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Förord 
 
Hösten 2007 såg vi dokumentärfilmen ”Heligt Vatten – en dokumentärfilm om den globala 
vattensituationen, läskindustrin och fattiga indiska kvinnor” i Sveriges Television. Filmen 
väckte vårt intresse och vår nyfikenhet och vi fick genom den idén att genomför denna studie. 
Vi vill därför tacka Lotta Ekelund för att hon genom sin dokumentärfilm inspirerade oss till 
att genomföra studieresan till byn Plachimada i södra Indien samt för hennes hjälp och tips 
inför resan.  
 
Under vår vistelse i Indien träffade vi ett flertal personer som på olika sätt hjälpt oss i vårt 
arbete och gjort vår studie möjlig att genomföra. Vi vill tacka Cailin som hjälpte oss med en 
värdefull kontakt i Plachimada. Suman med familj vill vi tacka för sitt varma mottagande 
under vår vistelse i Plachimada. Vi vill också tacka Sumans vänner för deras bidrag med 
information och kontakter. Suresh vill vi tacka för att han så generöst hjälpte oss att få tag på 
tolk och intervjupersoner. Våra tre tolkar: Asha, Nandhu och Nileena vill vi tacka för att de så 
generöst och tålmodigt ställde upp och hjälpte oss under våra intervjuer. Vi vill också rikta ett 
stort tack till Intervjupersonerna för att de var villiga att dela med sig av sina tankar och 
känslor.  
 
Vid Mittuniversitetet vill vi tacka Mittuniversitetets Stipendieråd för deras beslut om 
ekonomiskt bidrag ur Stipendiefonden för lärare och studenter, vilket möjliggjort den 
ekonomiska finansieringen av vår studieresa till Indien. Vi vill slutligen tacka vår handledare 
Mona Livholts för sitt kunnande och det stöd hon gett oss under arbetets gång.  
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1. Inledning 

Globalisering är en komplex och mångdimensionell process som sker på flera olika plan över 

hela världen. Den ekonomiska globaliseringen har skapat en nyliberal världsordning där varor 

och kapital kan röra sig relativt fritt över gränserna i jakt på största möjliga vinst (Thörn, 

2002). Nationalstaterna får allt mer konkurrens om makt och kapital av nya aktörer på 

världsmarknaden såsom multinationella företag (Beck, 1998). Mohanty (2003) menar att 

nyliberalismens och kapitalismens dominans i världen idag förvärrar de globala 

ojämlikheterna grudat på ekonomi, ras och kön. Hon menar att det på många sätt är kvinnor 

och flickor, främst i tredje världen, som drabbas hårdast av globaliseringens konsekvenser 

såsom miljöförstöring, privatiseringar och avregleringar. Grundat i detta resonemang 

framhåller Mohanty (2003) behovet av att studera och lyfta fram dessa flickors och kvinnors 

erfarenheter:  
 

Det är i första hand på de kroppar och liv som tillhör kvinnor och flickor i tredje världen/Syd 
(tvåtredjedelsvärlden) som den globala kapitalismen ristar sitt manuskript. Därför är det också genom 
att uppmärksamma och teoretisera erfarenheterna hos dessa grupper av kvinnor och flickor som vi kan 
avmystifiera och avslöja kapitalismen som ett sexistiskt och rasistiskt system, samt att finna formerna 
för ett antikapitalistiskt motstånd. Varje analys av globaliseringens effekter måste följaktligen kretsa 
kring dessa kvinnors och flickors erfarenheter och kamper. (s.261) 

  

Indien är ett av de länder som på senare år följt den nyliberala linjen och välkomnar 

utländska investeringar och kapital, i hopp om ökad ekonomisk tillväxt (Kothari, 1997). Ett 

av de multinationella företag som etablerat sig i Indien är Coca Cola Company, som startat 

flera fabriker för läsktillverkning på olika platser i Indien. Företaget har etablerat fabriker på 

den Indiska landsbygden där befolkningen till största delen består av fattiga småjordbrukare. 

För att tillverka en liter läsk krävs det cirka tre till sex liter vatten och en Coca Colafabrik 

pumpar upp hundratusentals liter vatten om dagen. Detta leder till att brunnarna sinar och 

jordbruken drabbas av torka, vilket får svåra ekonomiska och sociala följder för människorna 

i dessa områden som redan lever på marginalen (Ekelund, 2007). Kvinnorna drabbas extra 

hårt då det enligt tradition är de som har till uppgift att sköta om hemmet, matlagning, tvätt 

och barn, och därmed även vattenförsörjningen (Nussbaum, 2002). 

 

I byn Plachimada i delstaten Kerala i södra Indien, bor främst stamfolk och lågkastiga som 

lever på en till två amerikanska dollar om dagen. De äger ingen mark utan arbetar som 

dagavlönade på de lokala jordägarnas jordbruksfält. Mitt i denna by etablerade Coca Cola 

Company år 2000 en fabrik för att tillverka läsk. Konsekvenserna blev att grundvattnet i 
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området sjönk drastiskt och jordbruken fick svårt att odla sina grödor. Bybornas brunnar 

sinade och det lilla vatten som fanns kvar blev otjänligt på grund av föroreningar från 

fabriken. Det var kvinnorna i byn som först blev varse vattenproblemet. Utan vatten blev 

livssituationen för befolkningen i Plachimada ohållbar och de började organisera sig i 

kollektiva protester mot fabriken. Det var kvinnorna som gick i fronten för protesterna. Efter 

fyra år av protester lyckades befolkningen med hjälp av den uppståndelse de väckt genom 

sina protester både internationellt och i Indien att övertyga politikerna i området att inte 

förnya fabrikens tillverkningstillstånd. Fabriken har varit stängd sedan år 2004 och planerar i 

nuläget att flytta sin verksamhet till en annan plats (Bijoy, 2006).  

 

Genom att lyssna till de kvinnor som protesterade mot Coca Colafabriken i Plachimada är 

förhoppningen att denna studie kan bidra till en förståelse för hur deltagande i 

gräsrotsaktivism kan påverka människors identiteter samt deras sätt att se på sig själva och sin 

omvärld. Vi hoppas även på insikter om vår egen syn på omvärlden och att denna ökade 

medvetenhet i framtiden ska kunna bidra till att förhindra att förförståelse och fördomar styr 

våra handlingar. Vi anser att detta är av betydelse för att bemötandet av människor i socialt 

arbete ska ske på ett respektfullt och etiskt försvarbart sätt.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att söka kunskap om hur Coca Colas etablering i Plachimada liksom det 

kollektiva motståndet mot fabriken har påverkat identiteten hos de kvinnor som varit aktiva i 

motståndet. Syftet är vidare att skapa förståelse för hur kvinnorna ser på ”västvärlden” liksom 

på sig själva i förhållande till väst. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur har organiseringen av och deltagandet i det kollektiva motståndet mot Coca 

Colafabriken i Plachimada påverkat kvinnornas självbild?  

• Hur har etableringen av Coca Cola Company i Plachimada samt organiseringen av och 

deltagandet i det kollektiva motståndet mot fabriken påverkat kvinnornas kollektiva 

identitet?  

• Vad är kvinnornas syn på ”västvärlden”? 

• Hur ser kvinnorna på sig själva i förhållande till ”västvärlden”?   
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1.3 Avgränsning 

Med utgångspunkt i studiens tillgängliga resurser har vi valt att begräsa oss till att studera 

problematiken utifrån ett lokalt perspektiv på individnivå. Vår studie fokuserar på de kvinnor 

som varit aktiva i motståndet mot Coca Colafabriken i Plachimada. Detta innebär att vi inte 

har studerat de protester som skett på andra platser där Coca Cola etablerat fabriker i Indien. 

Vi har inte heller intervjuat män som deltagit i protesterna. Studiens syfte har under arbetes 

gång fokuserats allt mer då vi på grund av begränsade resurser inte haft möjlighet att redovisa 

all vår empiri. 

1.4 Disposition 

Efter denna Inledning där vi introducerat en bakgrund till studien samt dess syfte, 

frågeställningar och avgränsning följer kapitel 2, Metod, där vi redogör för vårt 

tillvägagångssätt. I studiens nästkommande avsnitt, kapitel 3, Studiens kontext: globalisering, 

protester och sociala hierarkier, presenterar vi relevant bakgrundsinformation i syfte att 

skapa förståelse för den kontext som de kvinnor vi studerat lever i. Därefter följer kapitel 4, 

Teoretiska utgångspunkter, där vi redogör för de teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för tolkningen av vårt empiriska material. I det femte kapitlet, Röster från gräsrotsaktivister, 

presenteras vårt empiriska material kopplat till studiens kontext samt tolkat utifrån valda 

teoretiska perspektiv. I det sjätte och sista kapitlet, Diskussion, diskuterar och reflekterar vi 

över studiens resultat samt ger förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Vi är i denna studie intresserade av att få kunskap om identitetsskapande hos de kvinnor som 

deltagit i protesterna mot Coca Colafabriken i Plachimada. Då vi är intresserade av att få 

kunskap om dessa kvinnors subjektiva upplevelser, och inte kunskap av kvantitativ art, har vi 

valt att använda oss av kvalitativ metod (Larsson, 2005). Med utgångspunkt i studiens syfte 

har vi använt oss av semistrukturerade djupintervjuer kombinerat med vissa observationer. 

Vidare har en vad Larsson (2005) kallar abduktiv eller kombinerad induktiv-deduktiv 

kvalitativ strategi använts. Detta innebär att vi dels utgått från vissa teoretiska perspektiv då vi 

utformat studiens problemställning, syfte och frågeställningar i enlighet med ett deduktivt 

tillvägagångssätt men också tillämpat induktion då vi utifrån empirin uttolkat mönster och 

begrepp. Som ett ledord genom hela arbetsprocessen har begreppet reflexivitet fungerat.  

2.1 Observationer 

För att skapa oss en bild av den kontext som de kvinnor vi skulle intervjua lever i valde vi att 

komplementera intervjuer med observationer. Innan vi genomförde intervjuerna hade vi 

möjlighet att närvara vid ett seminarium som hölls i byn för att diskutera den juridiska process 

som blivit en konsekvens av motståndsaktionerna. Vi blev inbjudna till seminariet av två män 

som var engagerade i protesterna och som var vänner till ägaren av guesthouset vi bodde på i 

en närliggande by. Seminariet hölls på malayalam varför vi inte förstod något av vad som 

sades. Vi fick dock summerat huvudinnehållet på engelska av männen som bjudit med oss. 

Under seminariet, som hölls i protestarbetets vindskydd vid vägkanten mitt emot Coca 

Colafabriken, förde vi anteckningar över iakttagelser som vi gjorde gällande exempelvis 

rollfördelningen och placeringen av deltagarna på seminariet. Seminariet innebar också ett 

utmärkt tillfälle för oss att presentera oss och knyta användbara kontakter inför studien. Vi 

blev inbjudna på en rundtur i byn och fick möjlighet att presentera oss för några av byborna. 

 

För att strukturera våra tankar och reflektioner förde vi, kontinuerligt under hela studietiden i 

Plachimada, dagboksanteckningar. Dagboken blev ett bra tillfälle för oss att sätta oss ner, 

summera dagens intryck och diskutera vidare kring de tankar som uppkommit. Inspirerade av 

Thomssons (2002) beskrivning av ett reflexivt förhållningssätt i vetenskapliga studier 

fungerade den som ett sätt för oss att ständigt reflektera och se på företeelser ur olika 

synvinklar. Dagboksanteckningarna tillsammans med anteckningarna från seminariet har vi 

sedan använt oss av i analys- och tolkningsarbetet.  
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2.2 Intervjuer 

Då vi önskade intervjua kvinnor som varit engagerade i protesterna mot Coca Colafabriken i 

Plachimada använde vi oss av en strategisk urvalsmetod där vi utnyttjade vad Halvorsen 

(1992) kallar snöbollseffekten. På ett seminarium som hölls i byn kom vi i kontakt med en 

kvinna som gärna ville ställa upp för intervju och som även hjälpte oss att hitta ytterligare fem 

intervjupersoner. För att få en så nyanserad förståelse som möjligt av kvinnornas känslor och 

tankar valde vi att intervjua kvinnor i olika åldrar där den yngsta var 17 år och den äldsta 54.  

Vår avsikt var ursprungligen att intervjua enbart kvinnor som själva deltagit i protesterna mot 

Coca Colafabriken. Den sista intervjudagen hade vi dock problem med att få tag på 

intervjudeltagare och vi valde därför att tänja på detta urvalskriterium. Två av våra sex 

intervjudeltagare har därmed själva inte deltagit i protesterna men då de visade sig ha mycket 

intressanta tankar att tillföra studien har vi beslutat oss för att använda även dessa intervjuer 

som en del i vårt empiriska material. 
 

Inför intervjuerna utarbetades, med inspiration från Thomsson (2002), ett temapapper med 

olika teman skrivna i cirklar på ett papper (se bilaga I) som intervjuerna sedan kretsade kring. 

Ett temapapper skrevs på engelska och malayalam och ett på engelska och tamil. 

Temapappret presenterades i inledningen av varje intervju och användes sedan som en visuell 

karta och ett stöd för såväl intervjuare, tolk som intervjupersonen under intervjun. 

Temapappret hjälpte oss att på ett smidigt sätt byta samtalsämne från ett tema till ett annat 

genom att peka på pappret. Utifrån temapappret utarbetade vi även en intervjuguide (se bilaga 

II) med frågor kring varje tema som vi använde som stöd under intervjuerna. Denna 

intervjuguide modifierades något efter att vi genomfört våra första två intervjuer. Några frågor 

som spontant dykt upp under de första intervjuerna lades till. Dessa frågor har vi kursiverat i 

bilagan. 

