskamrater brukar kalla henne för en bisexuell kille fångad i en kvinnas kropp och syftar 
på att hon har ett typiskt manligt uppträdande. Rose berättar att hela hennes familj är arga på 
henne för hur hon klär sig, pratar och beter sig och känner att samhället och kulturen försöker 
stoppa henne från att vara den hon är. Det är tydligt att just dessa kvinnor inte har velat 
anpassa sig efter rådande normer och fått föra en kamp för att få vara sig själva. Maria säger 
att hon inte bryr sig om vad andra tycker, men att hon förstår att andra gör det: 

I dress up like a boy. But it doesn´t matter to me. But for other girl, yea, it does.  Because you have to be 
firm about what you want to do in life. I want to do it, I want to do it. There are no other options. Because 
it´s your life, it´s not somebody´s else life. Society and family also, society or family can not control your 
life. In the end of the day, it´s your life. After, when you are 45 -50 years old “I should have done this, I 
should have done that, I shouldn´t have listened to that person”. And then it´s too late, too late to change. 

Hon börjar med att säga att hon klär sig som en pojke, men att hon inte bryr sig. Gissningsvis 
menar hon att hon inte bryr sig om vad andra tycker om henne, samtidigt som hon förstår att 
många andra kvinnor inte vågar göra något annat än att följa exempelvis klädkoder. Hon 
menar att det är hennes liv, inte någon annans och att ingen kan kontrollera hennes liv. Citatet 
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skulle kunna exemplifiera hur en individ försöker hantera balansgången mellan att leva i ett 
samhälle som präglats av mer mekanisk solidaritet till att nu utmanas av en mer organisk 
solidaritet där individen har större möjligheter att leva efter egna normer.  Skillnaden mellan 
Maria och Rose är att Maria har familjen på sin sida, medan Rose för 30 år sedan fick lämna 
sin familj och starta ett nytt liv i en delstat som hon uppfattade som mer liberal (Goa). Jag 
kommer vidare beröra ämnet i nästa kapitel.  

5.2.4 Den heteronormativa könsuppdelningen 
För att avsluta analysen om sociala normer kring kön och presentera den fortsatta analysen 
om kön och sexualitet vill jag beröra Nehas uttalande om att hon uppfattar landet som 
könssegregerat. Hon säger att könssegregationen är som gjord för homosexuell attraktion: 

…girls study in a girls school, boys study in a boys school. Do you have a girls and boys school, there 
will be four rows: two rows will be for the girls and two will be for the boys, and they are not allowed to 
even interact. Because India as a country is very gender segregated, you know. […] Our trains here have 
men´s compartment and ladies compartment. […] Or, you know, women should have only women 
friends, and men should have only men friends. But I think it´s the whole idea that if you keep them 
separate they will not do things that bring them shame. It is very well set for same sex attraction!  

Neha beskriver ett land som i mångt och mycket inte vill att de olika könen ska interagera 
med varandra där Neha tror att det handlar om att motverka att saker sker mellan personer 
som kan frambringa skam. Hon avslutar med att säga att det är som upplagt för homosexuell 
attraktion.  

Förutom att uttalandet bygger på idén om anständighet, som till viss del redan diskuterats, 
rymmer utformandet av könens isärhållande även en föreställning om att alla människor är 
heterosexuella och att det bara kan ske oanständiga saker mellan personer av motsatta kön. 
Just det naturliga med heterosexualiteten är något som Kulick (1996) menar utgör normen för 
sexualiteten. Utifrån denna idé uppstod så begreppet heteronormativitet, ett begrepp som vill 
analysera och ifrågasätta normer rörande sexualitet, främst den påbjudna heterosexualiteten 
(Ambjörnsson, 2006). Det anmärkningsvärda med Nehas exempel om samhällets 
könsuppdelning är att heteronormativiteten i det här fallet skapar möjligheter för personer 
som attraheras av personer av samma kön. Jag kommer diskutera detta vidare i senare avsnitt.  

5.3 Normer i relation till sexualitet 
I det här avsnittet kommer jag dels presentera de intervjuade kvinnornas utsagor om normer 
gällande sexualitet i relation till kön, dels redogöra för hur kvinnornas ”komma ut”-processer 
både sett ut och tagits emot av den sociala omgivningen. 

5.3.1 Tabu att tala om sex? 
Att sexualitet är ett känsligt ämne i Indien är det många som kan skriva under på (Pradhan & 
Ram, 2010, Agoramoorthy & Minna, 2007; Sharma, 2015). Speciellt känsligt är det för 
kvinnor då det förväntas att de ska vara oskulder när de gifter sig (Pradhan & Ram, 2010; 
Bradley et al., 2011). Det är därför inte förvånande att kvinnorna i den här studien har 
liknande bild av ämnet. Några av de intervjuade kvinnorna berättar emellertid att de haft 
sexualundervisning i skolan, men att den uteslutande fokuserade på preventivmedel och abort. 
Neha berättar att hennes lärare, tillika nunna, höll en ganska formell lektion i sexualkunskap:  

She told us about contraception, she told us about withdrawal method, you know, how to, which days per 
month that are safe. Crazy information to give, coming from a nun. And she told us “this is something 
you use with your husband, that is something you do when you don´t want more kids”. So in that aspect it 
was not in pleasure or the fact that it´s also something you enjoy.  
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Hon beskriver att hon hade lektioner i sexualkunskap, men att läraren främst talade om 
metoder för att förhindra graviditet och att sex är något en kvinna har med sin man. Ingenting 
nämns om känslor eller relationer. Heterosexualiteten är en så självklar del av undervisningen 
att läraren inte nämner något annat. Ambjörnsson (2006) skriver just att heterosexualiteten 
ofta är så självskrivet påbjuden i samhället att den anses naturlig, även om queerteorin ser den 
som skapad genom den samhälliga sociala miljön, och inte alls så naturlig som många ser den 
som. 

Trots att Högsta domstolen i Indien beslutat om att sexualundervisning inte ska vara 
obligatoriskt (Sharma, 2015) undervisar läraren trots det i ämnet. Undervisningen kan gå att 
tolka som ett exempel på hur sexualitet generellt uppfattas och vilka normer som styr vad som 
är accepterat. Hon betonar att sex är något som sker inom äktenskapet, mellan man och 
kvinna. Det är tydligt att hon ändå håller en moralisk riktning i sitt undervisande samtidigt 
som hon verkar förstå att människor kommer vilja ha sex även om ambitionen inte är att 
skaffa barn i och med att hon talar om preventivmedel. 

