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Abstract  

This thesis purpose has been to investigate how the demonetisation in India has affected the 

political participation and the rural identity in a rural part of Karnataka. The demonetisation 

in this thesis has been connected to globalisation and show how the globalisation expresses 

on the rural locality. This has been done by a field study in a rural part of Karnataka that 

contained direct observations and six focus-group interviews that has been analysed with 

qualitative methodology. The rural identity has been operationalised to three indicators; 

caste-identity, family and gender-identity and political-identity. Our results shows that the 

rural identity has been somewhat affected by the demonetisation and globalisation. The 

political participation has not been affected. However there are tendencies that the 

demonetisation might transform the political participation in the future. Our findings also 

suggest that the urban have moved further away from the rural towards the global due to the 

demonetisation. Due to the increased distance between the rural and urban, the rural identity 

has become more independent.   
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1.  Inledning    
       

På kvällen den 8:e november 2016, mitt under pågående presidentval i USA, gick Indiens 

premiärminister Narendra Modi ut i tv och förklarade, utan förvarning, att de indiska 

kontanterna skulle genomgå en demonetarisering. Alla 500 och 1000 indiska rupie (INR)1 

sedlar skulle den 9:e november 2016 bli ogiltiga (Times of India 2016). Detta var, enligt 

Modi, för att bekämpa svarta pengar, falska sedlar, korruption samt terrorism2 som har plågat 

Indiens ekonomi, vilken anses vara en av världens mest kontantberoende ekonomier (Ibid).  

 

Vi kommer i denna uppsats förklara att demonetariseringen är en policy som bidrar till 

globaliseringen av Indien. Denna nya policy kom dock att påverka människor i det lokala, 

därför är denna studiens inriktning att studera påverkan i det rurala samhället i delstaten 

Karnataka i södra Indien. Historiskt så präglas den indiska rurala samhällsstrukturen av 

traditionella kast och starka familjetraditioner. Sedan 1993:s instiftande av det 73:e tillägget, 

the Panchayat Act har människor i det rurala indiska samhället fått ett eget politiskt forum för 

att öka den lokala politiken samt göra den mer tillgänglig. 1993 års Panchayat Act har 

bidragit till att skapa en identitet i det politiska deltagandet i det rurala (Borooah, Tagat 

2017). De traditionella kast och familjetraditionerna samt det unika Panchayat systemet ger 

en förutsättning för de rurala samhällena utanför Bangalore att bilda en egen identitet, en 

egen politisk sammansättning och därigenom egna samhällsstrukturer.       

 

När globalisering, lokalitet samt ekonomiskutsatthet diskuteras utgår akademiker ofta ifrån 

ett monetärt perspektiv, det vill säga, hur individer påverkas ekonomiskt. Vi avser dock i 

denna uppsats att undersöka om det finns fler perspektiv som påverkas av globalisering. Det 

är politiskt deltagande och identitet vi i denna uppsats kommer att diskutera. För att ge en 

kompletterande bild till tidigare forskning och ge en beskrivande bild av policyns effekter är 

vår uppgift med denna uppsats att beskriva vilka dessa effekter är och varför de inträffar.  

För att kunna utföra denna studie har vi samlat in material genom en fältstudie inriktat på 

direkt observationer samt semistrukturerade fokusgruppsintervjuer i det rurala Karnataka.  

      

                                                
1 Indisk rupie. 1 INR ≈ 0,14SEK (2017) 
2 Terrorism i denna kontext handlar om inhemsk terrorism. 
2 Terrorism i denna kontext handlar om inhemsk terrorism. 
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1.1.  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en fältstudie på Karnatakas landsbygd och 

undersöka hur demonetariseringen i Indien påverkar det politiska deltagandet samt den rurala 

identiteten. Men också hur globalisering framstår på en lokal nivå och hur den kan kopplas 

till demonetarisering. För att göra detta kommer vi att beskriva den rurala identiteten som 

finns i lokaliteten och föra resonemang i hur denna påverkas av demonetarisering och 

globalisering. 

1.2.  Frågeställning  
 

- Hur ser kopplingen ut mellan demonetariseringen och globaliseringen? 

 

- Hur upplever människorna på lokal nivå effekterna av demonetariseringen?  

- Vilken effekt har demonetariseringen haft på den rurala identiteten? 

- Vilken effekt har demonetariseringen haft på det rurala politiska deltagandet? 

1.3.  Avgränsning 
Vi kommer i denna studie att geografiskt avgränsa oss till det rurala samhället i södra 

Karnataka som i studien utgörs av fyra byar för att ta reda på hur deras politiska deltagande 

och identitet har förändrats på grund av demonetariseringen. Vi kommer i denna studie att se 

dessa fyra platser som en och samma lokalitet. Vidare kommer vi även att avgränsa oss till 

demonetariseringen som globaliseringsprocess. Vi kommer därför inte ta upp globalisering 

överlag även då detta är en process som är pågående. Då identitet är ett brett begrepp har vi 

även valt att avgränsa oss här. Vi kommer framförallt fokusera på kastidentitet, politiskt 

identitet och familjeidentitet samt dess könsroll och hur dessa framhäver sig i det politiska 

deltagandet. Även de ekonomiska förutsättningarna i byarna kommer att diskuteras då detta 

är en förutsättning för hur demonetariseringen påverkar identitet och politiskt deltagande.     