 

Intervjuerna genomfördes i kvinnornas hem med ett undantag då vi genomförde intervjun 

hemma hos en bekant till intervjupersonen. Kvinnornas hem var den plats som vi bedömde 

som mest lämplig eftersom vi önskade en plats som var avskild och där intervjupersonerna 

skulle kunna känna sig avslappnade. Intervjupersonerna tillfrågades om det gick bra att vi 

genomförde intervjun i deras hem eller om de hade önskemål om annan plats. Vi genomförde 

två intervjuer per dag under sammanlagt tre dagar. Intervjuerna varade i omkring 90 minuter 

och vi turades om att intervjua och sitta bredvid som observatör. Vi valde detta arbetssätt för 

att kunna komplettera varandra under intervjuerna. Observatören skötte inspelningen på 
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diktafon och satt under intervjun vid sidan av, lyssnade, observerade och förde anteckningar. 

Innan intervjun avslutades fick den av oss som haft rollen som observatör tillfälle att ställa 

frågor som dykt upp under intervjun. Att vi båda två deltagit på samtliga intervjuer har även 

underlättat under det fortsatta arbetet med transkribering och analys.   

2.2.1 Att intervjua med tolk  

De kvinnor som vi ville intervjua talade inte engelska varför vi var beroende av tolk för att 

kunna genomföra studien. För att skapa en intervjumiljö där informanterna skulle kunna 

känna sig avslappnade nog att svara öppet bland annat på de frågor vi hade kopplat till genus, 

bedömde vi att en kvinnlig tolk var en förutsättning. Att få tag på en kvinna som kunde tolka 

var ingen helt enkel sak och vi blev både ifrågasatta och misstänkliggjorda av män som var 

engagerade i protestarbetet. En dag då vi befann oss i Plachimada för ett möte med en man 

som skulle ge oss information om protesterna hade vi turen att av en slump träffa på en ung 

manlig journalist från en lokal tidning. Han hjälpte oss att komma i kontakt med tre unga 

kvinnliga studenter från en närliggande större stad som var intresserade av att hjälpa oss att 

tolka under intervjuerna.  

 

Våra tre tolkar hade varken tolkutbildning eller vana av att tolka vilket kan ses som en 

nackdel. Dock var de universitetsstuderande vilket underlättade, då det innebar att de var 

bekanta med forskningsmetodik. Som universitetsstuderande från medelklassfamiljer tillhörde 

de dock en helt annan samhällsklass än våra intervjupersoner, vilket bland annat kan tänkas ha 

påverkat deras förmåga att förstå och översätta specifika lokala uttryck och företeelser. Det 

faktum att tolkarna kom utifrån och på så sätt inte redan var involverade eller insatta i 

protesterna ser vi som en fördel då de därmed i mindre utsträckning riskerade att lägga in sina 

egna åsikter och värderingar i den information som de förmedlade. Att de kom utifrån kan 

också ha inneburit att intervjupersonerna hade lättare att tala öppet då tolkarna för dem var 

okända och därmed neutrala personer, men det kan lika gärna ha inneburit motsatsen.  

  

Att vi fick hjälp av tre tolkar ser vi både inneburit fördelar och nackdelar och kan ha haft både 

positiv och negativ inverkan på det insamlade materialet. Vi hade fördelen att kunna välja tolk 

utifrån om informanten föredrog att genomföra intervjun på tamil eller malayalam, då två av 

tolkarna hade tamil som modersmål och en malayalam. Det innebar också att tolkarna kunde 

turas om att tolka och på så sätt vara mer alerta i sin uppgift. Att ha flera tolkar innebar även 

att vi hade fler olika personer att samarbeta med, vilket ställde extra höga krav på oss, att på 
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ett så tydligt sätt som möjligt informera tolkarna innan intervjutillfällena om hur vi önskade 

att de skulle uppträda och gå tillväga i sin tolkning.  

2.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i samtliga stadier av vår undersökning. Kvale (1997) menar att 

man redan vid valet av ämne för en undersökning bör ha i åtanke att undersökningen inte bara 

bör syfta till att generera kunskap utan också förbättra människors situation. Genom att 

intervjua kvinnorna som deltagit i protesterna mot Coca Cola om deras tankar och känslor 

hoppas vi att denna kunskap ska kunna bidra till ökad förståelse för deras specifika situation 

men också kring konsekvenserna av multinationella företags etablering för människor på 

gräsrotsnivå. På så sätt kan vår studie säga något om marginalisering och betydelsen av 

gräsrotsaktivism i vår globaliserade värld, vilket på lång sikt, om än marginellt, kan bidra till 

en förändring.  

 

Vi hade inte svårt att hitta intervjupersoner utan upplevde snarare att många kvinnor 

uppskattade uppmärksamheten och var glada över att få dela med sig av sina tankar. Vi var 

likväl mycket noga med att informera deltagarna om undersökningens allmänna syfte och 

upplägg, om att alla personliga uppgifter hanteras konfidentiellt samt att de när de vill har rätt 

att dra sig ur undersökningen, för att därefter få deras informerade samtycke. Den 

maktojämlikhet som man kan säga rådde mellan oss som vita akademiker och de kvinnor vi 

intervjuade innebar etiska frågeställningar som vi kommer att resonera kring i samband med 

nästa avsnitt om reflexivitet.  

2.4 Reflexivitet  

Ek (1999) beskriver reflexivitet som ”en analytisk metod att tänka kring det egna tänkandet” 

(s.21). Ett reflexivt förhållningssätt innebär enligt Thomsson (2002) att ständigt reflektera och 

se på företeelser ur olika synvinklar. Ingenting i en studie är självklart, allt ska ifrågasättas. 

Både Thomsson (2002) och Ek (1999) belyser vikten av att forskaren är medveten om att den 

kunskap som produceras påverkas av den personliga kontexten; de egna personliga 

erfarenheterna, samhället, kulturen, normsystemet och så vidare. Thomsson (2002) påpekar 

att forskaren genom att uppmärksamma dess närvaro kan undvika att låta någon del i den 

personliga kontexten ta övertaget i tolkningsprocessen. Ek (1999) framhåller vikten av att 

uppmärksamma och reflektera över de makthierarkier som aktualiseras i en studie. Hon utgår 

från Bourdieus resonemang om symboliskt kapital där faktorer såsom klass, kön och kunskap 

påverkar personers position i samhället. Exempelvis innebär att vara vit liksom att vara man 
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en överordnad position och därmed vissa privilegier. Vidare menar Ek (1999) att kunskap och 

makt har en intim koppling. Att producera kunskap innebär exempelvis makten att bestämma 

vilka som ska få möjlighet att uttala sig i en studie, makten att bestämma intervjuteman och 

vad som ska finnas med i den slutgiltiga textpresentationen (ibid.).  

 

I vårt uppsatsarbete har ett reflexivt förhållningssätt inneburit att vi ställt våra egna 

föreställningar och tolkningar mot väggen. Att vi har varit två i denna reflekterande process 

upplever vi varit en stor tillgång, då ifrågasättandet kunnat ske genom kontinuerlig dialog och 

diskussion. Vi har funderat och diskuterat kring hur den kontext vi kommer från påverkat oss 

i vårt arbete, vad vår egen bakgrund inneburit för vår förförståelse innan vi reste till 

Plachimada, de frågor vi ställde till intervjupersonerna, de analyser och de tolkningar vi 

gjorde och så vidare.  Vi har varit intresserade av att undersöka identitetsskapande hos de 

kvinnor som deltagit i protesterna i Plachimada men i enlighet med vad Ek (1999) påpekar 

kan vi i denna studie bara redovisa vår bild av deras identitetskapande. En bild som färgas av 

våra erfarenheter som vita universitetsstuderande kvinnor från Sverige. 

 

Frågan om makt är något som i hög grad aktualiserats i vår studie. Som vita akademiker från 

Sverige kan man säga att vi ur ett globalt perspektiv innehar ett stort symboliskt kapital i 

jämförelse med de kvinnor vi genomförde intervjuer med. I enlighet med Eks (1999) 

resonemang är de maktojämlikheter som aktualiserats i vår studie svåra att råda bot på. Det 

skulle vara mycket svårt, om inte omöjligt, för oss att byta hudfärg och klassbakgrund.  Vi har 

därför valt att istället hantera maktfrågan genom att uppmärksamma och reflektera över den. 

Vi har funderat mycket kring hur maktojämlikheten i våra intervjuer kan tänkas ha påverkat 

resultatet. Det är en omöjlighet att komma fram till ett exakt svar på den frågan men en 

slutsats som är rimlig att dra är att det påverkat resultatet. Det kan exempelvis tänkas att vår 

position som vita västerländska välutbildade kvinnor har påverkat intervjupersonernas svar 

liksom att vår egen tolkning av de svar vi fick influerats. Maktojämlikheten rådde inte bara 

mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna utan även våra tolkar, tre unga kvinnliga 

studenter från välbeställda indiska medelklasshem, berördes. För att visa respekt och inte 

sticka ut mer än nödvändigt valde vi att klä oss i traditionella indiska kläder då vi vistades i 

byn och genomförde intervjuerna. Våra tolkar kom dock klädda i jeans och gympaskor. Då 

”västerländska kläder” kan ses representera modernitet, hög status och välstånd blev den 

maktojämlikhet som råder globalt men också internt i Indien tydlig.   



  9 
   
   
 

2.5 Transkribering och analysmetod 

Efter att samtliga intervjuer var slutförda transkriberades intervjuinspelningarna. För att få en 

allomfattande bild av intervjuerna transkriberades de så ordagrant som möjligt. Vi valde att 

dela upp transkriberingen så att vi transkriberade de intervjuinspelningar där vi själva varit 

den som lett intervjusamtalet. Som komplement till den inspelade intervjun hade vi också 

observatörens anteckningar från intervjutillfället som då det ansågs relevant tillfogades som 

kommentarer i texten.  
 

I analysen av vårt material har vi inspirerats mycket av Thomsson (2002). Hon menar att i en 

reflexiv studie bör en kontinuerligt pågående tolkande analys göras med en blandning av 

osystematiska och systematiska reflektioner, med andra ord både spontana men också på 

förhand planerade reflektioner. Vi har såväl innan, under som efter vistelsen i Plachimada 

funderat, reflekterat och diskuterat frågor som berört vår studie. Analysarbetet handlar enligt 

Thomsson (2002) vidare om att vara kreativ och hitta en metod som på bästa möjliga sätt 

passar syfte och frågeställningar. Vi har därför utgått från den reflexiva analysmetod som 

Thomsson beskriver men även utnyttjat vår kreativitet och anpassat analysmetoden under 

arbetets gång utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Nedan följer en beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt.    

 

För att repetera de intervjuer vi inte själva transkriberat och därigenom få en första helhetsbild 

av det transkriberade materialet, lyssnade vi igenom intervjuinspelningarna av varandras 

transkriberade intervjuer. Nästa steg innebar att vi läste igenom de intervjuer vi själva gjort 

och antecknade reflektioner i marginalen. Därefter bytte vi och läste igenom varandras 

intervjuer, gjorde kommentarer på den andres reflektioner samt antecknade nya. Efter att 

sedan ha läst igenom varandras kommentarer skrev vi tillsammans in samtliga kommentarer i 

de transkriberade dokumenten på datorn. Detta gav oss tillfälle att tillsammans diskutera och 

reflektera över de tankar vi hittills haft och också komma fram till nya. Efter att 

kommentarerna var inskrivna på datorn gjorde vi en lodrät analys med en nyckelintervju 

(Thomsson, 2002). Vi valde ut den intervju som vi ansåg vara mest innehållsrik, skrev ut 

varsitt exemplar, läste igenom och antecknade teman/koder i marginalen var för sig. Därefter 

kunde vi utifrån de teman/koder vi antecknat var för sig arbeta oss fram till en samling 

gemensamma koder exempelvis genus, konflikter, utveckling samt olika dimensioner av 

identitet såsom sammanhållning, nationell identitet och empowerment. Dessa gemensamma 

koder användes sedan då vi delade upp resterande transkriberade intervjuer för kodning. Vi 
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granskade varandras kodning, diskuterade ställen där vi inte var överens om kodningen och 

kom fram till vissa förändringar. Vi övergick sedan till det steg i analysen som Thomsson 

(2002) kallar vågrät analys.  Det innebar att vi klippte ihop de textavsnitt med samma kod 

från de olika intervjuerna i olika dokument som vi döpte efter respektive kod. Varje 

textavsnitt fick en adresslapp så att vi enkelt skulle kunna gå tillbaka till den transkriberade 

originaltexten vid behov. För att de olika textavsnitten inte skulle stå som lösryckta citat utan 

sammanhang klippte vi ofta in en bit innan och/eller efter från originaltexten. Vi läste därefter 

igenom alla tematexter för att skapa oss en överblick av vårt analyserade empiriska material. 

Därigenom kunde vi lyfta fram de delar i materialet som vi fann mest intressanta utifrån 

studiens syfte och välja teoretiska perspektiv som vi ansåg kunde belysa dessa. I tolkningen 

utifrån de teoretiska perspektiven analyserades kvinnornas intervjuuttalanden i förhållande till 

varandra och likheter liksom skillnader lyftes fram.   

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom tolkande undersökningar handlar validitet enligt Thomsson (2002) om huruvida man i 

själva verket studerar det som man utgivit sig för att studera och om man i själva verket tolkar 

det man avser sig tolka. Val av datainsamlings- och urvalsmetod liksom tillvägagångssätt 

under intervjuer, observationer, analys och tolkning ska vidare ske utifrån undersökningens 

syfte, något vi ständigt haft i åtanke. Vi har under hela studiens gång utnyttjat det faktum att 

vi varit två. Det har gett oss möjlighet att granska, ifrågasätta och diskutera vårt arbete genom 

hela studien. På så sätt har vi avsett öka studiens validitet utifrån Kvales (1997) syn på 

validering som en slags hantverksskicklighet hos den som utför undersökningen, att ständigt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka det man fått fram.  