Utifrån ovanstående resonemang går det att tolka normerna beträffande sexualitet som att det 
är mycket som exkluderas från den accepterade publika dagordningen medan det som 
inkluderas främst rör en moralisk förmaning om obligatoriskt giftermål, samt i viss mån råd 
om preventivmedel.  

5.3.2 Komma ut i ett heteronormativt samhälle 
Det kan konstateras att det indiska samhället uppenbarligen präglas av en stark 
heteronormativ ordning (Sebastian Maroky et al., 2015), där frågor av sexuell karaktär 
dessutom är tabu (Pradhan & Ram, 2010; Agoramoorthy & Minna, 2007; Sharma, 2015). Av 
den anledningen skapades en nyfikenhet kring hur kvinnorna själva blivit medvetna om sin 
sexuella läggning samt hur de handskats med insikten.  

Samtliga kvinnor beskriver att det både var svårt att förstå och acceptera sig själva. Flera 
berättar att de inte kände till att det gick att bli attraherad av någon av samma kön. Dessa 
yttranden kan ses både som en konsekvens av samhällets tystnad kring sexuella frågor samt 
dess heteronormativa strukturella ordning. Om de unga hört någonting om sex har de 
troligtvis fångat upp att det är någonting som sker mellan man och kvinna. Flera kvinnor 
återger även hur personer de berättat för sagt till dem att det bara är en fas och att det kommer 
gå över, vilket flera också levde länge i tron om. Maria lovade sin mamma att försöka dejta 
killar istället för tjejer, Neha fick höra att hon skulle gå till templet och be, Nanditas föräldrar 
trodde att det var college som påverkat henne till idén. Rose berättar hur hon som ung på 
college blev uppvaktad av en annan tjej, men inte vågade tacka ja till inviten och att hon i 
övrigt knappt vågat berätta för någon om sin läggning – för att hon skäms. Kavitas föräldrar 
ville inte heller acceptera henne:  

I told my mom when I was 17. She took some time to take it seriously. She was deeply concerned as she 
had not come across such a case. She thought that I was under some 'bad' influence, that I was being 
influenced by bad company. She took many years to stop being worried about me. Today she is much 
more accepting. My dad expressed extreme displeasure when I came out to him 3 years ago. He said that 
he found homosexuality as unnatural and disgusting and that he will never approve of it. Today he 
respects me as an adult and does not interfere in my life. 
 

Omgivningen antar uppenbarligen att samkönad attraktion och kärlek är ett väldigt udda 
tillstånd. Sexualiteten är så heteronormativ att det homosexuella ses som sjukligt, något 
temporärt, något som går att bota eller något som kommit av dåligt sällskap.  
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Uttalandena pekar på att den heteronormativa ordningen är så genomträngande att allt som 
avviker från ordningen sjuk- och bortförklaras. När Ambjörnsson (2006) beskriver begreppet 
heteronormativ syftar hon på alla de lagar och traditioner i samhället som premierar och 
vidmakthåller det heterosexuella livet som det enda giltiga eller eftersträvansvärda. Hon talar 
om att den heteronormativa ordningen kan upprätthållas exempelvis genom att sjukförklara 
personer som inte lever upp till den eftersträvansvärda heterosexuella läggningen, eller genom 
att förlöjliga dessa personer. 

För att förstå kvinnornas situation kan det vara relevant att exemplifiera olika varianter på 
samhällets sätt att upprätthålla den heteronormativa ordningen som i sin tur präglar de 
vardagliga sociala normerna. Den främsta torde vara att Indien fortfarande kriminaliserar 
”onaturlig” sex (Agoramoorthy & Minna, 2007) och på så sätt, redan där, sätter agendan för 
accepterat beteende utifrån heteronormativa grunder. Det kan anses vara ett tydligt exempel 
på hur heterosexualiteten upprätthålls i den indiska kontexten, samtidigt som den signalerar 
att samhället vill bestämma även över den generella sexualiteten och tala om vad invånarna 
bör och inte bör göra sexuellt. Traditioner som upprätthåller den heteronormativa ordningen 
torde också vara det obligatoriska äktenskapet mellan man och kvinna. Khan (2001) menar att 
giftermålet är en så pass viktig handling i livet att det anses vara en skam om en person förblir 
ogift. Det finns säkerligen fler exempel på hur den heteronormativa ordningen vidmakthålls i 
samhället, och förklarligt därmed påverkar vanliga människors synsätt på rätt och normalt 
beteende.  

5.3.3 Komma ut inför familj och vänner 
De fem kvinnorna som intervjuats är alla olika öppna med sin läggning. Rose har bara berättat 
för två tre personer, medan Maria kommit ut i en lokal tidning och meddelar att alla vet att 
hon är lesbisk. Det som nästan samtliga vittnar om är att vännerna varit lättast att komma ut 
för och också de som varit mest accepterande. Den egna familjen, däremot, är betydligt mer 
problematiskt för flera av kvinnorna.  Nanditas uttalande kan ses som ett exempel på att den 
sexuella läggningen utmanar flera normer: 

My immediate family knows about me. I am not out to my relatives because my mom and dad are not 
comfortable with it but I don't mind coming out to my relatives because it´s not going to bring much of a 
difference as I am quite an independent person. […] They are like “you don't want to marry that's fine but 
don't speak to others about this”. People don't have sexual independence in India. Parents don't talk about 
sex to their child. Marriage they think is about being comfortable in a rich family. They don't understand 
that it's about love. Coming out to my relatives would be like being very audacious about sexual thoughts 
which is not very agreeable. Also my parents think coming out will result into degradation of their image 
in society. 