1.4.  Tidigare Forskning  
Det finns mycket forskning som kopplar ruralitet och ekonomisk utsatthet med 

globaliseringen och en akademisk debatt har uppstått huruvida fattigdom och ekonomiska 

klyftor ökar eller minskar på grund av globalisering och då framförallt ekonomisk 
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globalisering. En mängd forskare och akademiker, däribland Jagdish Bhagwati och T.N. 

Srinivasan (2002) samt Petia Topalova (2007) diskuterar fattigdom och globalisering.  

 

De Indiska ekonomerna Jagdish Bhagwati och T.N. Srinivasan (2002) visar att 

globaliseringen minskar fattigdom genom att koppla samman tillväxt med liberaliseringen av 

marknader. De använder sedan Indien och Kina som exempel och menar att då länderna hade 

hög tillväxt (1980-2000) så minskade även fattigdomen markant, i Kina minskade 

fattigdomen med 19 % mellan 1978 och 1998, medan den i Indien sjönk med 24 % mellan 

1977 till 2000.  

 

Petia Topalova (2007) menar till motsats mot Bhagwati och Srinivasan att den ekonomiska 

globaliseringen påverkar fattigdomsreducering negativt. Topalova använder sig av den 

indiska landsbygden för att visa på att liberaliseringen av marknaderna gör att fattigdoms-

reduceringen minskar i förhållande till platser där en liberalisering av marknaden inte 

genomförts. Topalova's teori är att arbetskraftens rörlighet på den indiska landsbygden i stort 

sett är obefintlig.  

 

Även då dessa två undersökningar har delade meningar om globaliseringens påverkan 

diskuterar de globaliseringens effekter endast ur ett monetärt perspektiv. Vi är intresserade av 

andra effekter av globaliseringen än den monetära. Vi anser att de missar annan utveckling 

som globaliseringen kan föra med sig, så som identitet och politiskt deltagande, och det är 

dessa effekter vi i denna uppsats har avsikten att undersöka.     

 

Glokalisering, ett begrepp introducerat av den brittiska sociologen Roland Robertson, bidrar 

till forskning om globalisering och dess effekter. Med glokalisering menas att det globala 

uttrycker sig på olika sätt i olika lokaliteter. Globaliseringen blir därför heterogen bland olika 

lokaliteter (Roudometof 2016, 395). Man kan jämföra detta med en solstråle som träffar 

prisma, beroende var på prisman solstrålen träffar kommer det komma ut olika färger 

(Roudometof 2016, 399). Solstrålen i fallet är globaliseringen, prismans olika punkter där 

solstrålen träffar är det lokala och de olika färger är de olika glokaliseringarna som bildas. Vi 

anser att detta begrepp hjälper till att bilda en djupare beskrivning av globalisering. Någon 

som kommer närmare en djupare beskrivning av det indiska rurala samhällets påverkan av 

globaliseringen är den Indiska statsvetaren D. Parthasarathy. Parthasarathy menar, i sin text 

The Poverty of (Marxist) Theory: Peasant Classes, Provincial Capital, and the Critique of 
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Globalization in India (2015), att diskussionen om globaliseringens påverkan är överdriven. 

Han pekar istället på orsaker inom nationen som påverkar fattigdom och den rurala 

befolkningen. Dessa orsaker, menar Parthasarathy är framförallt kast och klass. Han tar upp 

många problem, såsom fattigdom, skuldsatta bönder och undernäring. Men istället för att 

lägga skulden på globaliseringen i sig menar han dock att det är de rika bönderna i det rurala 

som ska ha skulden. Detta kan sammanfattas med att samhörighet och identitet är viktigt i de 

indiska samhällsstrukturerna.  

  

Två forskare som styrker identitetens kollektiva betydelse är Vani K. Borooah och Anirudh 

Tagat. I kapitlet Political participation in rural India: A village studie från Norman Schofield 

och Gonzalo Caballero’s antologi State, Institutions and democracy (2017) diskuterar de hur 

rurala indier röstar efter identitet. De menar att de röstar i större utsträckning kollektivt efter 

deras identitet och då framförallt kast, kön och familj. Denna artikel visar att identitet och 

politiskt deltagande är tätt sammanflätat i de rurala samhällena.  

 

Medan Bhagwati, Srinivasan samt Topalova visar att globalisering påverkar den rurala 

ekonomin, hjälper teorin om glokalisering oss att koppla ihop identitet och politiskt 

deltagande. Vi menar att globaliseringen även påverkar klass och kast något som 

Parthasarathy missar i sin artikel. Med hjälp av teorin om glokaliseringen och 

sammanflätningen av identitet och politiskt deltagande kommer vi kunna undersöka 

globaliseringens påverkan på det lokala. Hur identitet och det politiskt deltagande uttrycker 

sig efter globaliseringen i den rurala lokaliteten som vi undersöker.  
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2.  Metodologisk diskussion 
 

Denna studie utgår från en kvalitativ vinkel med kvalitativa informantintervjuer i fokus. Vårt 

ändamål med denna studie är att beskriva de effekter människor i det rurala Karnataka 

uppfattar att demonetariseringen haft på dem. Samtidigt är detta fall relativt outforskat. 