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet, med andra ord hur väl 

undersökningsmetoden man använder mäter det som det mäter (Kvale, 1997). I 

intervjusituationerna turades vi om att intervjua och observera, vilket kan ha inverkat på 

intervjuernas reliabilitet, då två intervjuare innebär olika sätt att intervjua. Detta hanterade vi 

genom diskussion av intervjusättet före och feedback till varandra efter varje intervju. Att 

turas om innebar samtidigt att vi hade chans att återhämta oss mellan intervjuerna vilket 

sannolikt haft en positiv inverkan på intervjukvalitén. Allt som sades under intervjun spelades 

in på band. Det innebar att vi kunde ha full fokus på intervjusamtalet och efteråt lyssnas 

igenom allt som sagts samt transkribera materialet, vilket rimligen haft en positiv inverkan på 

reliabiliteten.  
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Vidare kan maktojämlikheten i intervjusituationen tänkas ha haft en negativ inverkan på det 

insamlade materialets reliabilitet. Om intervjupersonerna besvärades av maktojämlikheten kan 

detta ha inneburit att de inte varit helt öppna och ärliga i sina svar. Vi fick ibland en känsla av 

att intervjupersonerna undanhöll information från oss. Detta eftersom olika intervjupersoner 

gav olika svar på vissa frågor, exempelvis rörande konflikter i protestgruppen.  

 

Vår användning av tolk har med stor säkerhet inverkat negativt på det insamlade materialets 

reliabilitet. Att använda sig av tolk innebär alltid att kommunikationen med intervjupersonen 

inte är direkt utan att allt som sägs under intervjun först måste gå via en tredje person. Den 

information som tolken förmedlar kan troligtvis aldrig bli en exakt översättning utan 

innehåller även tolkens egna tolkningar, vilket innebär att vi inte kan vara säkra på hur våra 

frågor eller intervjupersonernas svar tolkats. Vi observerade att tolkarnas översättningar ofta 

var kortare än intervjupersonernas svar. Detta beror sannolikt på att tolkarna valde ut vissa 

delar, sammanfattade och gjorde informationen lättare att förstå. Att ha tre olika tolkar kan 

dessutom ha minskat likheten i genomförandet av intervjuerna då tolkarna sannolikt hade 

något olika sätt att utföra sin uppgift på (se även diskussionen i tolkavsnittet ovan).  

 

Av tidsmässiga skäl valde vi att dela upp transkriberingen vilket kan ha inneburit att vi 

transkriberat något olika i vissa fall. I syfte att öka reliabiliteten här kommunicerade vi med 

varandra under transkriberingsprocessen för att på så sätt hitta ett gemensamt arbetssätt samt 

hjälpa varandra då vi var osäkra på vad som sades i intervjuinspelningarna. I analysen av vårt 

insamlade material har vi utnyttjat att vi varit två uttolkare. Genom att därtill beskriva vårt 

tillvägagångssätt har vi avsett öka reliabiliteten i detta moment, utifrån Kvales (1997) 

beskrivning av metoder för kontroll av intervjuanalysen. Det går dock inte att helt utesluta att 

det som Kvale (1997) kallar godtycklig subjektivitet spelat in, det vill säga att våra egna 

värderingar färgat analysen av vårt material. 

 

Vi önskar ställa oss till det kunskapsteoretiska synsättet gällande frågan om 

generaliserbarhet. Denna åskådning innebär att god forskning inte handlar om att bevisa utan 

istället om att skapa en god förståelse. Förståelsen genererad genom studien kan sedan 

användas för att försöka förstå liknande situationer och grupper (Thomsson, 2002). Utifrån 

Kvales (1997) diskussion om vem som ska utföra den analytiska generaliseringen, har vår 

ambition varit att skriva rapporten på ett sådant sätt att läsaren själv ska kunna bedöma om 

studiens resultat kan generaliseras.  
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3. Studiens kontext: globalisering, protester och sociala hierarkier  

I syfte att skapa förståelse för den kontext som de kvinnor vi studerat lever i presenterar vi i 

detta kapitel en översikt över händelserna kring Coca Colafabrikens etablering i Plachimada, 

Indiens politik och ekonomi samt genussituationen i Indien och i delstaten Kerala där byn 

Plachimada är belägen. Vi tar även upp situationen för de kastlösa. 

3.1 Indiens politik och ekonomi 

Under britternas kolonialtid i Indien från 1800-talet och framåt genomfördes flera reformer 

till gagn för den rikare delen av Indiens befolkning. Det brittiska väldet förespråkade 

kommersialism och privat ägande. Bland annat gjordes jord till en handelsvara, därmed 

fråntogs jorden byn och brukaren och kom i den indiska lojala adelns ägor. Detta lade 

grunden till den ojämna fördelning av jord som fortfarande råder på Indiens landsbygd. Det 

brittiska härskarväldet innebar även åratal av västeuropeiska koloniala rasfördomar och 

inställningar om överlägsenhet gentemot den indiska befolkningen. Efter flera års kamp blev 

Indien slutligen, år 1947, själständigt. De kommande 40 åren styrdes Indien den övervägande 

tiden av kongresspartiet, det vill säga det parti som lett frihetskampen. Detta parti hade ett 

brett stöd av befolkningen både bland fattiga och rika och förknippades med ”indisk 

socialism”, frihet och välfärd till alla. Partiet reglerade ekonomin med femårsplaner och den 

privata industrin var hårt hållen av staten (www.ne.se). Det rådde enligt Kothari (1997) under 

dessa första år efter självständigheten en idealism där ett mål om ett mer rättvist samhälle, 

med omfördelning av resurser och fattigdomsbekämpning, skulle eftersträvas. Detta 

försvårades dock kraftigt av det elitistiska och byråkratiska administrativa systemet som fanns 

kvar sedan kolonialtiden samt av det starka motstånd mot sociala reformer som fanns hos de 

inflytelserika i de övre kasterna och samhällsklasserna i Indien, vilkas stöd kongresspartiet var 

beroende av. Från och med 1980-talet började Indiens politiska färg att skifta från vänster mot 

höger och år 1981 tog Indien, i hopp om industriell utveckling, sitt första lån från den 

Internationella Valutafonden (IMF), vilket medförde krav på ekonomisk liberalisering. 1991 

genomfördes stora avreglerande och liberala förändringar av Indiens ekonomi under 

påtryckningar från IMF och Världsbanken, som en del av ”New Economic Policy”. Indien 

skuldsatte sig även ytterligare med ett stort lån från IMF (www.ne.se). De ekonomiska 

förändringarna som gjordes syftade dels till att öppna Indiens ekonomi mot världen och 

därmed dra till sig utländska investeringar och dels till att minska statens inblandning i 

marknaden (www.landguiden.se). Detta ledde bland annat till att det blev mycket lättare för 

multinationella företag att göra investeringar i Indien då regeringen välkomnade utländskt 
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kapital (Kothari, 1997). Kothari (1997) menar att den nya situationen försvagade Indien som 

nationalstat och försatte landet i en beroendeställning gentemot internationella institutioner, 

företag och den kapitalistiska marknaden. Liberaliseringen av ekonomin ledde till ett markant 

uppsving av Indiens BNP, men samtidigt ökade de redan stora klyftorna mellan rika och 

fattiga (www.ne.se). Förhoppningar finns bland nyliberalismens förespråkare att det nya 

ekonomiskt starka Indien ska leda den stora fattiga delen av Indien i ”rätt riktning” med tiden. 

Scott B. MacDonald (2006) skriver i sin artikel “A tale of two Indias”: 

 

It is hoped that the improvements in national income, the expansion of the middle class, the competitive 
nature of India’s entrepreneurial class, microcredit programs targeting rural areas and women, and a 
functioning political system can overcome the many challenges. If nothing else, the dynamic high-tech 
India can continue to nudge the other India in the right direction and mitigate some of the more severe 
problems facing the country and its people. (s.76) 

 

Nyliberalismens motståndare menar att en friare marknad leder till stora sociala klyftor och 

miljöproblem, då det är efterfrågan som styr.  Kothari (1997) menar att den köpstarka delen 

av Indiens befolkning efterfrågar varor som exempelvis utländska bilar, parfymer, snabbmat, 

tvättmaskiner, läsk och så vidare. Marknaden svarar med att producera det som efterfrågas av 

denna köpstarka grupp som är i absolut minoritet i Indien. Det är alltså inte basmat, 

miljömässigt hållbara system för att ta till vara vatten på landsbygden och så vidare som 

produceras. I sin artikel “Whose independence? The social impact of economic reform in 

India” skriver Kothari (1997): 

 

Behind the facade of these superficial symbols of consumption however lies a story of increasing 
disparities: a rice of under and unemployment, a deterioration of the livelihoods of a majority of the 
population, an increase in critical poverty /…/ a staggering increase in environmental degradation in both 
urban and rural areas. (s.85-86) 
 

3.2 Indien och grundvatten 

Efter liberaliseringsreformerna i början av 1990-talet, vilket bland annat inbegrep 

privatisering av vatten, växte flaskvatten och läskindustrin. Vatten som naturresurs i Indien är 

nästan helt gratis och det är även billigt med arbetskostnader och utvinning av grundvatten. 

Samtidigt välkomnar regeringen ihärdigt utländska investeringar. Det är detta som har legat 

till grund för att multinationella företag som exempelvis Coca Cola Company, PepsiCo, 

Vivendi och Bechtel etablerat sig i Indien. Dessa företag hoppas också på att dra in en stor 

vinst på den urbana medelklass som börjat växa fram och som efterfrågar en mer västerländsk 

livsstil, där bland annat läsk som Coca Cola ingår. Indiens vattenlag, som inte har ändrats 

sedan kolonialtiden, är otillräcklig för att skapa en rättvis vattenfördelning. Som lagen ser ut 
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idag kan vem som helst som äger mark där det finns grundvatten, utvinna hur mycket vatten 

de vill från sina ägor (Aiyer, 2007). 

3.3 Kastsystemet 

Kastsystemet är ett indiskt sätt att skapa social struktur, med rötter långt tillbaka i historien. 

Det finns en stark rangordning inom kastsystemet där de högre kasterna tillskrivs mer status i 

samhället än de lägre. Kasttillhörighet är något människan föds in i och traditionellt avgör det 

bland annat yrke, rättigheter och skyldigheter samt äktenskapspartner och umgänge. Det är 

förbjudet enligt indisk lag att diskriminera människor på grund av kast och de kastlösa i 

samhället har på senare år blivit mer accepterade i samhället. Regeringen har en officiell 

inställning att kastsystemet med tiden helt ska avskaffas. Traditionen har dock djupa och 

religiösa rötter och diskriminering av lägre kaster samt kastlösa är fortfarande utbrett i Indien 

(www.ne.se; www.landguiden.se).  

3.4 Genus i Indien och Kerala 

Det finns ett gammal indiskt ordspråk som lyder: ”Så snart en dotter är född vilar hon i 

dödens eller i sin blivande makes händer” (Nussbaum, 2002, s.20). Med detta menas att det i 

Indien inte är ovanligt att en flickas födelse skänker föräldrarna mer oro än lycka. Om en 

familj med sämre ekonomiska resurser får en flicka innebär detta stora problem då flickor 

måste giftas bort på familjens bekostnad samt att de inte kommer att försörja föräldrarna 

senare i livet. Trots att den indiska lagen förbjuder diskriminering på grund av kön finns det 

än idag stora könsskillnader när det gäller hälsa, utbildning och möjlighet till anställning. I 

delstaten Kerala, har det i nästan 100 år satsats mer på välfärd och jämlikhet än i resterande 

landet och skillnaderna mellan könen är också mindre här. Läskunnigheten bland vuxna är 90 

procent och nästan alla ungdomar, både pojkar och flickor, är läskunniga. Det finns även fler 

kvinnor än män i Kerala, vilket är tvärtemot siffrorna från resten av landet. Trots att kvinnor i 

Kerala har större möjligheter till bättre hälsa och utbildning än kvinnor i resten av landet, är 

de oftast oerhört beroende av sina män. De har allt ansvar för att sköta hemmet samtidigt som 

de är tvungna att arbeta om dagarna för att försörja familjen då det i Kerala är vanligt att 

mannen använder hela sin arbetsinkomst för egen räkning (Nussbaum, 2002).  