Att äktenskap bör handla om överenskommelser mellan olika familjer hellre än kärlek är en 
vanlig uppfattning i Indien, speciellt i den äldre generationen (Goli et al., 2013). Som precis 
nämnts i föregående avsnitt tillhör det även ovanligheterna att inte gifta sig alls (Khan, 2001). 
I Nanditas berättelse kan det antydas att föräldrarna skulle reagera negativt även om hon var 
tillsammans med en man som inte familjen gillade. I det här fallet kommer hon ut som 
lesbisk. Hon bryter både mot normen om det obligatoriska giftermålet samt normen om att 
inte tala om sexuella spörsmål. Familjen visar ändå tecken på att acceptera att hon inte vill 
gifta sig, vilket får anses stort i den indiska kontexten, men vill inte att det kommer ut 
”offentligt”, varken att hon är lesbisk eller att hon inte vill gifta sig. Det som familjen främst 
verkar oroa sig för här är vad släkten, grannar och övrig social omgivning skulle säga. Av 
ovanstående citat finns flera aspekter. De mest utmärkande får dels anses vara Nanditas 
kommentar om att det inte anses accepterat att tala om sex, dels familjens önskan att låta det 
hela stanna inom familjen samt att Nandita själv inte bryr sig om det kommer ut eftersom hon 
är ekonomsikt självständig.  
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Att det är tabu att tala om sexuella spörsmål i Indien verkar vara en vida gängse uppfattning 
då flera studier vittnar om hur ämnet nedtystas (Pradhan & Ram, 2010; Agoramoorthy & 
Minna, 2007; Sharma, 2015). Bhattacharya (2014) menar till och med att många lever i tron 
om att kvinnor inte ens har en egen sexualitet. För att förstå detta synsätt kan det vara relevant 
att ta Hirdmans genuskontrakt till hjälp. Hirdman (1988) menar att tjejer och killar sedan 
barnsben internaliserar specifika normer för män och kvinnor och att könens specifika normer 
i många av fallen är varandras motsatser. Hon skriver att det här blir ett sätt för det manliga 
genuset att behålla sin överordning. 

Detta kan förklara hur samhället ser mannen som rent sexuell och kvinnan som rent asexuell. 
En vidare tolkning skulle således kunna vara att asexualiteten ingår i genuskontraktet, varvid 
Nandita utmanar normerna på ett dubbelt sätt: Hon medger att hon har en sexualitet och att 
den dessutom inte riktas mot män utan mot kvinnor. Denna aspekt framgår till viss del även i 
Rose´ berättelse då hon säger att det åligger en kvinna att låtsas som att hon inte vet någonting 
om sex, även om hon gör det. Det kan också ge en förståelse för Rose´s förklaring till varför 
hon aldrig tagit något initiativ till att ha sex med en annan kvinna, för att hon skäms. Hon 
säger att hon skäms även när hon har sex med en man. Eftersom en kvinna inte anses ha en 
egen sexualitet skulle det kunna tolkas som att det gör det svårt för Rose att veta hur hon ska 
bete sig och att det skapar en känsla av skam, att göra något som inte anses accepterat.  

Den andra aspekten av Nanditas uttalande om familjens önskan att hemligheten ska stanna 
inom familjen kan förstås ur ljuset av den strukturella sociala kontrollen där individen bör 
underordna sig kollektivet. I fallet med Nanditas familj verkar de mest oroliga för repressalier 
om förlorat socialt anseende/heder. Singh Gill (2013)  menar just att den indiska kulturen 
kännetecknas av en dualistisk strid mellan socialt anseende och skam och att det ofta hör ihop 
med familjers kvinnliga medlemmars beteenden. Att hedern hör ihop med kvinnornas 
beteenden är även något som Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2016b) konstaterar. Laouini 
(2015) vill vidare mena att ryktesspridning är en central aspekt av hedersrelaterat våld och 
förtryck varpå det är av yttersta vikt att försöka undvika att bli föremål för det.  

Att Nanditas familj kräver att Nandita ska hålla tyst kan således tänkas handla om att familjen 
vet att den sociala omgivningen är auktoritär, med betoning på mekanisk snarare än organisk 
solidaritet, och att de kan drabbas av sanktioner om Nanditas sexuella läggning kommer i 
dager. Eftersom det enligt lag är förbjudet med onaturliga sexuella handlingar i Indien 
(Agoramoorthy & Minna, 2007), kan det i kollektivet tänkas att en lesbisk handling ses som 
än mindre acceptabel än en heterosexuell handling före äktenskapet. Familjens rädsla kan 
därför anses befogad och en tolkning kan vara att familjen vill undvika att ryktet börjar gå när 
de säger att Nandita inte ska berätta för någon. 

Den tredje aspekten rör differensen mellan Nanditas och familjens bild av att berätta. Nandita 
är inte rädd för att komma ut, och menar att det beror på att hon är trygg ekonomiskt. Hon 
verkar inte heller bry sig lika mycket om socialt anseende som familjen. Hon menar att 
hennes utbildning ger henne goda möjligheter att klara sig själv om familjen skulle förskjuta 
henne. Ekonomisk självständighet är även något som Neha tar upp som viktigt, likväl som 
Maria, som säger: 

It´s just that sometimes your family might disown you. Because of what you are, who wants you? That´s 
one part of it. That´s the only reason like because, you expect your family to support you no matter what. 
But sometimes it could be the other way ´round. So that´s the reason why they´re still in the closet. Male 
or female, at that point of view. Boys also have the same problem. But if you´re financially stable then 
you have your own voice. If you are not, then you have to keep your mouth shut.  
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Genom Marias citat framkommer således att de intervjuade kvinnorna anser att ekonomisk 
självständighet är av avgörande betydelse för att kunna leva öppet som gay, åtminstone våga 
berätta för sin familj. Det är troligen också anledningen till varför dessa, samtliga ekonomiskt 
självständiga, kvinnor i studien tackat ja till att låta sig bli intervjuade. De har alla en 
ekonomisk självständighet och inget att förlora på att visa sig ”utanför garderoben”. Eftersom 
många fattiga familjer i Indien inte skickar sina döttrar till skola kan kvinnornas reflektioner 
om den ekonomiska aspekten antyda att möjligheten att leva ut sin sexualitet både är en fråga 
om kön och klass.  

Att flera av kvinnorna menar att vännerna varit mer accepterande än familjen skulle kunna 
förstås som att de inte på samma sätt kan drabbas av skam, eftersom skam och heder är mer 
familj- och släktorienterat.  