Därmed använder vi oss av en kvalitativ metod vilket hjälper oss att få svar på de frågorna vi 

har, samtidigt som vi kan få nya uppgifter av de personer vi intervjuar som inte går att få reda 

på vid en annan alternativ metod (Esaiasson et.al. 2012, 253-254). Den kvalitativa metodiken 

hjälper oss även att skilja ut det väsentliga ur både våra intervjuer men även de tryckta källor 

vi använder oss av (Esaiasson et.al. 2012, 210). För att kunna förvärva informationen som 

krävs för att svara på vårt syfte behöver en fältstudie utföras. Vi kommer därför att integrera 

en etnografisk metod i vår statsvetenskapliga metodik för att erhålla ett socialkon-

struktivistiskt synsätt på det insamlade materialet.   

 

Demonetariseringen kommer att beskrivas och sedan skattas mot teorier om globaliseringen 

för att bevisa att denna policy kan kopplas samman med globalisering av Indien. För att 

kunna göra denna skattning använder vi oss av den kvalitativa metoden beskrivande 

idéanalys (Beckman 2005).  

2.1.  Fallstudie 
Vi har för avsikt att göra en fallstudie där demonetariseringen i Indien är det fenomen och fall 

som står i fokus. Demonetariseringen i Indien är nära i tiden och mycket lite författat material 

finns angående hur policyn har påverkat de rurala samhällena i Indien. Därför är det 

nödvändigt för oss i vår fallstudie att samla in eget material på plats i det rurala Indien. Den 

genomförda fältstudien som uppsatsens resultatdel kommer att kretsa kring genomfördes 

drygt sex månader efter att premiärminister Narendra Modi annonserade demonetariseringen 

av den indiska valutan. Vår studieplats är uppdelad på två geografiska platser, vilka är 

lokaliserade söder respektive norr om metropolen Bangalore (se Appendix. 1). På de båda 

geografiska platserna har vi besökt och genomfört fokusgrupps intervjuer samt observationer 

i två närliggande byar på vardera plats. Invånarantalen i byarna som vi kommer att benämna 

som A, B, C och D, innefattas i ett spektrum mellan 600 invånare och 5000 invånare. 

Närmare presenterat har A; befolkningsmängden 600 invånare, B; 1200 invånare, C; 3000 

invånare och slutligen D; som är den folkrikaste byn med 5000 invånare. Trots den 
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befolkningsmässiga differensen karaktäriseras våra byar av samma huvudverksamheter som 

genererar befolkningens inkomst samtliga av dessa innefattas i jordbrukssektorn. På dessa 

platser har vi intervjuat sammanlagt 25 personer, det sammanvägda materialets resultat ger 

oss möjligheten att generalisera de fyra byarna till en lokalitet, det rurala södra Karnataka.    

  

När man genomför en fältstudie finns det vissa tongivande aspekter att ta i beaktande som 

metodiskt utvecklats av etnografer som Joseph-Marie Degérando, Franz Boas och Bronislaw 

Malinowski de senaste två seklerna (Robben 2012, 52). Aspekter som belyses inom 

etnografisk metod i fält är framförallt att vi som forskare bör på ett kontextualiserat vis ta en 

övergripande hänsyn till samhällets alla aspekter och inte enbart fokusera studien på ett fåtal 

individer eller ritualer som en är intressanta för oss. Under fältstudien är det även ytterst 

viktigt att ställa sig kritisk till sekundära uppgifter samt iakttagelser och istället erhålla egna 

representativa exempel utifrån våra förstahands observationer för att systematisera samt 

tillskansa en opartisk helhetssyn. Studiens slutsatser baseras därefter på grundligt och 

induktivt insamlat material som så likartat som möjligt återspeglar den lokala förståelsen och 

våra egna fördjupade intryck av värdsamhället som är grunden för vår fallstudie. Slutligen är 

det betydelsefullt att ge vår fulla uppmärksamhet till det historiska ursprunget och dess 

utveckling för att få förståelse för det lokala och sociala samspelet som råder på platsen utan 

att påverkas i slutpresentation av västerländska kulturella termer. (Robben 2012, 52)  

  

Den etnografiska undersökningsmetoden innebär som tidigare nämnt att studera det sociala 

livet och dess utveckling i människors vardagliga liv. I vårt fall studeras detta genom att 

undersöka vad människorna på landsbygden säger och har för upplevelser kopplade till 

demonetariseringen. Metoden formas av fältstudien snarare än att metoden formar studien, 

detta eftersom att man aldrig kan räkna med vad som sker på fältet och därmed är det viktigt 

att vara extra förberedd samt besitta flexibilitet. (van Donge 2006, 180-181)  