3.5 Händelserna i Plachimada 

I den Indiska delstaten Kerala ligger byn Plachimada. Majoriteten av befolkningen i byn 

tillhör den kastlösa ursprungsbefolkningen adivasi eller de lägsta kasterna i Indiens 
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kastsystem, så kallade backward casts. Adivasi har mycket låg status i Indien och är för 

många en symbol för ”sen utveckling och primitivitet”. De boende i Plachimada är jordlösa 

och har länge kämpat för att få rätt att äga mark samt få mer makt och självstyre. De flesta har 

ingen eller väldigt låg grad av utbildning och arbetar som dagavlönade på de lokala 

jordägarnas jordbruksfält. Dagslönen för jordbruksarbetare i området är för män cirka US$2 

och för kvinnor omkring US$1 (Bijoy, 2006). Under vårt besök i Plachimada observerade vi 

att boendet i byn består av små hus som ofta är gjorda av lera/kodynga och har stampade 

jordgolv. Byns vägar är inte asfalterade och när monsunen kommer förstår vi att de förvandlas 

till lervälling. Större delen av året råder dock torrt klimat i byn, vilket innebär att 

befolkningen är starkt beroende av grundvatten och konstbevattning (ibid.).  Mitt i 

Plachimada köpte det multinationella företaget Coca Cola Company år 1998 cirka 34 

tunnland mark, för att år 2000 få tillåtelse att starta en läskfabrik som skulle producera högst 

en halv miljon liter läsk om dagen. Tillåtelsen till produktionen kom från det minsta lokalt 

valda maktorganet på den indiska landsbygden, det så kallade byrådet eller Panchayat. De 

styrande i byrådet, vilka själva är landägare och tillhör en politisk elit, hoppades få del av de 

vinster som eventuellt denna utländska investering kunde föra med sig. För att tillverka en 

liter läsk krävs det mellan tre till sex liter vatten och det visade sig, då produktionen startade, 

att fabriken med sina kraftfulla elektriska pumpar sög upp mellan en halv och en och en halv 

miljon liter grundvatten om dagen. Detta ledde till att grundvattennivån sjönk drastiskt i hela 

området. Inom två år började bybornas brunnar att sina och det lilla vatten som fanns kvar 

blev otjänligt på grund av föroreningar från fabriken (Aiyer, 2007). Det blev färre 

arbetstillfällen på åkrarna då jordbruket drabbades av torka och kvinnorna i byn tvingades gå 

långa sträckor varje dag för att bära hem tunga krukor med vatten till familjens dagsbehov. 

Kvinnornas arbetsinkomst minskade också då de inte kunde arbeta när de hämtade vatten 

(Ekelund, 2007). Coca Cola skänkte också bort avfall från sin produktion till bönderna i 

området och påstod att det kunde fungera som gödsel till åkermarken. Detta avfall visade sig 

senare innehålla stora mängder farliga ämnen, bland annat kadmium och bly. Då bönderna 

inte längre tog emot avfallet dumpade Coca Cola det nattetid på markerna runt om fabriken 

(Bijoy, 2006). 

 

Med en försämrad arbetssituation, utan vatten och med stinkande avfall i området blev 

livssituationen för befolkningen i Plachimada ohållbar, något som framkommer i våra 

intervjuer. Mot sin historia av kamp för autonomi och markrättigheter började adivasi-

befolkningen att organisera en kollektiv protest för att få Coca Colafabriken att stänga. 
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Befolkningen i Plachimada menade att rent vatten och ren luft var en del av deras 

grundläggande rättigheter (Aiyer, 2007). Protesten inleddes den 22 april år 2002 med att 1300 

människor, varav majoriteten adivasi-befolkning, deltog i en blockad utanför Coca Colas 

fabrik i Plachimada. Blockaden blev avbruten och flera demonstranter blev omhändertagna av 

polis (Bijoy, 2006). Efter denna händelse inleddes en protest-vaka. Dygnet runt vakade 

medlemmar av proteströrelsen i ett specialbyggt vindskydd mitt emot Coca Colafabrikens 

grindar (www.indiaresource.org). Då protesterna först inleddes var alla politiska partier i 

området emot dem, men efter att stödet för befolkningen växte började Communist Party of 

India – Marxist (CPI-M) att involvera sig i proteströrelsen. CPI-M såg en chans att använda 

den folkliga resningen mot Coca Cola som en plattform för att föra fram sina politiska åsikter 

mot högerpartier i Kerala samt mot USA-imperialism. Även byrådet ändrade uppfattning och 

vände sig mot Coca Cola då de på grund av uppmärksamheten protesterna fick förstod att 

vattnet blev förstört (Aiyer, 2007).  
 

Det var främst adivasi-kvinnor som formade protestens ryggrad då de envist satt utanför 

fabriken dag ut och dag in med plakat och banderoller om att de krävde rent vatten och ren 

luft (Bijoy. 2006). Då det traditionellt i Indien är kvinnorna som har ansvaret för hemmet, det 

vill säga matlagning, barn, tvätt med mera så var det också de som först fick upp ögonen samt 

var de främsta offren för vattenproblemet. Det var också en adivasi-kvinna som utsågs till 

ledare och språkrör för protesterna (Ekelund, 2007; Bijoy, 2006). Protesterna lyckades med 

hjälp av vetenskapliga rapporter (bland annat från BBC) om graden av gift i vattnet och 

avfallet samt kvinnornas uthålliga vakande och demonstrerande framför fabriken att vinna en 

bred opinion både i Indien och internationellt. Flera domstolsbeslut mot Coca Colafabriken 

vanns till adivasi-befolkningens fördel. Bland annat tvingades Coca Cola i juli 2003 att sluta 

dumpa giftigt avfall samt samla in allt avfall som hittills dumpats i området (Aiyer, 2007). I 

mars 2004 förbjöds Coca Cola av Keralas högsta domstol att utvinna grundvatten i 

Plachimada på grund av torka, dock endast fram till monsunregnens start i juni 2004. Sedan 

dess har byrådet vägrat att förnya fabrikens tillstånd att tillverka läsk och fabriken har sedan 

dess förblivit stängd (www.indiaresource.org). Plachimadas befolkning har fortfarande idag, 

år 2008, representanter för proteströrelsen dagligen närvarande i vindskyddet mitt emot den 

stängda fabriken. Kampen i Plachimada kommer att fortsätta till dess att Coca Cola flyttar sin 

fabrik från byn helt och hållet, vilken den också planerar att göra (Aiyer, 2007).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel följer en redogörelse för de teoretiska perspektiv som använts i tolkningen av 

vårt empiriska material. Inledningsvis berörs empowerment, varpå ett avsnitt om kollektiva 

identiteter följer. Slutligen presenteras postkolonial teori samt feministiskt postkolonialt 

tänkande.   

4.1 Empowerment 

Empowerment är enligt Datta och Kronberg (2002) ett omtvistat och komplext begrepp som, 

trots kritik för att vara västerländskt med utgångspunkt i dess individualistiska kultur, sedan 

1970-talet flitigt använts i feministisk litteratur samt inom ”The Gender and Development 

Discourse” (GAD). Författarna framhåller FN: s definition av empowerment, som de menar 

fångar dess mångfasetterade natur. Begreppet omfattar där en känsla av egenvärde, rätten att 

göra val, rätten att ha makt och kontroll över sitt eget liv både i och utanför hemmet samt 

möjlighet att påverka riktningen för social förändring (ibid.). Datta (2002) menar att 

empowerment måste komma till stånd genom en ”bottom-up” mobilisering och hänvisar 

bland annat till Naila Kabeer (citerad i Datta, 2002):  

 

Because there are risks and costs incurred in any process of change, such change must be believed in, 
initiated and directed by those whose interests it is meant to serve. Empowerment cannot be given, it 
must be self-generated. (s.77)  

 

Datta (2002) påpekar att nationell policy och internationella ansträngningar kan tillhandahålla 

möjliggörande resurser men att det är genom gräsrotsaktivism som förändring för 

empowerment måste ske. Datta (2002) menar vidare i sin artikel ”The State, Development, 

and Empowerment in India” att kvinnor på landsbygden med ansvar för hushållet erfar 

miljöförstöring såsom förgiftning av vatten och jorderosion direkt då det inskränker deras 

uppgift att ta hand om sin familj.  Då miljöförstöring påverkar kvinnornas liv påverkar det 

även deras möjlighet till empowerment.  

 

Calman (1992) diskuterar i sin bok ”Toward Empowerment, Women and Movement Politics 

in India” kvinnors rörelser1
 i Indien. Hon menar att rörelser, utöver att skapa yttre förändring, 

även kan generera personlig förändring eller vad hon kallar psykologisk empowerment hos 

dem som deltar. Detta särskilt för deltagare vars möjligheter att delta i traditionella politiska 

institutioner normalt sätt är begränsade. Författaren visar på hur kvinnor genom deltagande i 

                                                
1 Calman (1992) definierar en rörelse (a movement) som en kollektiv ansträngning för förändring.  
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olika former av rörelser kan tillägna sig nya kunskaper och större medvetenhet om sin 

omvärld, få ökat självförtroende, förvärva större autonomi som individer samt en känsla av 

gruppsamhörighet (Calman, 1992).  

4.2 Kollektiva identiteter  

Thörn (1999) framhåller att våra personliga identiteter delvis byggs upp av unika 

livserfarenheter men även grundar sig på en rad identifikationer med kollektiva storheter 

såsom klass, kön och nation. Den kollektiva identiteten fungerar dels som en faktor som ger 

mening och sammanhang åt den enskilda individen men utgör även kittet som håller samman 

olika former av gemenskaper. Petersson (2003) menar att kollektiva identiteter handlar om 

möten och relationer mellan individer. Kollektiva identiteter formas genom möten med 

likasinnade vilka därmed bekräftar vilka vi är. Denna känsla av grupptillhörighet förstärks 

därtill genom möten med individer som ses vara annorlunda, genom att identifiera vad ”vi” är 

i förhållande till ”de andra”. Vidare menar Petersson (2003) att kollektiva identiteter 

kännetecknas av egenskaperna föränderlighet, mångdimensionalitet och kontextbundenhet. 

Kollektiva identiteter handlar om ständigt pågående processer och kan därmed inte studeras 

som att de vore oföränderliga över tid. Individer kan också sägas ha flera kollektiva identiteter 

samtidigt där de olika identiteterna har olika betydelse och styrka vid olika tillfällen och 

perioder i livet. Exempelvis kan yttre omvälvande händelser i samhället innebära att 

kollektiva identiteter förändras i grunden. Kollektiva identiteters föränderlighet, 

mångdimensionalitet och kontextbundenhet gör de så komplexa att det, enligt Petersson 

(2003), är omöjligt att få en fullständig bild eller utreda alla dess beståndsdelar. Detta kan ses 

ligga i linje med Thörns (1999) resonemang då han pekar på att det är svårt att avgöra en 

kollektiv identitets styrka eftersom kollektiva identiteter ofta kan vara verksamma på en latent 

nivå i människors psyken och aktualiseras bara vid vissa specifika tillfällen, såsom vid 

upplevelse av ett yttre hot mot individen eller gruppen. 
 

Den nationella identiteten, menar Thörn (1999), är en föreställd gemenskap i den bemärkelse 

att den inrymmer identifikation med människor över stora avstånd. Han menar också att 

nationen är en seglivad storhet gällande kollektiva identiteter. En vanlig åsikt i 

globaliseringsdebatten är att den nationella identiteten försvagas till följd av globaliseringen. 

Denna ståndpunkt ifrågasätter Thörn (1999) som menar att tendenserna är motsägelsefulla. 

Forskare har exempelvis visat på en försvagad nationell identitet i 1990-talets EU samtidigt 

som den nationella identiteten framträtt med ny kraft i olika former av nationalistiska 
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manifestationer runt om i Europa. Dessutom framför Thörn (1999) kritik mot diskussionen 

kring nationell identitet då han menar att den utgår från ett eurocentriskt synsätt. Han anser att 

diskussionen bygger på en idé om en homogen nationell identitet och ifrågasätter om det 

någonsin existerat. Han menar att det i så fall enbart berör ett fåtal länder, huvudsakligen i 

Europa (ibid.).  

4.3 Postkolonial teori 

Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) definierar postkolonialism som en ”serie 

frågeställningar som handlar om sambanden mellan kultur och imperialism” (s.16). Att det 

heter ”post-” menar författarna kan förvirra då det skulle kunna förstås som en brytning från 

ett kolonialt förflutet. Inom postkolonialismen är kolonialismen istället i hög grad aktuell. 

Postkolonialismens företrädare menar att vi lever i en postkolonial värld som fortfarande är 

starkt präglad av kolonialismen, inte bara ekonomiskt utan även kulturellt, exempelvis i 

skapandet av kulturella identiteter. Prefixet ”post-” är beskrivande för postkolonialism då det 

går att se som ett försök att tänka bortom de identiteter och gränser som finns idag och som 

grundar sig i uppfattningar från kolonialtidens imperialistiska, eurocentriska och rasistiska 

världssyn (Eriksson et al., 1999). Det postkoloniala forskningsfältet är starkt influerat av 

poststrukturalismen, som betonar att språket har en viktig del i skapandet av identiteter, 

institutioner och politik. Poststrukturalismen anser att världen struktureras, produceras och 

reproduceras genom språket och språkets sätt att ge mening åt skillnader och kontraster, där 

ord som normal, vit eller man vore meningslösa om inte också orden onormal, svart och 

kvinna fanns. Derringer (citerad i Eriksson et al., 1999) menar att dessa oppositioner inte 

alltid är jämställda varandra, utan att det finns ord vars innebörd historiskt har getts en 

överordnad betydelse, exempelvis har man överordnats kvinna och vit överordnats svart. 

Detta har bidragit till att äldre sociala hierarkier har bibehållits. Detta innebär även att det 

finns dolda maktförhållanden i det skapande av mening som språket innebär. Språket kan då 

det används i ideologiska syften användas undertryckande och osynliggörande av viktiga 

aspekter av verkligheten. Det är enligt poststrukturalismen viktigt att genom analys 

uppmärksamma dessa språkliga strukturer för att destabilisera dem och försöka förhindra 

sociala maktrelationer. Detta innebär att kunskap och makt har en stark koppling vilket även 

visar sig inom poststrukturalismens centrala begrepp: diskursen. Ett exempel på en diskurs är 

orientalismen, där en kunskap om de Andra i öst skapas genom texter skrivna ur ett 

västerländskt perspektiv. Genom att applicera vissa bestämda "sanningar" om öst som 

exempelvis sensualism, irrationalitet, kvinnlighet gavs ett stöd och en legitimitet åt 
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kolonialländernas politiska och ekonomiska dominans gentemot dess "diskursiva Andra". 

Detta stärkte även västerlandets inställning av att vara en civilisation överlägsen alla andra 

(Eriksson et al., 1999).  