5.3.4 Handlingsutrymme i relation till familj och samhälle 
Även om flera av kvinnorna talar om att den egna familjen haft svårt att acceptera deras 
sexuella läggning är det endast en kvinna som faktiskt blivit fördriven hemifrån. Men inte för 
att hon kommit ut som bisexuell, utan för att hon blev tillsammans och fick barn med en man 
som redan var gift. Hon menar att det är samhällets kultur som inte tillåter henne att vara sig 
själv och beskriver sina möjligheter att leva det liv hon själv vill så här: 

[…] society and culture is stopping me, but still I feel that I´m managing with that. I will do as per my 
like. That mostly I turned to Goa. Little more openly you can live. In Kerala I can not live openly. That is 
the culture, that people they will kill me. […] My way of dressing, my behavior, I talk, my sister, my 
brother, everybody is angry on me. 

Rose beskriver hur samhället försöker stoppa henne från att vara sig själv, men att hon 
hanterar det och gör som hon själv vill. Hon menar att hon flyttade från Kerala till Goa för att 
kunna leva lite mer öppet. I Kerala är många, inklusive familjen, irriterade på hennes sätt att 
klä sig, hennes beteende och hennes sätt att prata. Rose menar till och med att den kulturen 
hade dödat henne, om hon stannat kvar. Senare under intervjun framkommer att hennes 
familjs ilska handlar om att hennes beteende drar skam över familjen. 

Här beskrivs hur två olika sociala kontexter i Indien, med olika tyngdpunkter på den 
mekanisk-organiska skalan, påverkar en kvinnas livsmöjligheter. Här beskrivs också platser 
där traditionen om heder och skam förefaller vara mer och mindre tillämpad. Rose framställer 
följaktligen Kerala som ett mer repressivt samhälle där det sociala anseendet anses 
synnerligen viktigt. Ett samhälle som låtit fördriva henne hemifrån för att hon inte inrättat sig 
i ledet och anpassat sig till rådande sociala normer. Goa beskrivs å andra sidan som ett 
samhälle som låter individen träda fram framför kollektivet.  

För att förstå dessa olika livsvillkor kan det vara relevant att tala utifrån begreppet 
handlingsutrymme. Baianstovu (2012) skriver att Durkheims begrepp om mekanisk och 
organisk solidaritet skapar olika handlingsutrymmen för individerna och således går att 
använda för att analysera enskilda individers möjligheter till handling och beteende utifrån 
dessa. I fallet med Rose går det att se att handlingsutrymmet verkat skilja sig åt mellan de 
olika delstaterna och vara något större i Goa än i Kerala. På strukturell nivå kan det eventuellt 
ha att göra med att Goa dels som enda delstat i Indien under kolonialtiden tillhörde Portugal 
och inte Storbritannien, dels under lång tid tagit emot många utländska turister som säkerligen 
påverkar tidigare normer. 

Samma handlingsmöjligheter utifrån plats kan tänkas vara en förklaring till Marias 
handlingsutrymme, som även hon bor i Goa. Även om hennes mamma från början försökte 
omvända henne bor hon fortfarande kvar hos föräldrarna vid 34 års ålder och är accepterad 
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som den hon är. Hon har dessutom kommit ut i en lokal tidning och förtäljer ingenting om 
repressalier under intervjun. Däremot märktes att hon verkade van vid att försvara den 
homosexuella läggningen då hon flera gånger under intervjun återkom till att förklara 
homosexualitet som att det är lika naturligt som heterosexualitet. Detta skulle kunna tolkas 
som att hon ofta får stå upp för sig själv och att homosexualitet ändå inte är accepterat. 
Huruvida Marias handlingsutrymme har att göra med plats eller inte är svårt att avgöra, 
däremot nämner hon i samma andemening som hon berättar om sin ”komma ut”-process att 
hon ser ut som en kille och att ingen kan se att hon är en tjej. Även om hon inte säger det rent 
ut går det att antyda att det också kan vara en förklaring till att hon accepteras av den sociala 
omgivningen. Hon ikläder sig det manliga genuset och på så vis ser det inte konstigt ut om 
hon har en relation med en tjej. Den heteronormativa ordningen består.  

5.4 Livserfarenheter i relation till kön, sexualitet och andra sociala normer 
I det här avsnittet har jag för avsikt att presentera hur kvinnorna ser på andra generella 
livsvillkor utifrån den sexuella läggningen, det vill säga vilka specificerade och generella 
möjligheter och svårigheter de stöter på i sina liv. 

5.4.1 Mötesplatser och deras begränsade utrymmen 
Både Neha och Maria talar om svårigheter att finna platser att möta andra lesbiska och 
bisexuella kvinnor på. Neha säger att de homosexuella killarna har sina barer, sina offentliga 
mötesplatser, flera dating-appar, medan kvinnor på sin höjd har en app. Kvinnor i allmänhet 
förväntas inte vistas utomhus, förväntas inte dricka alkohol eller besöka pubar. Om de gör det 
riskerar de att våldtas. Livsvillkoren för homosexuella män och kvinnor skiljer sig åt där 
männen har ett större platsorienterat handlingsutrymme. 

När det gäller appen som mötesplats menar dock Maria att även den inskränker möjligheterna 
att möta andra kvinnor eftersom män smyger sig in och gör den otrygg: 

Some of them are female, some of them say they are female, but once you get to know them, then they 
are male. So that´s the reason, even another friend of mine, people in my group, have the same problem. 
She was talking to someone for about six months. See, in a female voice, but one day she just called up 
and it was a male. It was a male. So that is the reason why she had to change her mobile number. 

Maria berättar här att flera tjejer upplevt att appen infiltreras av män som utger sig för att vara 
kvinnor och att en vän pratat med en person som hon trodde var en kvinna, men som efter sex 
månaders kontakt visade sig vara en man. Maria säger att hon blev tvungen att byta 
telefonnummer. Killarnas beteenden att lura de lesbiska och bisexuella tjejerna skapar en 
otrygghet på en arena som redan är minimal och osäker. Gemzöe (2014) skriver att mäns 
makt över kvinnor länge har studerats och många anser att denna ordning härrör från sociala 
och kulturella traditioner och rörelser. Wickman (2005) argumenterar för att makt spelar en 
central roll när könens sociala positioner rör på sig.  