 

Vårt fall analyseras slutligen med hjälp av teori inom globalisering och valda identitets 

indikatorer som kan appliceras på det specifikt valda ruralsamhället. Vår metod i fältstudien 

ska tillämpa en förståelse från vårt valda falls insida, där vi integrerar oss i människornas 

situation som råder. Meningen för fältstudien är inte att finna orsaker och samband som råder 

inom platsen, utan fokus är istället att finna orsaker och samband kopplat till globaliseringen, 

vilket ger oss verktyg till att beskriva globaliseringens påverkan på det lokala.     
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2.2.  Materialinsamling 

2.2.1.  Direktobservationer 

För att förklara demonetariseringens påverkan bland folket på de platser vi inriktar vår studie 

till, använder vi oss av direktobservationer. Direktobservationer ger oss även möjligheten till 

att beskriva den samhällsstruktur som karaktäriserar byn.  

 

Vår observationsstudie innebär att vi uppmärksamt iakttar, vilket leder till att vi inte enbart 

inriktar vårt fokus på vad enskilda individer “gör” eller “säger”. Utan observerar och söker 

kunskap om människor och sociala grupper i deras naturliga kontext. (Esaiasson et.al. 2012, 

304) 

 

I vår observationsstudie ställs vi som observatör inför vissa aspekter som vi, innan 

fältstudiens start, kritiskt planlade. Dessa aspekter kan sammanfattas som vår studies 

planstrategi. Denna planstrategi handlade om vilken karaktär på deltagande vi valde, en 

passiv alternativt en aktiv observatörsroll. Vi valde att anta en passiv roll i våra observationer 

med hänsyn till att de platser vi besökte och dess människor skulle berätta en historia för oss 

och inte tvärtom. Därmed anser vi att vi som observatörer påverkade resultatet minimalt. Vi 

har även reflekterat över längden av observationen och kontakten med de geografiska platser 

vi undersökt för att inte knyta några sentimentala band till platsen som kan påverka vår 

opartiskhet.(Esaiasson et.al. 2012, 306)  

2.2.2.  Fokusgruppintervju 
Med fokusgrupper får vi ett ypperligt tillfälle att inför en grupp ställa frågor som anknyter 

mer direkt till uppsatsens syfte samt att vi för ett samtal som är sammankopplat med temat 

demonetarisering och globalisering (Esaiasson et.al. 2012, 318). Fokusgruppsintervjuer 

används oftast för att kunna förstå och få en helhetsbild av kollektiva gruppers interaktioner, 

beteenden och normer, där man som forskare tar ställningen som moderator i samtalet och 

främjar diskussionen mellan fokusgruppens medlemmar istället för att kontrollera den. 

Fokusgruppintervjuns styrka ligger i att man som forskare får ytterligare indikationer på 

beteendekoder i gruppen, som oftast förbigår en obemärkt i andra intervjumetoder. (Lloyd-

Evans 2006, 153-154) 
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Fokusgruppsmetoden sammankopplar vår observationsmetod med hänsyn till att vi får ett 

ytterligare tillfälle att studera den sociala gruppen och dess samspel. Sammanfattningsvis ska 

vår fokusgruppintervju ses som en semistrukturerad modell där vi som moderatorer enbart 

förmedlar teman som sedan diskuteras och tolkas fritt av gruppens medlemmar. 

Fokusgruppintervju är den mest lämpliga och relevanta tilläggs metod i vår fältstudie 

eftersom vi är intresserade av att studera en lokal geografisk plats, individer och dess 

gemensamma identitet som formar deras vardag och beslutsfattande som sammankopplas 

med deras politiska deltagande. Metoden är även ett bra komplement till observationmetoden 

eftersom man kan motiverat väga samman och stärka de insamlade resultaten och på så vis 

motverka det validitetsproblem som direktobservationer i vissa fall kan ge. 

 

En ytterligare tillämpning i vår metod och datainsamling är att vi även utfört en 

samtalsintervju av informantkaraktär med en bankdirektör vid den offentliga banken som 

tillhörde by C och D. Hon var dock inte från byn men gav oss en god inblick i hur den 

monetära hanteringen fungerat före, under och efter att demonetariseringens policy infördes. 

Bankdirektören talade god engelska och under denna intervju användes därför ingen tolk.  

 

Förutom bankdirektören har vi totalt intervjuat 24 informanter i 6 fokusgrupper. Dessa 

informanter är följande; (Se Appendix. 2). 

 

Under våra intervjutillfällen fanns även en tredjeparts person närvarande, vilken fungerade 

som vår kontaktperson under vår vistelse i Indien. Eftersom intervjuerna genomfördes på det 

lokala språket Kannada använde vi oss även av tolkar för översättande av informanternas 

diskussioner till engelska.  