4.3.1 Feministiskt postkolonialt tänkande 

Det postkoloniala feministiska tänkandet har sin utgångspunkt i kritiken av tendensen inom 

den ”västerländska, vita medelklassfeminismen” att universalisera kvinnors erfarenheter, 

vilket man menar bortser från kvinnors skilda upplevelser och osynliggör andra grunder för 

förtryck såsom etnicitet och klass som interagerar med kategorin kön. Chandra Talpade 

Mohanty är en framstående tänkare inom den postkoloniala feminismen (Laskar, 2003). 

Mohanty (2003) tar avstånd från tanken att det skulle finnas ett globalt systerskap, vilket hon 

menar bortser från alla de ojämlikheter och maktskillnader som råder mellan och inom olika 

grupper av kvinnor i världen. Mohanty (2003) riktar kritik mot den västerländska feministiska 

diskursen för att den ofta gestaltar en homogen ”tredjevärldenkvinna”. Hon menar att 

författarna därigenom ”utövar en diskursiv kolonisering av de materiella och historiska 

olikheterna i tillvaron för de kvinnor som lever i tredje världen” (ibid., s.35).  Vidare menar 

hon att den västerländska kvinnan, i en stor del av denna diskurs fungerar som normen i en 

dikotom framställning av världens kvinnor: konstruktionen av en homogen outbildad, 

omodern och kuvad ”tredjevärldenkvinna” innebär samtidigt att man implicit, i en diskursiv 

självrepresentation, ser dess motsats i den utbildade, moderna, fria västerländska kvinnan 

(Mohanty, 2003). 
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5. Röster från gräsrotsaktivister 

I detta kapitel följer en presentation av vårt empiriska material, intervjuer och observationer, 

som kopplas till studiens kontext och tolkas utifrån de teoretiska perspektiv som presenterades 

i föregående avsnitt. Inledningsvis presenteras intervjupersonerna utifrån ålder, 

familjesituation, utbildning, och sysselsättning. I enlighet med de etiska riktlinjerna för 

konfidentiell hantering av personuppgifter har alla namn på personer som deltagit i vår studie 

bytts ut mot fingerade namn. Efter att intervjupersonerna presenterats redovisas vår tolkning 

av empirin utifrån våra frågeställningar. I citaten från vårt transkriberade intervjumaterial har 

vi valt att byta ut tredje mot första person i vissa fall, det vill säga she, her, they har bytts ut 

till I, my, we och så vidare. Detta har gjorts för att det ska bli tydligt för läsaren vems tankar 

det är vi redogör för, det vill säga intervjupersonens. I vissa fall har vi lagt in [?] i citaten, 

vilket betecknar ord som vi inte hört i intervjuinspelningen. Då ett ord står inom [ ] betyder 

det att vi lagt in det ordet för att förtydliga för läsaren.   

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

Paravati är 30 år och bor ensam i sin mammas hus. Hon är änka och har två döttrar på 10 

respektive 13 år som går i skolan i en närliggande stad, där de bor på ett studenthem. Paravati 

arbetar som dagavlönad på de lokala jordbruken.  

 

Durga är 55 år och bor tillsammans med sin man, 65 år, i ett mindre hus i Plachimada. Ingen 

av dem har gått i skolan. Durga arbetar som dagavlönad på de lokala jordbruken. Hennes man 

är sjuk och kan inte arbeta. Paret har två döttrar varav den ena bor i Plachimada med sin man 

och deras son.  

 

Saraswati är 22 år och bor tillsammans med sin man och deras knappt ett år gamla son i 

Plachimada. Varken Saraswati eller hennes man har gått i skolan. Saraswati slutade arbeta då 

hon gifte sig och fick barn. Hennes man arbetar med att lasta kokosnötter.    

 

Radha är mellan 50 och 55 år och bor ensam. Hon har en dotter som är gift och bor med sin 

man i en närliggande delstat. Radhas man lämnade henne när dottern var liten och hon har 

ingen kontakt med honom. Hon har även mycket dålig kontakt med sin dotter. Radha har 

ingen utbildning och arbetar som hemhjälp. Hon har dock en skada i benet som gör att hon 

inte kan arbeta så mycket viket innebär att hon har dåligt ekonomi.  
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Lakshmi är 17 år och bor i ett större hus tillsammans med sina föräldrar och sin två år äldre 

bror. Lakshmi är student och den av kvinnorna vi intervjuat som verkar ha det bäst 

ekonomiskt ställt. Hon är också den som har högst utbildning och kan tala lite engelska. 

Lakshmi har inte själv medverkat i protesterna mot Coca Colafabriken men hennes 

familjemedlemmar har och hon sympatiserar med dem. 

 

Kali är 42 år och bor i ett mindre hus i Plachimada tillsammans med sin man. Kali har inga 

barn. Kalis man har två fruar vilket innebär att han bor hos henne bara ibland. Kali gick i 

skolan till och med nionde klass och arbetar som dagavlönad. Kalis man har inte gått i skolan 

och arbetar idag med att sälja timmer. Kali har själv inte deltagit i protesterna.  

5.2 Identitetsskapande och empowerment 

Upplevelserna som kvinnorna beskriver i våra intervjuer av att ha deltagit i det kollektiva 

motståndet mot Coca Colafabriken i Plachimada kan förstås utifrån empowermentbegreppet. 

Empowerment omfattar enligt FN: s definition en känsla av egenvärde, rätten att göra val, 

rätten att ha makt och kontroll över sitt eget liv både i och utanför hemmet samt möjligheten 

att påverka riktningen för social förändring (Datta & Kronberg, 2002). Vidare handlar 

empowerment enligt Kabeer (2002) om en förändringsprocess där personer som förnekats 

möjligheten att göra val tillägnar sig den möjligheten. De kvinnor som vi intervjuat har låg 

status som kastlösa/lågkastiga, lågutbildade, dagavlönade jordbruksarbetare och de har länge 

kämpat för rätten att äga mark samt för mer makt och självstyre (Bijoy, 2006). Organiserandet 

och deltagandet i kampen mot Coca Cola, att de lyckades vinna gehör för sina krav i såväl 

Indien som internationellt och till slut lyckades få fabriken stängd har inneburit att de faktiskt 

tillägnat sig viss makt att förändra och därmed kan sägas till viss del blivit ”empowered”. De 

kvinnor vi intervjuat ger uttryck för tankar och känslor som tyder på att det inte bara handlar 

om att man genom det kollektiva motståndet lyckats få Coca Colafabriken stängd utan om 

djupare processer i kvinnornas syn på sig själva och sin omvärld.  
 

“I lost my fear and I became strong.” Så svarar Paravati när vi frågar henne om hon har lärt 

sig något genom sitt engagemang i protestarbetet mot Coca Colafabriken. ”Then also I have 

got brain now.” påtalar Durga då vi ställer samma fråga till henne. Saraswati uttalar ”/…/we 

can face people now. We have become more stronger.” Det är i termer av att ha blivit stärkta, 

att ha fått större kunskap samt en känsla av stolthet som kvinnorna talar om sitt engagemang i 

protestarbetet mot Coca Colafabriken i Plachimada. 
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Genom deltagandet i det kollektiva motståndet mot Coca Colafabriken i Plachimada uttrycker 

flera av kvinnorna att de tillägnat sig ny kunskap. Så här säger Saraswati då vi frågar henne 

om hon lärt sig något av sitt engagemang i protestarbetet: “I came to know like that, the 

capability to speak to people like that, express our feelings, all those things we learned after 

the strike. By go in the strike we learned all these things.” Genom deltagandet i protestarbetet 

tycker Saraswati att hon ökat sin förmåga att tala med folk och uttrycka sina känslor. Hon 

uttrycker också en glädje över att få den möjligheten: ”Once I have spoken all these things to 

you, like all these things I have spoken to you, I´m feeling happy.” Att ha tillägnat sig ny 

kunskap genom protestarbetet uttrycker även Radha, då vi frågar henne om hon tycker att det 

är viktigt att vi människor tar hand om naturen:  
 

/…/ if the nature is good ultimately the people are also good. So we should not spoil out environment. 
So we people, we ladies have so much of awareness, only we didn’t know anything about this before 
but we got this awareness only after the company. It came here and it thought us to think like this. 

 

Coca Colas etablering i byn och protestarbetet har gett Radha medvetenhet om vikten av att ta 

hand om naturen.   

 

Flera av kvinnorna uttryckte en stolthet för sin by och för att man genom protestarbetet 

lyckats få fabriken stängd. Så här säger Lakshmi då vi frågar henne om vad hon tycker om 

resultatet av protestarbetet.  ”It’s a very great success [that] the strike group could close the 

company. I am feeling proud of my place.” 

 

Detta som kvinnorna uttrycker; att de känner sig stärkta, att de har fått större kunskap och en 

känsla av stolthet för sin by och vad man genom protestarbetet lyckats åstadkomma kan 

kopplas till Calmans (1992) resonemang om psykologisk empowerment, att rörelser, utöver 

att skapa yttre förändring, även kan generera personlig förändring hos dem som deltar i form 

av exempelvis nya kunskaper och större medvetenhet om omvärlden samt ökat 

självförtroende. En sådan personlig förändring, menar Calman (1992), särskilt gäller för 

deltagare vars möjligheter att delta i traditionella politiska institutioner normalt sätt är 

begränsade. Då kvinnorna i Plachimada tillhör de absolut lägsta samhällsskikten i Indien med 

ingen eller väldigt låg grad av utbildning (Bijoy, 2006) har de sannolikt små möjligheter att 

delta i den traditionella politiken. Deltagandet i protestarbetet mot Coca Colafabriken och 

upplevelsen av att tillsammans lyckas få fabriken stängd kan därmed tänkas utgöra 

betydelsefulla och berikande erfarenheter för dessa individer.  
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 “Empowerment cannot be given, it must be self-generated” påpekar Datta (2002, s.77) 

genom att citera Naila Kabeer. Datta (2002) menar att empowerment måste komma till stånd 

genom en bottom-up mobilisering, att det är genom gräsrotsaktivism som förändring för 

empowerment måste ske. Det kollektiva motståndet mot Coca Colafabriken i Plachimada 

startades av byns befolkning. Protesterna väckte opinion i såväl Indien som internationellt och 

protestens deltagare fick senare även byrådets stöd (Aiyer, 2007). Det var tack vare detta som 

de sedan lyckades få fabriken stängd. Det var alltså folkets protester som ledde till att man 

fick Coca Colafabriken stängd och motståndet kan därför rubriceras som gräsrotsaktivism 

som uppkommit genom en bottom-up process. Vi frågar kvinnorna om hur det gick till från 

början då protesterna mot fabriken startades och det framkom att det var en man som vi kan 

kalla Raj som tog initiativet. Så här beskriver Durga det: 

 

First one day we were all suffering like this. During that time [Raj] that guy came here. He just asked 
for water to drink as usual. When he drank he asked why the water is like that? And we all know, 
everybody said this is how it is, we can’t cook, it’s not getting cooked and even if we cook it’s quickly 
getting bad. All these stories we said. And then he said ok, we have to do something about it, we’ll 
start a strike. 

 

Många beskriver det fortsatta protestarbetet som att både män och kvinnor deltog men att det 

var kvinnor som gick i fronten. ”Women came forward, even men were involved in this but 

women led the, who went forward first”, säger Saraswati. Hon fortsätter med att påpeka att 

det handlar om att kvinnorna först upptäckte att det var något fel på vattnet i byn: 

 
Men will go out for work. Women will be there [in] the house for the whole day and this problem was 
first [?] like the pulses won’t get cooked properly, the rice won’t stay. All these things men will come 
to know afterwards only. Once they’ll tell only they’ll come to know the thing. So we are the people 
who know the problem first. So we went forward.  

 

Saraswatis uttalande antyder att eftersom kvinnorna har ansvar för hushållet utsattes de också 

hela tiden för konsekvenserna av det förgiftade vattnet, något som ligger i linje med Dattas 

(2002) resonemang om att kvinnor på landsbygden med ansvar för hushållet erfar 

miljöförstöring såsom förgiftning av vatten och jorderosion direkt då det inskränker deras 

uppgift att ta hand om sin familj. Datta (2002) menar också att eftersom miljöförstöring 

påverkar kvinnornas liv påverkar det även deras möjlighet till empowerment. Det låter rimligt 

att anta att något som inskränker ens förmåga att leva också inskränker ens förmåga att kämpa 

för förändring. Detta till trots har kvinnorna i Plachimada varit med och startat samt gått i 

fronten för det kollektiva motståndet mot det multinationella företagets fabrik och även nått 

resultat i sin kamp. Detta tyder sannolikt på en stor vilja och styrka hos kvinnorna att kämpa 

för sina rättigheter till rent vatten och ren luft.  
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Det kollektiva motståndet mot Coca Colafabriken kan alltså rubriceras gräsrotsaktivism som 

uppkommit genom en bottom-up process då det startades av byns befolkning själva. Som vi 

visar på ovan framkommer det ur intervjuerna att det var kvinnorna som gick i fronten för 

protesterna. Det var också en adivasi-kvinna som utsågs till ledare och språkrör för gruppen 

(Ekelund, 2007; Bijoy, 2006). Något som också framkom ur intervjuerna är att det var en man 

och därmed inte kvinnorna i byn som var initiativtagare till att starta protesterna.  Under det 

seminarium som vi deltog vid under den första dagen vi besökte Plachimada blev det också 

tydligt att män fortfarande finns med som spindlar i nätet.  
 