Att män tar sig in på en arena som egentligen utesluter dem skulle kunna tolkas som att de blir 
frustrerade av att se kvinnorna skapa sig en egen makt och positionera sig i en kontext där 
männen inte behövs. För att försöka återta makten infiltrerar de kvinnornas egen arena och 
skapar sig en rädslans makt. På en parallell nivå skulle det också kunna handla om sexualitet i 
relation till genus. Enligt normen förväntas inte kvinnor ha en egen sexualitet och utmanar 
därför normerna när de medverkar i appen. Att män försöker infiltrera appen skulle därför 
också kunna tolkas som att de är nyfikna på den sexuella kvinnan eller att de vill straffa 
kvinnorna som inte inordnar sig rådande normer. Det kan tolkas som att det handlar om ett 
manligt kontrollbehov. 
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5.4.2 Det heteronormativa boendets möjligheter 
Neha vittnar om att möjligheterna för ett lesbiskt par att bo tillsammans kan ses som större än 
för ett ogift heterosexuellt par, eftersom ingen förväntar sig att två kvinnor kan vara 
tillsammans. För ett heterosexuellt par krävs ofta ett äktenskapsintyg för att hyra en lägenhet 
eller bo på hotell, även om det är livligt debatterat (se Times of India, 2016). Neha ger ett 
konkret exempel om ett till synes heterosexuellt par som fick problem att hyra bostad: 

I would say that´s it more difficult for an unmarried man and a women to stay together in a house, in 
India. […] We have a trans-man working with us, his girlfriend has come down from somewhere and they 
both are not from Mumbai. They were trying to get a house together, we had to pass them of as brothers 
and sisters. 

Neha säger alltså att organisationen hon arbetar för såg till att paret uppgav en syskonrelation 
när de skulle hyra hus eftersom ingen hyresvärd accepterar att ett heterosexuellt par bor 
tillsammans utan äktenskapsbevis. För att förstå hur samhället resonerar kan det vara relevant 
att ta queerteorin med dess idéer om heteronormativitet till hjälp. Ambjörnsson (2006) 
förklarar att det heteronormativa tänkandet inriktar sig på att söka förstå hur 
heterosexualiteten formar ett helt samhälle och syftar bland annat på vad som klassas som 
normalt. Det skulle kunna tolkas som att det indiska samhället är så heteronormativt att många 
inte ens inser att det finns människor som har en annan sexuell läggning. Omedvetet skapar 
denna heteronormativa ordning möjligheter för två tjejer att bo tillsammans i en värld som 
annars inte accepterar dem. Neha menar att homosexuella män som ansöker om en gemensam 
lägenhet dock kan misstänkas vara gay, vilket innebär att de har det svårare på 
bostadsmarknaden än kvinnor som lever i en samkönad relation. Förmodligen för att de 
homosexuella männen syns mer i debatten än de lesbiska kvinnorna (Bowling et al., 2016). På 
så vis kan det tänkas finnas en skillnad mellan homosexuella män och kvinnors 
levnadsvillkor.  

5.4.3 Sexualiteten som bortprioriterad  
Som anställd på en organisation som arbetar för HBTQ-personer kommer Neha som sagt ofta 
i kontakt med lesbiska och bisexuella kvinnor. Hon menar att diskussionerna som förs, dock 
nästan aldrig rör frågor kring sexualitet, utan stannar vid genusfrågor. Hon reflekterar över 
relationen mellan de lesbiska kvinnornas genus och deras sexualitet när hon säger: 

It´s just that they are fighting so many levels of gender roles that by the time they get to their sexuality, 
either it´s too late, or they already made a point so no one bothers about them anymore. Sexuality is the 
laaaast thing you touch. 

Nehas uttalande skulle kunna förklara hur Rose i hela sitt liv skjutit sin bisexuella läggning åt 
sidan – till förmån för att slåss för sin plats som en fri kvinna: 

Being a woman in India, I did not like. I didn´t get any freedom. Because freedom, women is not having 
any freedom. in India. They should stay in the house inside. They should not come out in the society to 
talk, or behave, any action. People are talking like that.  

Om sin bisexuella läggning: 

I have that feeling, but I didn´t go through that. So that side it´s closed, that side it´s not much. 

Med tanke på kvinnornas situation i Indien, inbegripet dess starka genussociala kontroll, kan 
det vara angeläget att undra om det finns de, som kanske egentligen är lesbiska eller 
bisexuella, som inte får möjlighet att utforska sig själva – eftersom de är sysselsatta med att 
bara slåss för sin egen plats som kvinna. För att fortsätta på den genuskodade linjen beskriver 
Neha vidare hur en homosexuell man kan vara gift med en kvinna, men ändå ha homosexuella 
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kontakter vid sidan av äktenskapet, för att han vet att kvinnan inte har makt att göra något. 
Han vet att en skilsmässa ses som skamligt och att skammen främst drabbar kvinnan.  

Hirdmans (1988) idé om genussystemet kan tillämpas som förklarningsmodell. 
Genusordningen finns överallt i samhället och påverkar såväl politiska som ekonomiska 
arenor där könens isärhållande ses som medskapare av samma ordning. Hirdman (a.a.) talar 
även om det hierarkiska förhållandet mellan män och kvinnor och skriver att ”ju kraftigare 
som isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju mindre 
ifrågasatt blir den manliga normens primat” (Hirdman, 1988, s. 57). Tillämpas detta 
resonemang på den indiska kontexten där könen aktivt hålls isär i skola, arbete, 
transportmedel etcetera kan det ses som en förklaring till mannens auktoritära och legitima 
ställning. Av den anledningen torde det inte vara lika lätt för en homosexuell kvinna att ha en 
affär vid sidan av äktenskapet eftersom hon vet att hennes röst är svag vid en eventuell 
upptäckt. Speciellt om hon inte är ekonomiskt självständig, vilket de flesta kvinnor inte är. 

5.4.4 Ambivalensen mellan jaget och familjen 
I resultatdelen har familjens statusorienterade hållning tidigare analyserats, däremot har 
analysen inte behandlat konflikten mellan att som individ gå sin egen väg eller underordna sig 
familjens önskningar. Neha menar att det finns en kluvenhet mellan att leva som queer och att 
ha en familj. Många vill inte göra något som inte familjen gillar, av kärlek och respekt, och 
menar att Indien är ett traditionellt land på det sättet: 

India is a very very traditional country in that sense that we maybe, you know, like, we may be a country 
that lives in 21st century, in the same time zone, but I love my mum, I´m not going to be able to, you 
know, give up on my parents or even send her to an old-age home, you know. Those kind of things.  