 

Kopplat till vår intervjumetod har vi konstruerat en tematisk intervjuguide som vi använder 

under fokusgruppsintervjuerna (Se Appendix. 3). Samtalet skall dock inte kretsa kring frågor 

från en intervjuguide utan på diskussionen som uppkommer mellan informanterna och 

forskare. Detta tillvägagångsätt skapar ett förtroende och inkluderande för oss i forskarrollen 

från informanternas sida. Samtidigt erhåller vi en öppensinnad relation där informanterna styr 

samtalet medan vi tar rollen som moderatorer och observatörer. Den tematiska intervjuguiden 

fungerar som en checklista samt något att falla tillbaka på om samtalen stagnerar.   
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För att dokumentera våra observationer från de genomförda besöken kommer vi föra två 

enskilda journaler med iakttagelser, som sedan efter varje besök sammanfattas i en dagboks 

journal.  

 

Att föra enskilda anteckningar om vad vi sett och hört under fältstudien är en styrka för vårt 

slutligt insamlade material. Eftersom vi får möjligheten att jämföra och påvisa skillnader från 

våra dokumenterade upplevelser. På så sätt kan man anse att vårt analysarbete med det 

empiriska materialet startar redan direkt efter insamlandet samt att detta stadie stärker våra 

tolkningar av det studerade samhället. (van Donge 2006, 183-184) 

 

2.2.3.  Litteratur 

Litteraturen vi använder oss av har vi försökt att inhämta från indiska akademiker i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta för att komma så nära vår studieplats som möjligt då vi anser 

att de tolkar och analyserar det indiska samhället mest trovärdigt och bör anses vara insiders.   

Vidare har vi i så stort omfång som möjligt använt oss av litteratur som behandlar Karnataka 

då lokaliteterna i Indien ser olika ut i delstaterna.  

 

Angående vad som hände under själva demonetariseringen i Indien använder vi oss av ett 

antal tidningsartiklar. Detta är på grund av att informationen inte går att hitta i andra källor då 

policyn inträffade så nära i tid. Vi är medvetna om problemen. Dock använder vi endas dessa 

källor för att inhämta fakta, därmed minimerar vi risken för vinklade källor. Samtidigt har vi 

noga granskat de tidningar vi använder.  

2.3.  Källkritik 
Att visa hänsyn till och att få en representativ bild av det empiriska material vi samlar in 

under arbetets gång är väsentligt. Därför är det viktigt att noga planera den forskningsteknik 

vi använder för att kunna samla in och tolka materialet på lämpligt vis. Först och främst 

innebär det, kopplat till vår observationsmetod, att vi ställer oss kritisk till den information vi 

tillskansat oss om platsen innan besöket. Men också att vi har ett öppensinnat intryck och 

samtidigt behåller perspektivet av forskarrollen. 

 

Att enbart inrikta en fältstudie på aktiva direktobservationer kan skapa ett kritiskt 

validitetsproblem i form av att man gör alldeles för avskalade- och distanserade observationer 
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(Esaiasson et.al. 2012, 307). Detta validitetsproblem grundas oftast i att man inte förstår den 

lokala kontexten tillräckligt för att senare i observationsstadiet kunna förstå och analysera 

händelserna (Esaiasson et.al. 2012, 307). Det beskrivna validitetproblemet skapar förut-

sättningar för att man måste tillämpa metoden med ytterligare metodiska instrument för att 

öka studiens validitet. Med hänsyn till detta gjordes det aktiva valet att ha inslag av intervjuer 

i vår fältstudie. Intervjuerna i studien är som tidigare beskrivet av fokusgrupp modellen och 

verkar för att medföra djupare information och förståelse för platserna vi undersöker, vilket 

medför en större tydlighet i våra resultat för analysering. För att bevara en hög reliabilitet i 

vårt material insamlande och minimera slumpmässiga feltolkningar av våra intervjuer. Har vi 

spelat in intervjuerna och transkriberat3 dessa, men också som tidigare nämnts har 

anteckningar av observationer innan, efter och under intervju fasen gjorts. Detta för att 

genererar en god resultatvaliditet till vårt material och uppsatsens slutsatser. (Esaiasson et.al. 

2012, 63)     

2.3.1.  Att arbeta med en tredjepart 

Att angripa en fältstudie som forskare från en annan kultur kan vara kritiskt då man inte har 

tillgång till en helhetsbild eller ingång gällande det lokala livet utan besitter en outsider roll. I 

vår studie har det därför varit viktigt att samarbeta med lokala människor som besitter 

kunskap samt information om fältet och som anses vara insiders för att skapa en tolerans mot 

våra intervjupersoner. För att komma i kontakt med lokalsamhället har vi därför arbetat med 

en tredjepart som är uppväxt och bor i Bangalore, som därför har ett kontaktnät och 

erfarenhet av det lokala på vår studieplats. Samarbetet med vår tredjepart har framförallt varit 

inriktat på att hon sökt och etablerat kontakt med personer som är aktiva i det rurala samhället 

utanför Bangalore samt att hon tillgodosett våra studiebesök med tolkar och logistisk hjälp. 