Genom rollfördelningen och placeringen av deltagarna vid seminariet blev maktstrukturerna i 

protestgruppen tydliga. Det var påtagligt vem som hade ordets makt och vem som dirigerade 

villkoren. En man med skjorta och fina byxor satt på en stol och talade till en grupp åhörare 

som satt framför honom på golvet i proteströrelsens vindskydd. Åhörarna bestod till största 

delen av byns kvinnor. Männen som deltog kom alla utifrån och de flesta satt på de sängar 

och stolar som stod utmed ena väggen. Närvaron av genus och klass som skillnadsgörare blev 

för oss påtaglig. Det var vänsterpolitiskt aktiva män från högre samhällsklasser som talade till 

byns fattiga kvinnor, med undantag för de få tillfällen då någon av kvinnorna ställde en fråga 

eller gjorde en kommentar.  

5.3 Identifiering med byn och med nationen 

Med utgångspunkt i Peterssons (2003) och Thörns (1999) resonemang om att kollektiva 

identiteter är komplexa och svårstuderade fenomen är denna analys av hur kvinnornas 

kollektiva identiteter påverkats av Coca Colafabrikens etablering i byn samt deltagandet i de 

kollektiva protesterna inget försök till att ge en fullständig och ”sann” bild. Istället blir denna 

analys ett resonemang kring hur kvinnornas identifiering med olika kollektiv kan tänkas ha 

påverkats. 

 

Petersson (2003) menar att kollektiva identiteter handlar om möten och relationer mellan 

individer, att kollektiva identiteter formas genom möten med likasinnade som därmed 

bekräftar vilka vi är. Utifrån detta resonemang skulle man kunna tänka sig att Coca 

Colafabrikens etablering och de kollektiva protesterna mot denna i Plachimada sannolikt 

bidragit till ökad interaktion mellan byns invånare då man samlades kring ett gemensamt mål 

att få fabriken stängd och därmed lett till en stärkt enighet och kollektiv identifiering med 

gruppen. Huruvida så är fallet undersöker vi genom att studera kvinnornas intervjuuttalanden 
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som berör sammanhållningen i Plachimada. “So this problem made all of us together.” Durga 

uttrycker att känslan av sammanhållning i Plachimada stärkts efter etableringen av Coca 

Colafabriken i byn. Hon uttrycker även senare i intervjun att hon genom protestarbetet mot 

fabriken lärt sig tänka mer solidariskt, ”What I learned is… it’s not like you are good, you are 

good, she is good, he is good. It should be us good. It should be us, everybody together 

good.” Vidare menar Lakshmi att det är sammanhållningen och samarbetet i byn som är 

anledningen till att man lyckades få fabriken stängd:  

 

Everybody, we are very united. Even so many police people they tried to convince the public. But 
people are very strong and we were, our uniting, our corporation is the only reason for the company to 
be shut down. 
 

Uttalandena i intervjuerna ger dock ingen helt enhetlig bild av sammanhållningen i 

Plachimada. Durga som tidigare uttryckt att sammanhållningen ökat efter etableringen av 

Coca Colafabriken i Plachimada, påpekar senare att känslan av sammanhållning, ”the 

togetherness”, fanns redan innan företaget etablerade sig i byn: ”Even before the company 

came up everybody were together.” Vidare ger Radha en bild av sammanhållningen i byn som 

skiljer sig markant från de andra kvinnornas där hon uttrycker att sammanhållningen enbart 

fanns då man protesterade mot Coca Cola men saknas i byn i övrigt:  

 
I think the unity is lacking, so people became very selfish, that kind of thing, so they see for their 
family. Only for the protest we were together, but as an individual family, they see to their family, kind 
of selfish. So people see to their family, their wealth, their thing. 

 

Kvinnornas uttalanden ger en ganska otydlig bild av sammanhållningen i byn. Det är svårt att 

utläsa om kvinnorna upplever att sammanhållning i byn som flera av dem talar om fanns i byn 

redan innan Coca Colas etablering eller huruvida de upplever att sammanhållningen stärkts 

efteråt, inte minst i och med Durgas motsägelsefulla uttalanden. Flera av kvinnorna ger dock 

en bild som tyder på att deras kollektiva identifiering med sin hemby Plachimada är 

synnerligen närvarande. Det är egentligen bara en kvinna, Radha, som verkar ha en 

uppfattning som skiljer sig markant från de andras då hon upplever att sammanhållningen 

fanns i protestgruppen men saknades i byn i övrigt. Radha är också den enda kvinna som inte 

svarar att hon vill bo kvar i antingen Plachimada, Kerala eller Indien då vi frågar henne om 

var hon skulle vilja bo om hon fick välja helt fritt. Hon svarar istället att hon kan bo var som 

helst, att det inte spelar någon roll. Av resterande kvinnor svarar tre att de ville bo kvar i 

Plachimada (Durga, Saraswati och Lakshmi), en i Kerala (Kali) och en var som helst i Indien 

(Paravati). Var i världen man vill bo skulle kunna ses ge en idé om styrkan hos personers 

kollektiva identifiering med lokala, regionala eller nationella tillhörigheter. Då tre av 



  27 
   
   
 

kvinnorna svarar att de vill bo kvar i Plachimada verkar det återigen som att känslan av 

tillhörighet till den egna byn finns närvarande hos flera av kvinnorna. Utifrån Thörns (1999) 

påstående att det är den kollektiva identiteten som utgör kittet som håller samman olika 

former av gemenskaper är så också rimligt att anta. Utan en kollektiv identitet i protesterna 

mot Coca Colafabriken, hade gruppen riskerat att splittras och man hade antagligen inte nått 

samma resultat. Det kan därmed sägas ligga något mycket rimligt i Lakshmis uttalande 

”/…/our uniting, our corporation is the only reason for the company to be shut down.”  

 

Utifrån Peterssons (2003) resonemang om att individer kan sägas ha flera kollektiva 

identiteter samtidigt kan det dock tänkas att den identifiering med Plachimada som flera 

kvinnor uttrycker inte utesluter identifiering även med andra kollektiva storheter. Enligt 

Thörn (1999) är en vanlig åsikt i globaliseringsdebatten att den nationella identiteten 

försvagas till följd av globaliseringen, något som han ifrågasätter då han menar att 

tendenserna är motsägelsefulla. Dessutom framför Thörn (1999) kritik mot diskussionen kring 

nationell identitet då han menar att den utgår från ett eurocentriskt synsätt. Han anser att 

diskussionen bygger på en idé om en homogen nationell identitet och ifrågasätter om det 

någonsin existerat. Han menar att det i så fall enbart berör ett fåtal länder, huvudsakligen i 

Europa. Dock har vi i våra intervjuer med kvinnorna i Plachimada funnit uttalanden som 

skulle kunna tyda på att kvinnorna identifierar sig med Indien som nation. Då vi frågar 

Saraswati om vad hon tycker om företaget Coca Cola svarar hon: ”It’s a multinational 

company, it’s an American company, we don’t want it in India. Let them go back to America. 

Wherever it’s there, they’ll have the same problem. We don’t want the country to suffer, so let 

them go back.” Saraswati vill inte att Coca Cola ska finnas någonstans i Indien, hon vill inte 

att landet ska lida. En liknande åsikt som Saraswati ger uttryck för verkar Durga ha: 
 

So we went to see the minister, he said ok the company is not going to come here. It’s going to go to 
Tamirabani, it is in Tamil Nadu. Then we said: we don’t want to tell you that ok the company is not 
here it’s there. We don’t want the company to be anywhere. We don’t want anymore American 
company to be in India! 
 

Inte heller Durga vill att Coca Cola ska finnas någonstans i Indien. Dessa båda citat tyder på 

solidaritet och identifiering med hela Indien, inte bara med den egna byn. Saraswati uttrycker 

att hon till och med är beredd att hjälpa till om samma sak som hänt i Plachimada skulle 

hända någon annan stans i Indien. ”But if it’s happening in anywhere else in India, the same 

problem, if it’s anywhere in India we are ready to go and help them.” Paravati gör dock ett 

uttalande som tyder på att hennes solidaritet inte är begränsad till Indien: 
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Coca Cola Company is not good. Not only here. Whatever we suffered, wherever the company is 
going to be, those people will also suffer the same as we suffered. So I feel that Coca Cola Company 
should not be there. Because [?] in all the places the same kind of problem will happen.  

 

Flera kvinnor gör uttalanden som skulle kunna tyda på att deras nationella identitet är 

synnerligen närvarande. Det är dock, i enlighet med vad Thörn (1999) påpekar, svårt för oss 

att avgöra styrkan hos de kollektiva identiteter som kvinnorna ger uttryck för samt huruvida 

de ökat eller minskat till följd av fabrikens etablering och deltagandet i protesterna. Thörn 

(1999) menar att kollektiva identiteter ofta kan vara verksamma på en latent nivå i människors 

psyken och aktualiseras bara vid vissa specifika tillfällen, såsom vid upplevelse av ett yttre 

hot mot individen eller gruppen. Utifrån detta resonemang kan det tänkas att Coca Cola 

aktualiserat kvinnornas kollektiva identiteter med byn och med Indien, då fabrikens närvaro 

innebar ett direkt hot mot deras överlevnad.  

 

Som vi har sett är det ingen helt enhetlig bild av kvinnornas kollektiva identiteter som 

framkommer. Detta kan vi koppla till Thörns (1999) påpekande av att våra personliga 

identiteter, förutom att de grundar sig på en rad identifikationer med kollektiva storheter 

såsom klass, kön och nation också byggs upp av unika livserfarenheter. De kvinnor vi 

intervjuat bor alla i Plachimada men kan för den skull inte antas ha samma erfarenheter och 

uppfattningar eller ge uttryck för samma kollektiva identiteter. De delar visserligen 

erfarenheten av Coca Colafabrikens etablering i byn men då de alla är skilda individer med 

unika livserfarenheter vore det, i linje med Mohantys (2003) kritik av universaliserande av 

kvinnors erfarenheter, fel att försöka ge en homogen bild av dessa kvinnor. Vad vi dock 

tycker oss se hos flera kvinnor är en närvaro både av en identifiering med hembyn – 

Plachimada och med nationen – Indien. Radha var den av kvinnorna som avvek från de andra 

kvinnorna i flera sammanhang i sina uttalanden. Detta skulle kunna tolkas mot bakgrund av 

hennes nedstämdhet. Radha är ensamstående, har dålig kontakt med sin dotter och hennes 

skada i benet gör att hon har nedsatt arbetsförmåga vilket medför att hon har det mycket dåligt 

ställt ekonomiskt. Hon uttrycker gråtande i intervjun att hon känner sig ensam, orolig för 

framtiden och att hon är beredd att ta sitt liv. De svåra livsvillkor som Radha ger uttryck för 

skulle kunna vara en förklaring till varför hon upplever en brist på solidaritet i byn samt 

varför hon säger att det inte spelar någon roll var hon bor.  

5.4 Självbilder och koloniala värderingar 

Eriksson et al. (1999) redogör för den diskurs som kallas för orientalismen, där en kunskap 

om ”de Andra” i öst skapas genom texter skrivna ur ett västerländskt perspektiv. Genom att 
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applicera vissa bestämda "sanningar" på österlandet som exempelvis sensualism, irrationalitet, 

kvinnlighet gavs ett stöd och en legitimitet åt kolonialländernas politiska och ekonomiska 

dominans gentemot dess "diskursiva Andra". Detta stärkte även västerlandets inställning av 

att vara en civilisation överlägsen alla andra (ibid.). Som ett land i öst som under många år var 

en brittisk koloni, kan Indien sägas innefattas av den orientaliska diskurs som Eriksson et al. 

(1999) redogör för. De kvinnor vi har intervjuat är lågkastiga eller stamkvinnor (adivasi) utan 

högre utbildning, födda och uppvuxna på landsbygden i Indien. Utifrån den orientaliska 

diskursen skulle dessa kvinnor sannolikt beskrivas som en del av det sensuella, irrationella, 

maktlösa och mindre civiliserade brunhyade de Andra. Vi söker i vår undersökning en 

förståelse för hur dessa kvinnor ser på sig själva i förhållande till västvärlden. Vi är 

intresserade av att ta reda på om de själva bär på den orientaliska diskursen genom att 

undersöka hur de ser på västvärlden och hur de värderar sig själva i förhållande till väst.  

 

Då vi frågar Paravati om vad hon anser om amerikansk livsstil svarar hon samtidigt som hon 

skrattar lite generat: 

 

All I feel is that America is a very good thing, with more wealth, more money, people are with more 
money, more knowledge, and they are very descent, they are also beautiful. In dressing everything I feel 
that they are more than us. They are very stylish than us.  

 

En ytterligare kommentar Paravati har angående vad hon tycker om amerikansk livsstil är: “I 

feel that American lifestyle is so fancy, so happy”. Detta innebär dock inte att hon skulle vilja 

leva i USA2. Senare i intervjun påpekar hon att hon inte tror att hon hade känt sig hemma i ett 

annat land än Indien, då människor tydligt, på grund av hennes hudfärg, skulle se att hon inte 

kom därifrån. Med kommentaren ”so we will not be so close” lägger hon till att det hade 

blivit en åtskillnad mellan henne och folket i landet som hon skulle komma till. Paravati säger 

att ”I was born in this place and I want to die in this place” och menar då sitt hemland 

Indien. På frågan om hon skulle vilja att amerikansk livsstil kom till Indien svarar hon 

däremot: ”I don´t think it will come, but if it comes it would be nice.” 

 

Paravati menar alltså att hon vill leva i Indien men att hon ändå ser den amerikanska livsstilen 

som något finare och lyckligare än den hon själv representerar. Hon menar att människor i 

USA har mer kunskap än dem, att de är vackrare, har finare kläder och är mer anständiga. 