Hon menar alltså att det finns en diskrepans mellan att värna sina egna eller familjens 
intressen. Min tolkning är att hon även menar att vissa kvinnor kanske tvingas välja mellan att 
leva som lesbisk eller ha familjen kvar och att det finns lite utrymme för andra möjligheter. 
Nandita, vars familj accepterat att hon inte vill gifta sig med en man, oroar sig för relationen 
till familjen i framtiden: 

My relation with family has degraded. I know that my family is not okay with me being queer. I 
sometimes imagine a future when my brother will have kids and they will question him why didn't I 
marry and I would like him to stand by me and support me but I know he won't. I also think there is a 
probability that he will keep me away from his kids. I would like if they were more acceptable.  

Nandita talar i en uppgiven ledsen röst när hon säger att hennes bror kanske inte ens kommer 
låta henne träffa hans framtida barn och att hon önskar att han kunde acceptera henne. 
Samtidigt menar hon att hennes relation till familjen har försämrats sedan hon berättat om sin 
läggning. Åter igen märks tydligt hur viktig familjen är och även om familjen inte fördrivit 
henne hemifrån misstänker Nandita att framtiden kommer bli svårare och att hon inte räknar 
med att få familjens stöd. Det kan tolkas som att det indiska samhällets mekaniska solidaritet 
med dessa kollektiva traditioner gör sig påmind även åt andra hållet, det vill säga att även om 
en individ bestämmer sig för att inte inordna sig i ledet finns känslan av sorg kvar. 
Repressalierna blir att även om inte helt, men halvt, förlora sin familj. 

5.4.5 Personlig styrka 
Flera av kvinnorna talar om betydelsen av att vara mentalt stark för att överleva utanför 
”garderoben”. För att exempelvis nämna Kavita, som framstår stå mest orädd av de fem 
kvinnorna, så berättar hon att livet som lesbisk ter sig väldigt svårt och menar att hon många 
gånger tvingas leva dubbelliv och ljuga om att hon har en flickvän eller tänka sig noggrant för 
innan hon berättar om sin flickvän. Neha säger att de som lever i ett homosexuellt förhållande 
i Indien måste vara extremt starka och säger att det finns många faktorer som håller samman 
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ett heterosexuellt förhållande, medan det är många faktorer som försvårar ett samkönat, just 
för att homosexualitet varken är socialt eller juridiskt accepterat. Många lever med en 
konstant stress. Hon säger att sitt eget äktenskap med en man ger henne en helt annan känsla 
av lugn. Även Maria talar om personlig styrka, bestämdhet och självständighet för att leva 
öppet som lesbisk: 

Unless you are sure about, it´s like, you have to be sure about yourself first, not sure about yourself, okej, 
that´s, you know what you want, and, you have to be financially stable, to open your mouth and tell the 
whole world that this is what I am, you are not feeding me, that´s my life, let me live my own life. If you 
are not dependant, then people do talk and you just put your head down and feel ashamed. 

Åter igen återkommer Maria till den obligatoriska självständigheten, att gå sin egen väg, och i 
ett land där individen helst ska lyda under kollektivet, kan detta säkerligen vara en svår styrka 
att hitta, eller väg att gå, för en individ. 

6. SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien 
beskriver sina livserfarenheter med utgångspunkt i sociala normer om kön och sexualitet, 
samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Här följer först 
en kort sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna som dras av studien, som sedan 
fördjupas genom att frågeställningarna besvaras. Resultatet relateras sedan till tidigare 
forskning. Vidare följer diskussioner beträffande resultatets relevans för socialt arbete, 
studiens begränsningar och styrkor och, till sist, förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 
För att uppfylla syftet tyder studiens resultat på att de intervjuade lesbiska och bisexuella 
kvinnorna brottas med flera svårigheter som påverkar deras livsmöjligheter, och det är 
svårigheter som i mångt och mycket hör ihop med deras genus. Samtliga kvinnor menade att 
de sociala normerna för kvinnor är hårdare än vad de är för män och flera antydde att det var 
mödosamt att bara vara kvinna i Indien, heterosexuell som homosexuell. Det som även 
framkom var kvinnornas problematiska relationer till sina familjer, som ofta hade svårt att 
acceptera deras läggning. Flera kvinnor talade om att familjen kan drabbas av skam och social 
degradering om dotterns beteende inte är socialt accepterat och att det i sin tur innebär att 
kvinnorna håller sin läggning hemlig. Av intervjuerna visade det sig att ekonomisk 
självständighet spelade en avgörande roll i ”komma ut”-processen, vilket förklarades med att 
det skulle fungera som en slags överlevnadsgaranti vid fördrivning hemifrån.  
 
För att besvara den första frågeställningen visar resultatet att kvinnorna anser att de 
genusrelaterade normerna skiljer sig markant åt mellan män och kvinnor. Kvinnor förväntas ta 
hand om hemmet, klä och bete sig på ett anständigt sätt och lyda familjen på ett annat sätt än 
vad som förväntas av män. När det gäller normer kring sexualitet berättar flera av kvinnorna 
att de lärt sig att sex är något som sker inom äktenskapet, mellan en man och en kvinna, men 
också att sex inte är något man talar om. Flera av kvinnorna menade att det finns en allmän 
oro, främst från föräldrarna, att dottern ska bli våldtagen. Resultaten innebär att de sociala 
normerna påverkas av ett flertal olika mekanismer där genuskodade acceptabla beteenden är 
inkluderade i en strukturell social kontroll. Huruvida kvinnorna accepterar och klär sig i sin 
tillskrivna roll som kvinna eller inte, påverkar främst familjens status. Det skulle i 
förlängningen även kunna påverka familjens ekonomi, eftersom låg status kan försvåra 
möjligheterna att få en dotter bortgift. Med hänsyn till den heteronormativa sexualiteten kan 
det vidare tänkas att den lesbiska eller bisexuella kvinnan utmanar normer både vad gäller kön 
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och vad gäller sexualitet, i och med att hon erkänner att hon har en egen sexualitet samt att 
hon har relationer och eventuellt sex utanför äktenskapets domän. I ett land där gott anseende 
högaktas kan detta resultera i dubbel skam för familjen, vilket också kan innebära att lesbiska 
och bisexuella kvinnor kan få svårt att välja riktning i livet – sin egen eller familjens? Detta 
val kan bli extra svårt i ett land där normerna tenderar att präglas av en mer mekanisk 
solidaritet, där individen förväntas underkasta sig kollektivet. 
 