Samarbetet gav oss även tillfälle att införskaffa insider information om lokala sedvänjor och 

kulturella beteenden, vilket gav oss möjligheten att komma närmre det lokala samhället då 

samarbetet faciliterat en acceptans för vårt arbete. Dock bör man ha i åtanke att samarbeta 

med en tredjepart har sina positiva aspekter men samtidigt även vissa negativa. Därför har det 

för vår studies självständighet varit viktigt att förankra ett tydligt syfte med vår fältstudie mot 

vår tredjepart för att bevara en god validitet och reliabilitet för det insamlade materialet.  

 

För att beakta och förtydliga samarbetet med en tredjepart, både för oss själva och den 

tilltänkta tredjeparten så har vi tagit hjälp av Claire Mercer's guide till tredjeparts samarbete i 
                                                
3 Se Appendix. 4 för traskriberingsutdrag.  
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kapitlet Working with partners: NGOs and CBOs från antologin Doing development research 

(2006). Guiden handlar om hur man bör samarbeta och vilka aspekter man bör ta hänsyn till 

för att etablera ett så bra samarbete och utbyte som möjligt. Mercer skriver förvisso sin guide 

utefter samarbete med NGO, men då även en NGO i ett forskningsarbete utgör en tredjepart 

anser vi att guiden är lämplig även för vårt förhållningssätt under fältstudiens samarbete. 

 

Den negativa inverkan som ett samarbete kan ha över vårt fältarbete är framförallt att en 

tredjepart kan fungera som grindvakt mellan fältet och forskaren, motsvarande att dem styr 

tillgången av information mellan lokalsamhället och forskaren. Samtidigt kan tredjeparten 

finna intresset i vår studie att själva styra den och självständigt planera de aktiviteter vår 

fältstudie har för avsikt att behandla. Informationen som vi tillhandahålls av tredjeparten och 

hennes etablerade kontaktnät kan i vårt arbete trianguleras emot vårt egna insamlade material 

för att påvisa forskningsluckor samt lokal förståelse om de frågor man tycker är viktiga 

lokalt. Men samtidigt bör man som forskare ha för avsikt att under studien sätta dem i 

perspektiv till ens eget arbete rörande material insamlandet och bibehålla sin självständighet.  

2.3.2.  Att arbeta med tolk 
Då de rurala informanterna endast talade Kanada har vi varit tvungna att använda oss av tolk. 

Dessutom talade inte de indiska tolkarna vi använde oss av svenska, vilket betydde att 

informationen har översatts två gånger. Att använda sig av tolk för vårt ändamål är dock 

oundvikligt, då vårt fokus ligger i att möta och inhämta information från människor som är 

bosatta i det rurala Karnataka. Detta har lett till två viktiga punkter att ta upp. Dels är citaten 

som används i analysdelen inte direkta citat utan återberättade av våra tolkar. Dels kan 

information om det som sagts och tolkningar av ord gått förlorade under översättningarna. 

Under intervjuerna var vi dock noga med att få oklarheter och ord vi inte förstod förklarade 

för oss, samtidigt som vi har nog med källor till information för att kunna utföra en riktig 

analys.  

2.4.  Operationalisering: 
Uppsatsen innefattar två vetenskapliga fält som vi integrerat i varandra, socialantropologi och 

statsvetenskap. Uppsatsen är delvis en socialantropologisk studie eftersom vi inhämtar eget 

material från fältet och måste därför ta hänsyn till etnografisk metod. Samtidigt undersöker vi 

statsvetenskapliga fenomen som politiskt deltagande och makt.   
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Vi använder oss av begrepp och teorier i denna uppsats som är breda och svepande. Därmed 

behöver dessa operationaliseras. Dessa begrepp och teorier är, globalisering, identitet samt 

empowerment.  

2.4.1.  Globalisering 
Vi diskuterar i denna uppsats globalisering. Vi kommer operationalisera globalisering till att 

betyda ekonomisk globalisering samt använda oss av begreppet glokalisering, som visar hur 

globalisering påverkar det lokala rurala samhället. 

2.4.2.  Identitet    
Identitet är ett brett begrepp och återfinns i såväl statsvetenskap, psykologi, sociologi som 

socialantropologi. I denna uppsats ämnar vi dock att diskutera social identitet. Social identitet 

är ett kollektivt begrepp som ger individen en plats i samhället (Hammarén, Johansson 2009, 

27). För att ge några exempel kan detta vara klass, etnicitet, kön, etc. Då även social identitet 

innefattar en mängd begrepp har vi operationaliserat social identitet till tre indikatorer. Vi 

anser att de operationaliserade indikatorerna tillgodoser den indiska byns kontext och bildar 

den rurala identiteten som existerar på den indiska landsbygden. De indikatorer vi valt är 

följande: i. Kastidentitet. ii. Familj och könsidentitet. iii. Politisk identitet.  

2.4.3.  Empowerment 

Vi använder oss i denna uppsats av akademikerna Julia Bryan och Jungnam Kim’s 

operationaliserade definition av Empowerment (2017). Empowerment är operationaliserat till 

följande: i. Medvetenhet. ii. Självbestämmande. iii. Sense of meaning. iv. Kompetens. v. 