Detta kan tyda på en djupt grundad känsla av att vara mindre värd än vita människor i väst 

och att Paravati själv bär på de diskursiva åsikterna om att öst är mindervärdigt väst som 

                                                
2 I intervjuerna talade kvinnorna om ”America” vilket vi här skriver som USA.  
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enligt Eriksson et al. (1999) grundats under Indiens kolonialtid. Att Paravati hellre vill leva i 

Indien än i USA, trots att hon anser den amerikanska livsstilen bättre än sitt eget sätt att leva, 

menar hon beror på att hon inte hade känt sig ”nära” befolkningen. Hon hade känt sig utanför 

på grund av de uppenbara yttre skillnaderna såsom hudfärg.  

 

De fem andra kvinnorna vi intervjuat var något mer fåordiga och använde sig inte av lika 

värdeladdade ord som Paravati när det gällde deras syn på amerikansk livsstil. På frågan om 

var de skulle vilja bo om de fick välja helt fritt svarar alla kvinnor utom en att de vill bo i 

Indien och de flesta vill bo i Plachimada. Radha som var den som avvek på frågan om var hon 

skulle vilja bo, då hon svarade att det för henne inte spelar någon roll, skulle också välkomna 

den amerikanska livsstilen till Indien. Hon menar att: ”/…/ people who are there abroad, they 

don’t have any problem”. Den yngsta kvinnan vi intervjuade, Lakshmi, anser att människor i 

USA lever ett lyckligt liv, då de inte behöver kämpa för att få mat för dagen och hon önskar 

att det skulle vara så i Indien också. Hon uttrycker dock att hon inte helt och hållet vill ha 

amerikansk livsstil i Indien, bland annat på grund av att hon menar att amerikaner klär sig 

oanständigt: “Here people are very decent kind of dress, there people are more exposing, 

their dressing is, I don’t like the way people are dressed there.” Detta går tvärt emot Paravatis 

åsikt som innebar att människor i Amerika är mer anständiga och vackra än människor i 

Indien. Saraswati tar avstånd från den amerikanska livsstilen. Hon säger att hon är fullt nöjd 

med sitt indiska liv men påpekar också: ”It may be a good country [USA] like, but it’s only 

for the people who are there, inside the county.” Kali är inte heller intresserad av amerikansk 

livsstil i Indien. Hon påpekar att hon hört att människor i USA inte bryr sig om varandra och 

att relationer som exempelvis äktenskap inte är så starka: 

 

They don’t care for others. Here if one person passes and he’s very, getting sad and he’s crying, people 
will go and care and take care of him, but there she has heard that people won’t care much about like, the 
relationship, the mutual relationship is not that strong. And marriages are like here if a person marry one, 
another, like if marriage happens it’ll like bond for whole life, forever they’ll be together, but there it’s 
like agreement, like once they are fed up, the bond they won’t care for it. That’s what I have heard. 

 

Det verkar som att Kali har en bild av väst som okänsligt och kallt i motsats till öst som hon 

beskriver som mer känsligt och varmt. Detta skulle kunna tyda på att hon bär på den 

orientaliska diskursen där väst symboliserar rationalitet, industrialism och manlighet i motsats 

till öst som representerar irrationalitet, sensualism och kvinnlighet. Kali tycker inte heller att 

amerikansk livsstil ska komma till Indien utan att amerikaner istället borde anamma en indisk 

livsstil:“I think people there [USA] should change like Indian, the mentality.” Durga visar 

upp direkt rädsla för det amerikanska samhället och menar att: ”/…/ to be in America is like 
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standing at the edge of the well: you are about to fall, but you are not fallen”. Detta 

framkommer i följande uttalande: ”/…/ bombs are happening, that are happening, so it’s 

scary”.  

 

Eriksson et al. (1999) menar att de maktrelationer som finns inbyggda i språket går att 

destabilisera genom analys. Vi anser att den orientaliska diskursen som innefattar dolda 

maktrelationer och värderingar går att urskilja hos några av kvinnorna genom deras 

uttalanden. Hos Paravati och Radha är det tydligt att de värderar amerikansk livsstil högre än 

deras egen och båda ser gärna att amerikansk livsstil kommer till Indien. Detta skulle kunna 

ses tyda på att de ser på västvärlden och sig själva i förhållande till väst utifrån den 

orientaliska diskursen. Lakshmis och Saraswatis uttalanden visar på en mer komplex syn på 

västvärlden och sig själva i förhållande till väst, då de värderar amerikansk livsstil både 

positivt och negativt i förhållande till Indien. Kalis och Durgas uttalanden visar på en rent 

negativ bild av amerikansk livsstil i förhållande till den indiska. Däremot är det intressant att 

se att Kali ändå verkar ha påverkats av diskursens tankar men värderar egenskaperna för öst 

och väst tvärtemot vad diskursen gör.   

 

Vi vill avsluta detta avsnitt om självbilder och koloniala värderingar och därmed även vår 

presentation av studiens resultat med att koppla intervjuerna med kvinnorna i Plachimada till 

feministiskt postkolonialt tänkande. Detta perspektiv kritiserar den västerländska feminismens 

tendens att universalisera kvinnors erfarenheter, vilket man menar bortser från kvinnors skilda 

upplevelser och osynliggör andra grunder för förtryck såsom etnicitet och klass som 

interagerar med kategorin kön (Laskar, 2003). Kvinnorna i Plachimada kan då de tillhör 

adivasi eller en av de lägsta kasterna sägas vara en del av det Indiska samhällets sociala 

bottenskikt (Bijoy, 2006). De är jordlösa daglönearbetare och deras liv innefattar hårt arbete 

på jordbruksfälten varje dag samtidigt som de har ansvaret för hemmet och barnen (Bijoy, 

2006; Nussbaum, 2002). Vi menar dock, i linje med Mohantys (2003) resonemang, att man 

för den skull inte kan placera in dessa kvinnor i en homogen grupp ”tredjevärldenkvinnor”. 

Mohantys (2003) kritik mot den västerländska feminismen handlar bland annat om att en stor 

del av den västerländska feministiska diskursen genom konstruktionen av en homogen 

outbildad, omodern och kuvad ”tredjevärldenkvinna” därmed också underförstått ser sig 

själva som dess motsats, det vill säga den utbildade, moderna, fria västerländska kvinnan. 

Denna representation som Mohanty (2003) kritiserar tar också vi starkt avstånd från. Enbart 

det faktum att kvinnorna i Plachimada gått i fronten för protesterna mot Coca Colafabriken 

och att protesterna lyckats få fabriken stängd ger anledning att tänka bort från en bild av dessa 
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kvinnor som ingående i en massa av outbildade, omoderna och kuvade 

”tredjevärldenkvinnor”. För att ytterligare visa på att så inte är fallet vill vi lyfta fram 

exemplet då Lakshmi, 17 år, berättar för oss om att hon vill bli polis. Då polisyrket kan sägas 

förknippas med makt är det intressant att den yngsta kvinnan vi intervjuat planerar att göra 

just detta yrkesval. Detta menar vi visar på självförtroende och en positiv syn på den egna 

kapaciteten och motsäger därmed bilden av en homogen outbildad, omodern och kuvad 

”tredjevärldenkvinna”. 
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6. Diskussion 

Den här studien visar att de kvinnor som vi har intervjuat i Plachimada genom organiserandet 

och deltagandet i protesterna mot Coca Cola tillägnat sig viss makt att förändra och därmed 

kan sägas till viss del blivit ”empowered”. Vidare visar studien att kvinnorna känner sig 

stärkta, upplever att de har fått större kunskap samt en känsla av stolthet för sin by och vad 

man genom protestarbetet lyckats åstadkomma. Detta påvisar djupare processer i kvinnornas 

syn på sig själva och sin omvärld vilket vi kopplar till Calmans (1992) begrepp psykologisk 

empowerment. Vi menar att det kollektiva motståndet mot Coca Colafabriken kan rubriceras 

gräsrotsaktivism som uppkommit genom en bottom-up process då det startades av byns 

befolkning själva. Vår förförståelse var att det var Plachimadas kvinnor som startade 

protesterna. I vår studie har det dock framkommit att männen redan från start funnits med som 

spindlar i nätet. Det var en man och inte kvinnorna i byn som var initiativtagare till att starta 

protesterna och under det seminarium som vi deltog vid i Plachimada blev också 

maktstrukturerna i protestgruppen tydliga genom rollfördelningen samt seminariedeltagarnas 

placering i rummet. Det var vänsterpolitiskt aktiva män från högre samhällsklasser som talade 

till byns fattiga kvinnor och det var därmed påtagligt vem som hade ordets makt och vem som 

dirigerade villkoren. Detta innebär att det inte helt och hållet kan sägas att byns kvinnor på 

egen hand mobiliserat sig utan att de har fått hjälp av män. Protesterna kom därmed 

visserligen till stånd genom en bottom-up mobilisering av byns befolkning, men trots att det 

var kvinnor som gick i fronten och en kvinna som utsågs till ledare och språkrör för 

protestgruppen, kan man inte kalla protesterna för ”kvinnornas resning” då männen redan från 

början och sedan hela tiden haft ett finger med i spelet. 
 

Gällande kvinnornas kollektiva identiteter har studien kommit fram till att det verkar finnas en 

närvaro både av en identifiering med hembyn – Plachimada och med nationen – Indien hos 

kvinnorna vi har intervjuat. Detta trots att kvinnornas uttalanden inte ger en helt entydig bild. 

Att kvinnornas kollektiva identifiering med byn Plachimada verkar finnas närvarande utläser 

vi ur deras uttalanden om sammanhållningen i byn. Även det att flera kvinnor uttrycker att de 

vill bo kvar i Plachimada kan ses tyda på att de identifierar sig med sin hemby. Tecken på en 

närvaro av en nationell identitet utläser vi då flera kvinnor visar på solidaritet med hela Indien 

i sina uttalanden. Vi har svårt att avgöra styrkan hos de kollektiva identiteter som kvinnorna 

tycktes ge uttryck för samt huruvida de ökat eller minskat till följd av fabrikens etablering och 

deltagandet i protesterna. Det skulle kunna vara så att Coca Colafabrikens etablering 

aktualiserat kvinnornas kollektiva identiteter med byn och med Indien, då fabrikens närvaro 
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innebar ett direkt hot mot deras överlevnad. Mot bakgrund av Thörns (1999) resonemang om 

att nationell identitet utgår från ett eurocentriskt synsätt går det att ifrågasätta vad de tecken på 

nationell identitet hos kvinnorna som vi sett handlar om? Är det en nationell identitet som 

kvinnorna ger uttryck för och i så fall varifrån kommer den? Kan det vara så att den nationella 

solidaritet som kvinnorna ger uttryck för är något som de lärt sig att tycka i samband med 

deltagandet i protestarbetet mot Coca Cola? Vi vet exempelvis att Communist Party of India – 

Marxists (CPI-M) engagerade sig i proteströrelsen för att föra fram sina politiska åsikter. 

Protesterna i Plachimada har även fått stöd internationellt (Aiyer, 2007). Det kan tänkas att 

kvinnorna genom dessa influenser har fått ett nationellt och globalt perspektiv på 

problemetiken vilket skulle kunna ha bidragit till att stärka deras nationella identitet.  

 

Som ett land i öst som under många år var en brittisk koloni, kan Indien sägas innefattas av 

den orientaliska diskurs som Eriksson et al. (1999) redogör för. Utifrån den orientaliska 

diskursen skulle de kvinnor vi intervjuat sannolikt beskrivas som en del av det sensuella, 

irrationella, maktlösa och mindre civiliserade brunhyade ”de Andra”. Studien visar att den 

orientaliska diskursen går att urskilja hos några av kvinnorna genom deras uttalanden. Hos 

Paravati och Radha är det tydligt att de värderar amerikansk livsstil högre än deras egen och 

båda ser gärna att amerikansk livsstil kommer till Indien, vilket skulle kunna ses tyda på att de 

ser på västvärlden och sig själva i förhållande till väst utifrån den orientaliska diskursen. 

Lakshmis och Saraswatis uttalanden visar på en mer komplex syn då de värderar amerikansk 

livsstil både positivt och negativt i förhållande till Indien. Kalis och Durgas uttalanden visar 

på en rent negativ bild av amerikansk livsstil i förhållande till den indiska. Kali verkar dock 

ändå ha påverkats av diskursens tankar men värderar egenskaperna för öst och väst tvärtemot 

vad diskursen gör. Detta innebär att det inte går att utläsa någon gemensam syn på västvärlden 

eller någon gemensam syn på sig själva i förhållande till väst bland de kvinnor vi intervjuat.   
 

Vi frågar oss hur det kan komma sig att kvinnorna vi har intervjuat verkar ha påverkats så 

olika av den orientaliska diskursen. Varför har exempelvis Paravati och Lakshmi så 

motstridiga åsikter om amerikansk livsstil, där Paravati anser livsstilen vara mer anständig 

och Lakshmi direkt oanständig. Något som kan tänkas ha påverkat deras uppfattning är att 

Lakshmi till skillnad från Paravati har en TV i hemmet. Därmed antar vi att Lakshmi genom 

TV-program haft möjligheten att skapa sig en egen uppfattning om amerikansk livsstil, medan 

det kan tänkas att Paravati i större utsträckning utgår från vad hon ”hört”. Å andra sidan vad 

är det som säger att den orientaliska diskursen skulle vara mindre närvarande i TV-program 

än i mänskliga samtal?  
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Något som vi såg i intervjuerna med kvinnorna var att även de som talade i väldigt positiva 

termer om amerikansk livsstil vill bo kvar i Indien, de vill alltså inte bo ett land där denna 

livsstil finns representerad. Exempelvis uttrycker Paravati åsikter om att hon inte hade känt 

sig hemma i ett annat land än Indien, då människor där tydligt, på grund av hennes hudfärg, 

skulle se att hon inte kom därifrån. Detta kan ses tyda på att Paravati tror att om hon hade 

bosatt sig i ett land med ”amerikansk livsstil” skulle hon ha upplevt ett utanförskap på grund 

av sin hudfärg. Detta kan kopplas till den orientaliska diskursen på så vis att det kan tänkas 

visa på en känsla av mindervärde hos Paravati i förhållande till vita västerlänningar och att 

denna känsla gör att hon inte skulle vilja bo i ett land med amerikansk livsstil.  