Den andra frågeställningen handlade om kvinnornas erfarenheter av att komma ut ur 
garderoben, alltså att bli öppen med sin sexuella läggning. Samtliga kvinnor menade att det 
först och främst var svårt att både förstå och acceptera sig själva och syftade bland annat på 
att de aldrig hört om homosexualitet tidigare. Vidare menade flera av kvinnorna att vännerna 
var de som visade störst acceptans och var lättast att komma ut för, medan familjen hade 
svårast att acceptera. Detta resultat kan tyda på att den heteronormativa ordningen är stark och 
att den i första led upprätthålls av lagrummet Section 377, som kriminaliserar samkönat sex i 
Indien. Det kan likväl även bero på social status. Eftersom social status främst är kopplat till 
familj skulle det kunna ses som en förklaring till varför vännerna accepterar på ett annat sätt, 
då skammen inte faller på dem utan på kvinnans familj. I studien framkommer vidare att flera 
kvinnor menar att ekonomisk självständighet är en förutsättning för att kunna ”komma ut ur 
garderoben” och vara öppen med sin sexuella läggning, eftersom det finns en rädsla att bli 
förskjuten hemifrån och där möjligheter till egen försörjning därmed blir livsavgörande. Det 
kan i sin tur tyda på att rätten till sin egen sexualitet eventuellt är en fråga om både klass och 
kön eftersom fattigdom och gamla traditioner gör att flickor inte går i skolan eller lönearbetar 
i samma utsträckning som pojkar och från start får andra ekonomiska förutsättningar.  
 
På frågan vilka samhälliga möjligheter och svårigheter de stöter på utifrån sin sexualitet 
framkommer att deras platsorienterade handlingsutrymme är mindre än männens, exempelvis 
när det handlar om mötesplatser. Män har större möjligheter att vara ute på kvällstid utan att 
bli ifrågasatta. Däremot kan det heteronormativa samhället vara en fördel när kvinnorna ska 
hyra en bostad eftersom ingen (idag) misstänker att två kvinnor kan vara ett par. En av de 
intervjuade kvinnorna menade dessutom att män har större möjligheter att vara gifta och 
samtidigt ha en homosexuell relation vid sidan av, vilket inte är ett alternativ för en lesbisk 
eller bisexuell kvinna. Att män både kan vara gifta och ha en homosexuell relation bekräftas 
av tidigare forskning (Khan, 2001; Tomori et al., 2016a). Däremot saknas det forskning om 
hur den möjligheten ser ut för gifta kvinnor.  

6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att kvinnans status varit låg i förhållande till mannen och att det 
förväntas att en kvinna lyder sin man (Sharma, 2015). I den här studien framkommer att 
kvinnorna har en liknande bild av de sociala rollerna, samtidigt som flera av kvinnorna kan 
exemplifieras som normbrytande själva med en ovilja att anpassa sig efter rådande normer. 
När det gäller tidigare forskning om normer om sexualitet stämmer mycket överens med vad 
som framgår i denna studie. Kvinnorna ser den som tabubelagd, precis som Pradhan och Ram 
(2010) gör. Sharma (2015) nämnde i sin bok att sexualundervisning inte är ett obligatoriskt 
ämne i skolan, men i den här studien berättar flera kvinnor att de faktiskt haft det, men att den 
är moraliserande och främst fokuserad på metoder för att undvika graviditet.  
 
Forskning har till viss del studerat våld i relation till lesbiska kvinnor, och funnit att många 
varit utsatta i sina familjer (Fernandez & Gomathy, 2005). I den här studien framkommer att 
flera kvinnor har problematiska förhållanden till sina familjer, där familjen främst haft svårt 
att acceptera att dottern har en annan sexuell läggning. Flera kvinnor menar att det krävs en 
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ekonomisk självständighet för att våga vara öppen med sin läggning, ifall de blir förskjutna 
hemifrån – vilket skulle kunna tyda på kompletterande kunskap i ämnet. Sett ur en bred 
synvinkel skulle detta kunna betyda att rätten till sin egen sexualitet hör ihop med klass och 
kön. En av kvinnorna menade dessutom att platsen hade betydelse för hennes 
handlingsutrymme och jämförde två olika delstaters sätt att se på henne som kvinna och på 
möjligheterna att gå sin egen väg. Tidigare forskning i Indien har inte heller, så vitt jag vet, 
jämfört hur bemötandet och mottagandet skiljer sig åt mellan att komma ut inför vänner och 
att komma ut inför familj, och om det kan vara hedersrelaterat, som i mångt och mycket är 
kopplat till familj. 

6.3 Begränsningar och styrkor 
För att se till denna studies begränsningar vill jag först börja med att säga att den handlar om 
ett land, ett samhälle och en kultur där jag själv inte är medborgare. Studien skulle därmed ha 
kunnat se ut på ett annat sätt om den skrevs av en indier. För att dämpa utifrån-perspektivet 
användes däremot mestadels indiska studier när det gällde tidigare forskning på området, samt 
att jag försökt reflektera över min egen roll och påverkan på studien. 
 
Avseende forskningsdesignen med dess syfte och frågeställningar hade i efterhand en snävare 
avgränsning av dessa varit klokt då jag upplevde att materialet växte sig större och större. 
Exempelvis hade syftet kunna inriktats på att bara behandla kvinnornas ”komma ut”-processer 
eller kvinnornas relation till sin familj. Men med tanke på att det finns så lite forskning på 
området var det svårt att på förhand veta vad som var relevant att rikta in sig på och avgränsa 
syftet i den riktningen. Det finns vidare många fler faktorer som kan ha påverkat 
slutresultatet. Analysen hade fått en annan skepnad och kanske andra slutsatser om andra 
teoretiska utgångspunkter används eller om färre teoretiska ansatser valts. Att använda 
begreppet social kontroll uppkom egentligen från min egen förförståelse om det indiska 
samhället och hade kunnat preciseras på ett annat sätt om mer tid och utrymme fanns.  
 