Kollektiv tillhörighet. vi. Kollektivt deltagande.  

2.5.  Etik 
För fältstudier och fokusgruppsintervjuer är etik en viktig del av det materiella insamlandet. 

Vetskap om vad vi får och inte får göra under intervjuerna samt under hela besöken i byarna 

är centralt för att kunna utföra studien.  

 

Vi hade under intervjuerna och vistelsen inställningen att vi var gäster i informanternas hem. 

Detta bidrog till att vi, under intervjun, till exempel inte kunde tvinga någon att stanna kvar 

om hen kände för att lämna. Detta ledde till att vissa informanter ibland endast var med under 

vissa sekvenser av intervjun dock närvarade alltid minst två personer under hela samtalet. 
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Med tanke på att vi utförde fokusgruppsintervjuer var detta dock inte ett problem då det 

handlar om att skapa en diskussion kring ämnet snarare än att leda en strikt dialog med 

informanterna.  

 

Vissa frågor vi valde att ställa är relativt tabubelagda inom den indiska kulturen, detta 

framförallt när det handlar om kast. Därav valde vi att endast ställa dessa frågor till Grama 

Panchayat ledarna och då inte om deras personliga kast, utan snarare om kastfördelningen 

och kastsituationen i byarna.  

 

Vi har valt att låta våra informanter samt namnen på byarna vara anonyma. De geografiska 

positionerna på kartorna är därför endast ungefärliga. Det gör vi för att hypotetiska problem 

inte ska uppstå på platserna vi besökt. Det finns heller ingen anledning till att vi ska 

offentliggöra namn på varken platserna eller informanterna då de i sig inte har någon 

betydelse för vårt slutgiltiga resultat. Det är endast viktigt att förklara platsernas rurala 

karaktär samt vad informanterna har för sysselsättning. Vi har också varit noga med att 

förklara vårt syfte och vart vi kommer ifrån för informanterna för att de ska känna sig 

delaktiga och vara medvetna om vilken forskning de bidrar till. Samtliga informanter har 

ställt upp helt frivilligt.    
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3.  Teori och begrepp 
 

Vi använder oss av fyra olika teorier och begrepp för att kunna svara på våra frågeställningar 

och för att kunna ge en så bra bild som möjligt över de indiska byarna vi besökt. Dessa är 

Globalisering, Identitet, Empowerment och politiskt deltagande. Globalisering, identitet och 

empowerment har operationaliserats (Se kap 2.4). 

3.1.  Globalisering 
Globalisering är ett brett och vida diskuterat. Akademiker har länge diskuterat fördelar och 

nackdelar med globalisering och det finns en debatt huruvida globalisering är positivt eller 

negativt.  

 

I denna uppsats kommer vi påvisa att demonetariseringen är en del av en globaliserings-

process i Indien. Den mest generella förklaringen av en globaliseringsprocess är att denna 

ökar flödet av människor och varor samt politiska, kulturella och ekonomiska 

verksamhetsmönster över nationers gränser i det globala. För nationalstaten innebär detta att 

den ses likt en materiell och symbolisk referenspunkt, tillika regleringsinstans där den 

geografiska platsens betydelse minskar i det globala samtidigt som den förfogar en roll i 

kampen om uppmärksamhet i en global konkurrens. (Egeland, Johannisson 2003, 10-11)    

 

Den Österrikiska statsvetaren Manfred Steger beskriver globalisering övergripande när han 

säger att: globaliseringen transformerar de nuvarande sociala förhållanden från lokala och 

nationella till globala (2009, 9). Steger menar vidare att globaliseringen är en ojämn process 

som påverkar olika lokaliteter olika mycket och på olika sätt, något som den Brittiska 

sociologen Roland Robertsson kallar för glocalisation (glokalisering) (Steger 2009, 

11)(Roudometof 2016)(Robertson 1995). Globalisering kan samtidigt delas upp i olika 

dimensioner såsom kulturell, ekonomisk, politisk, ekologisk osv. Vi menar, i denna uppsats, 

att den indiska demonetariseringen är en policy som bidrar till den ekonomiska 

globaliseringen av landet. Vårt fokus kommer därför ligga på ekonomisk globalisering. 

Samtidigt visar vår intervjustudie på att ekonomisk globalisering inte endast påverkar 

ekonomi utan även identiteten och politiskt deltagande i det lokala. 
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3.1.1.  Ekonomisk Globalisering 

Den ekonomiska globaliseringen grundar sig i en liberalisering av marknaden. När detta 

började är omdiskuterat i akademin (Held, McGrew 2003, 53-54)(Steger 2009, 38). Något 

som de flesta akademiker inom globaliseringsfältet däremot är överens om är att 

liberaliseringen och avregleringen av den globala marknaden, tog fart med hjälp av USAs 

President Ronald Reagan och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher’s nyliberala 

doktrin samt statssocialismens (Sovjets) fall (Held, McGrew 2003, 64)(Steger 2009, 41). De 

brittiska statsvetarna David Held och Anthony McGrew menar att nästan alla länder idag är 

mer eller mindre invävda i den globala ekonomin och orsaker på ena sidan världen ger verkan 

på andra sidan (Held, McGrew 2003, 64).  