 

Utifrån feministiskt postkolonialt tänkande menar vi att det faktum att kvinnorna i Plachimada 

gått i fronten för protesterna mot Coca Colafabriken och att protesterna lyckats få fabriken 

stängd utgör ett exempel på att kvinnor i det som kallas ”tredje världen” inte kan placeras in i 

den inom västerländsk feminism vanliga bilden av en homogen outbildad, omodern och kuvad 

”tredjevärldenkvinna”. Denna bild motsäges även av exemplet med Lakshmi, 17 år, som vill 

bli polis. Polisyrket kan sägas förknippas med makt och därmed menar vi att hennes yrkesval 

är intressant då det visar på självförtroende och en positiv syn på den egna kapaciteten. Då 

Lakshmi berättade detta för oss under intervju var vår spontana reaktion att vi blev 

överraskade och vår förvånade följdfråga blev ”Är det många kvinnor i Indien som är 

poliser?”. Kan detta tyda på att vi hade en förförståelse som innebar en undermedveten syn på 

våra intervjupersoner som omoderna, kuvade och maktlösa? Detta skulle i så fall kunna 

tänkas innebära att vår förförståelse färgades av den vita medelklassfeminismen och dess 

vanliga bild av ”tredjevärldenkvinnan” som bland annat Mohanty (2003) kritiserar. Att även 

vi som studerat Mohantys kritik och liknande perspektiv tidigare under vår 

socionomutbildning fortfarande var färgade av denna bild skulle kunna tyda på att den 

diskursiva makt som den vita medelklassfeminismen har är synnerligen djupt rotad och svår 

att söka övervinna. Förhoppningsvis har vi genom denna studie gett ett bidrag till att 

destabilisera denna diskurs något genom vår analys, i linje med det resonemang som Eriksson 

et al. (1999) för.  

 

Utöver att vi är färgade av den vita medelklassfeminismens värderingar skulle de anledningar 

till att vi ville resa till Indien kunna ses visa på att vi också är färgade av de koloniala 

värderingar som postkolonial teori påpekar fortfarande präglar världen. När vi tänkte på 

Indien såg vi framför oss ett land fullt av vackra färgglada tyger, kryddor och starka dofter 
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men också smutsiga gator fulla med tiggare. Vi såg resan som en utmaning och vi hade en 

förhoppning om att finna mystik och spänning. Vår förförståelse av Indien kan kopplas till 

den orientaliska diskursen där ”de Andra” beskrivs som en del av det sensuella, irrationella, 

maktlösa och mindre civiliserade österlandet (Eriksson et al., 1999). Vi lever i en europeisk 

kontext där den orientaliska diskursen och andra koloniala värderingar, i linje med det 

resonemang som Eriksson et al. (1999) för, fortfarande sätter sin prägel på samhället.  Vi är 

uppvuxna med sagor som bland annat Djungelboken, Tarzan och Pippi Långstrump vars 

pappa är söderhavskung på Kurri-Kurri-Dutt-ön och vi läser resemagasin med bilder på 

Rajahstans färgglada, besmyckade, mystiska kvinnor. Det kan mot denna bakgrund tänkas att 

vi är starkt formade av den orientaliska diskursen och att den finns djupt rotad i våra 

medvetanden. Detta skulle kunna leda till att det är mycket svårt för oss att distansera oss från 

den helt och hållet trots att vi är medvetna om dess existens och påverkan. Troligtvis har detta 

haft en inverkan i vårt sätt att se på saker under vår vistelse i Indien och därmed även vår 

studie.   

 

I metodkapitlet (avsnitt 2.2.1 Att intervjua med tolk) nämner vi att det inte var helt enkelt att 

få tag på en kvinnlig tolk och att vi blev ifrågasatta och misstänkliggjorda av män som var 

engagerade i protestarbetet. Det var inte enbart att vi ville ha kvinnlig tolk som ifrågasattes 

utan också det faktum att det var just kvinnor vi önskade intervjua. Dessutom upplevde vi att 

dessa män som var engagerade i protestarbetet och som tillhörde högre samhällsklasser 

använde sig av maktstrategier gentemot oss. Här följer ett utdrag ur våra dagboksanteckningar 

från vistelsen i Plachimada:  

 

Vi har känt oss lite missförstådda och förlöjligade när det gäller syftet med vår studie. [Kashi] tycker vi 
ska intervjua massa män – och inte bara kvinnor. [Kashi] och hans vän skrattar och säger att de kan klä 
ut sig till kvinnor om vi nu nödvändigtvis vill ha en kvinnlig tolk. Maktstrategier: skratt, ifrågasättande 
av kvinnlig tolk, klapp på huvudet, fråga om vi har problem och om ”we are weak”. (9 december 2007)     

 

Kashi3 och hans vän var de män som bjöd med oss till seminariet i Plachimada och som 

visade oss runt i byn. Kashi ifrågasatte vår studie, varför vi skulle intervjua kvinnor och gav 

förslag på män han tyckte att vi skulle intervjua istället. Under hela denna vår första dag i 

Plachimada uppvisade han en attityd gentemot oss som gjorde att vi kände oss förlöjligade. 

Han klappade oss vid flera tillfällen på huvudet och frågade oss om vi hade problem eller om 

vi kände oss svaga. Kashi och hans vän tog oss inte på allvar i vår önskan om kvinnlig tolk, de 

skrattade och sa att de kunde klä ut sig till kvinnor och därmed vara våra tolkar. Detta kan 

                                                
3 Kashi heter egentligen något annat 
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förstås utifrån postkolonial teori. Postkolonialismen framhåller att världen fortfarande är 

starkt präglad av de värderingar som uppkom under kolonialtiden där väst värderas högre än 

öst och vit högre än svart (Eriksson et al., 1999). Utifrån detta teoretiska resonemang borde 

vår tillhörighet som vita västerlänningar ge oss en hög status i Indien som är ett före detta 

kolonialland. Våra upplevelser i Plachimada visa dock på att vår vita västerländskhet inte 

räcker i männens ögon för att ge oss hög status, då de behandlar oss som mindre vetande och 

svaga. Feministiskt postkolonialt tänkande påvisar att det finns flera olika grunder för 

förtryck, exempelvis etnicitet och klass, vilka interagerar med kategorin kön. Det verkar 

utifrån detta resonemang i vårt fall som att vår genus- och även ålderstillhörighet som unga 

kvinnor hade starkare genomslagskraft än vår vita västerländska tillhörighet.  
 

I uppsatsens inledning tar vi upp att globaliseringen är en komplex och mångdimensionell 

process som sker på flera olika plan över hela världen (Thörn, 2002). Den ekonomiska 

globaliseringen innebär exempelvis att nationalstaterna får allt mer konkurrens om makt och 

kapital av nya aktörer på världsmarknaden såsom multinationella företag (Beck, 1998). I byn 

Plachimada etablerade Coca Cola en fabrik för att tillverka läsk och den miljöförstöring som 

fabriken ledde till fick svåra ekonomiska och sociala konsekvenser för byns befolkning 

(Bijoy, 2006). Detta anser vi tydligt visar på den ekonomiska globaliseringens negativa 

effekter på lokal nivå i Indien.  Men globaliseringen har inte enbart medfört problem för 

Plachimadas befolkning utan kan även ses inneburit möjligheter. Proteströrelsen mot Coca 

Colafabriken i Plachimada har bland annat fått hjälp av internationell media, i form av flera 

dokumentärer och tidskriftsartiklar. Det finns även en hemsida på Internet, indiaresource.org, 

som följer kampen mot Coca Colas etablering av läskfabriker på den Indiska landsbygden. 

Det gehör som protesterna lyckades väcka i Indien och internationellt ledde till ett brett 

engagemang vilket blev en bidragande orsak till att fabriken slutligen stängdes. Att 

information om den lokala proteströrelsens kamp mot Coca Colafabriken i Plachimada genom 

exempelvis Internet och media har spridits globalt över världen på ett så omfattande sätt anser 

vi fungerar som ett positivt exempel på att globalisering är så mycket mer än enbart den 

ekonomiska dimensionen. Det skulle därmed kunna sägas att globaliseringen var det som 

stjälpte men också hjälpte byborna i Plachimada, Kerala, Indien.   

 

Vi valde att resa till Plachimada med ett brett syfte då vi ville ha ett öppet och reflexivt 

förhållningssätt gentemot vårt studieobjekt. Vi strävade efter att inte styras av vår 

förförståelse och vi önskade införskaffa oss en övergripande bild av kvinnornas tankar och 

känslor.  Detta innebar att den empiri som vi samlade in i Indien inte hade en klar fokus och 



  38 
   
   
 

greppade över flera ämnesområden. Därmed har vi behövt arbeta mycket med att smalna av 

vårt syfte för att fokusera uppsatsen. Vi är medvetna om att studien fortfarande har en bred 

ansats och att det kan ses som en svaghet då den skulle kunna upplevas som spretig. Detta är 

dock ett medvetet val då vi anser det intressant att studera och belysa olika dimensioner av 

kvinnornas identiteter. Som ett ledord genom hela arbetsprocessen med studien har begreppet 

reflexivitet fungerat. Då reflexivitet innebär att ständigt reflektera och se på företeelser ur 

olika synvinklar ser vi en stor styrka i att vi har varit två som arbetat med denna studie. Vårt 

samarbete har möjliggjort en djupare reflektion, då vi kontinuerligt kunnat diskutera och ställa 

våra föreställningar mot varandra.    

 

Vi har i denna studie valt att studera endast kvinnor i Plachimada. Det skulle i framtida studier 

vara intressant att även studera byns män och deras tankar och känslor. Detta för att man då 

skulle kunna jämföra kvinnors och mäns upplevelser och lyfta fram likheter och skillnader ur 

exempelvis ett genusperspektiv. Då Coca Cola Company etablerat fabriker även på andra 

platser i Indien hade det också varit intressant att göra en liknande studie av kvinnornas 

upplevelser på dessa platser. Därmed hade det kunnat urskiljas om de upplevelser som 

kvinnorna ger uttryck för i Plachimada delas av kvinnor på andra platser i Indien där företaget 

etablerat sig. Därtill kan man också tänka sig att göra motsvarande jämförande studier ur ett 

internationellt perspektiv i andra länder där motstånd mot multinationella företags fabriker 

förekommer. I och med att det kollektiva motståndet i Plachimada nått ett positivt resultat, då 

fabriken tvingades stänga, hade det varit intressant att studera proteströrelsen utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Därmed skulle proteströrelsen i Plachimada kunna statuera 

en form av förebild inför organiserandet av annan gräsrotsaktivism.  

 

Arbetet med denna studie har gett oss insikter om hur djupt rotade koloniala föreställningar 

verkar sitta i våra medvetanden och hur starkt de fortfarandena verkar prägla världen.  Detta 

har för oss som personer och som framtida socialarbetare inneburit en viktig lärdom. Studien 

har även gett oss en förståelse för hur deltagande i gräsrotsaktivism kan påverka människors 

identiteter. Vi hoppas att studien kan bidra till att denna förståelse och dessa insikter når fler, 

inspirerar till vidare forskning och att den därmed kan få betydelse för socialt arbete.  
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Bilaga II: Intervjumanual 

Tema 1: Family 

• Family members: 
- Age? 
- Sex? 
- Education? 
- Occupation? 
- Adivasi?  

• How has Coca Cola effected your family? 
• How has Coca Cola effected you specifically? 

- Your husband? 
- Your children? 

• Do you see any difference in how Coca Cola has effected you and your husband? 
 

Tema 2: Economy 

• How has Coca Cola effected the economy and work situation of your family? 
• Do you see any difference in how Coca Cola has effected the economy and work situation 

of you and your husband? 
 

Tema 3: Environment 

• How has Coca Cola effected the environment of Plachimada? 
- Water 
- Land 
- Air 

• Do you see any difference in how the environment problems have effected you and your 
husband? 

• How important do you think it is that human beings take care of the nature/environment? 
 

Tema 4: Village Life 

• Has Coca Cola had any effects on the social life in Plachimada? 
- positive effects 
- negative effects 

- Conflicts 
- Solidarity 
- Cooperation 

 

Tema 5: Organization  

• Who was it that started the protests against the Coca Cola factory in Palchimada? 
- Men/women? 
- Ages? 

• Why was it this group of people who started the protests? 
• What are the social relations like in the protest group? 



   
   
   
 

- Positive? 
- Negative? 

- Conflicts? 
- Solidarity? 
- Cooperation? 

• What has happened to the protest group since it started? 
• What is your opinion about the results of the struggle? 
• Has there been any political interests effecting the struggle? 
• Have you learned anything through your engagement in the struggle against Coca Cola? 
 

Tema 6: Multinational corporations 

• What do you think about the company of Coca Cola? 
• What did you think before? 
• What is your opinion about multinational corporations starting business in India? 
• What do you think about Globalization? 
• What is “American Lifestyle” to you? 

• What do you think about the “American Lifestyle”? 

• Do you want the “American Lifestyle” to come to India? 
 

Tema 7: Future 

• What do you think about the future for your family? 
• What do you think about the future for Plachimada? 
• What do you think about the future for India? 
• What do you think about the future for the World? 
• If you could chose a place in the world – where would you like to live? 
• What does happiness mean to you? 
• Are you happy? 
• Is there anything else you would like to tell us or add? 
 