En styrka är bland annat att det finns lite forskning på detta område för att det är tabubelagt 
samt att de fem intervjuade kvinnorna inte känner varandra, att de härstammar från olika 
platser och har olika åldrar. Denna variation och spridning i urvalet kan ge en ökad 
trovärdighet till studiens resultat. 

6.4 Relevans för socialt arbete 
Socialt arbete kan räknas som ett tvärvetenskapligt ämne och inbegripa ämnen som psykologi, 
sociologi, ekonomi, genusvetenskap m m . Den här studien har stort fokus på genusvetenskap, 
men för att förstå gruppen lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien anser jag ämnet vara 
relevant. Även om den här studien inte direkt berör svenska förhållanden har den en viktig 
relevans för socialt arbete i Indien. Gruppen lesbiska och bisexuella kvinnor är där 
understuderad och marginaliserad (Bhattacharya, 2014). Denna studie kan således ge en bild 
av vilka svårigheter men även möjligheter som kvinnorna möter vilket i sin tur kan användas 
för att förstå vilket slags stöd de kan behöva och var fokus bör läggas i det sociala arbetet. Det 
kan därmed ha ett stort värde för biståndsarbetare eller volontärer som arbetar med 
målgruppen. Även om studien är specifik för Indien kan det även tänkas att den kan vara 
relevant för kuratorer eller andra professioner som kommer i kontakt med ungdomar som 
kommer från en kultur som påminner om Indiens men som växer upp i Sverige. Att studera 
livsförhållanden i andra länder ger dessutom perspektiv på vårt eget sociala arbete och gör att 
vi bättre kan förstå oss själva. Det kan också hjälpa oss att förstå vilka förhållanden som 
exempelvis flyktingar flyr ifrån.  
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6.5 Förslag på fortsatt forskning 
I sammanhanget finns det många ämnen och ingångar som skulle vara angelägna att forska 
vidare på. I denna studie intervjuades kvinnor som var relativt öppna med sin läggning, en 
studie med liknande syfte skulle vara intressant att göra med kvinnor som inte lever öppet 
med sin läggning för att se om erfarenheterna skiljer sig åt. Jag tänker vidare på att sexualitet 
och livsvillkor verkar höra ihop och påverkas av kön, klass, region och religion, varvid en 
studie som jämför erfarenheter utifrån dessa variabler hade kunnat kasta nytt ljus på 
livsvillkoren. Av den anledningen skulle en tänkbar teoretisk utgångspunkt även kunna vara 
intersektionalitet.  

En viktig studie skulle även kunna vara att undersöka hur olika NGO-organisationer inriktade 
på HBTQ-gruppen arbetar och söka utforska vilket slags stöd som upplevs som hjälpsammast 
av kvinnorna. Där hade det vidare varit intressant att även där jämföra kvinnorna som är 
öppna med sin läggning i relation till dem som inte är det, men också att jämföra olika 
organisationers arbetssätt och om eller hur de skiljer sig åt. 

Ytterligare förslag vore att specifikt undersöka lesbiska kvinnors upplevelser av och tankar 
om att komma ut inför sig själva eftersom flera av kvinnorna inte hade någon aning om vad 
homosexualitet var. Likaså att forska kring likheter och skillnader mellan pojkars och flickors 
sexualundervisning.  
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8. BILAGOR 

8.1 Intervjuguide 
 

1. Short introduction 
a) Would you like to tell me a little about yourself? Like age, place of stay, occupation, 

family background, religion etc. 
 

2. Sexual orientation 
a) How would you describe your sexual orientation? 
b) Could you describe how and when you came to know about your sexual preference? (Did 

you accept yourself?) 
c) At that time, what did you know about love or sexuality since before? Like how it´s 

suppose to be? And, how did you learn about it?  
d) Had you learned that there should be a difference between men and women´s behavior in 

love- and sexual life? 
 

3.  Coming out 
a) Have you told others that you are lesbian/bisexual/queer? What reactions did you get? 

Was it reactions you had expected? 
b) Is there anyone you didn´t tell? How come?  
c) How has it been to tell/not to tell? 
 

4. Gender 
a) How would you describe your experiences of being a women in India? Have you 

experienced that society has had certain expectations on you for being a women 
compared to men? If yes, in what way? 

b) Do the expectations from society differ from your family´s expectations on you 
compared to male relatives? If so, in what way? 

c) Do you think that men and women in India have the same opportunity to, for 
instance, educate oneself, chose partner, realize dreams and so on? 

 
5. Gender and sexuality 

a) What does your life look like now? Do you have a partner? If you are in a same-
sex relationship, what benefits and difficulties do you meet as a non-heterosexual 
couple?  

b) How has your life been shaped by being a lesbian/bisexual/queer women (in good 
and/or bad ways)? Has it for instance affected your health, your relations to 
friends, family/relatives etc? 

c) When it comes to section 377, has your life been affected by that law? If yes, in 
what way? 

d) If you would compare yourself to a gay man, do you think you meet different 
challenges or opportunities? 

e) How do you see the future? What dreams do you have? 
 

6. Ending 
a) Is there anything else that you want to add that could be of importance to this study? 
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8.2 Informationsbrev 
 

My name is Sofia Björk and I´m a student at Örebro University in Sweden studying social 
work. Right now I´m writing my bachelor thesis and are looking for participants for 
interviews.  

The theme of the thesis is how life is for lesbian and bisexual women in India, on the basis of 
social, sexual and gender norms. Therefore I´m looking for women to interview to get a 
deeper insight. Do you want to participate or do you know anyone who would like to? It 
would mean a lot for my study! 

The interview can be made either at site, by telephone, chat or e-mail, as per the participant´s 
preference. The information gathered will be made anonymous and the participation is all 
voluntary and one has the right to stop the participation at any time without telling the reason 
or choose to not answer a specific question.  
 
Please don´t hesitate to get back to me for any questions, or if you want to participate! 

  
Kind regards, 
Sofia Björk 
 
Örebro University http://www.oru.se/english 

E-mail: xxx 

Telephone: xxx 

 

http://www.oru.se/english