 

Även då multinationella företags produkter idag transporteras runt jorden i en större mängd 

än tidigare är det framförallt valutamarknaden som ökat mest efter Sovjets fall. Detta med 

den nya teknologins hjälp så som satelliter, fiberkablar och internet som gör investeringar i 

andra nationers marknader betydligt lättare samtidigt som kapitalmarknaden avreglerats 

(Steger 2009, 43). Idag kan investeringar såsom kapital samt arbete snabbt förflyttas från en 

nation till en annan. Den kapitalistiska modellen där fri marknad och vinst är 

huvudkomponenterna bidrar till att multinationella företag letar efter så låg arbetskostnad och 

så hög vinst på dess investeringar som möjligt (Held, McGrew 2003, 71). Investeringar har 

blivit en vital del i nationella ekonomier och för att locka dessa investeringar behöver länder 

konkurrera med varandra, detta leder till att man bland annat släpper valutan fri samtidigt 

som man behöver hålla kapitalskatter och företagsskatter låga eller lika jämfört med andra 

länder. Stater har blivit aktörer i form av kunder i en marknad där efterfrågan är stor och 

utbudet litet. Det gäller därför för stater att inte störa det globala kapitalet och den globala 

marknaden som finns inom nationerna. För att uppehålla en relativ välfärd väljer därför stater 

att förskjuta skattebörda från kapitalet och företagen till medborgaren då dessa inte kan 

förflytta sig utom statens gränser på samma sätt som kapital och multinationella företag kan 

(Held, McGrew 2003, 72).          

3.1.2.  Glokalisering, den lokala identiteten och de globala flödena 

Roland Robertson menar att det i dagens litteratur finns en tydlig motsättning mellan det 

globala och det lokala (1995). Den nutida litteraturen menar att globalisering raderar det 

lokala, argumenterar han (Robertson 1995, 26). Robertson menar dock att globalisering alltid 

påverkar det lokala och att det lokala i sin tur påverkar globaliseringen på den lokala platsen. 
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Han introducerade därför begreppet glokalisering för att lättare visa på top-down effekten 

som globaliseringen har på det lokala. Med glokalisering menas att det globala uttrycker sig 

på olika sätt i olika lokaliteter. Globaliseringen blir därför heterogen bland olika lokaliteter 

(Robertson 1995, 30). Man kan jämföra detta med en solstråle som träffar prisma, beroende 

var på prisman solstrålen träffar kommer det komma ut olika färger (Roudometof 2016, 399). 

Solstrålen i det här fallet är globaliseringen, prismans olika punkter där solstrålen träffar är 

det lokala och de olika färger är de olika glokaliseringarna som bildas. Den Indiska byn i 

Karnataka som är vårt forskningsobjekt uttrycker en av dessa glokaliseringar. Detta begrepp 

hjälper oss att se globaliseringens påverkan på den lokaliteten vi besökte.  

3.2.  Identitet 
Våra operationaliserade identitets-indikatorer som studeras presenteras i kapitel 4. där vi 

kopplar samman dessa med den indiska kontexten. 

3.3.  Empowerment 
Vi använder oss i denna uppsats av akademikerna Julia Bryan och Jungnam Kims 

operationaliserade definition av Empowerment. För att beskriva empowerment på individnivå 

används fyra huvudindikatorer; Medvetenhet, som innebär att man som individ ställer sig 

kritisk till sin egen verklighet rörande etniska ursprung, socioekonomisk tillhörighet och hur 

denna med ens historiska bakgrund påverkar aktiva val i ens närmiljö. Självbestämmande, 

kopplas till att ta kontrollen över sitt egna liv, dess besluten och föra sin egen talan. Sense of 

meaning, refererar till att en individ har en tro och värdesätter sig själv samt sitt bidrag likt 

utbildning eller arbete meningsfullt för det större. Kompetens, man har en självinsikt av att se 

sin förmåga att framgångsrikt utföra de uppgifter och aktiviteter man ålägger sig. (Bryan, 

Kim 2017, 169-170)  

 

Empowerment kan senare hittas på en lokal nivå av en gemenskap tillika by, som illustreras 

av platsens maktdynamik och tillgång till deltagande. Denna kollektiva nivå ses utefter en 

individnivå och kan sammanfattas i; Kollektiv tillhörighet: uppfattning av ens tillhörighet till 

den kollektiva platsen samt en känsla av stolthet och tillhörighet till ens grannskap. Kollektivt 

deltagande: vilket innebär att man ska kunna engagera sig och vara delaktig i aktiviteter som 

anordnas samt en ingång till deltagande i platsens kollektiva beslutfattande.(Bryan, Kim 

2017, 170)        
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3.4.  Politiskt deltagande 
Med politiskt deltagande menas att medborgare försöker påverka beslutsfattning för att 

förändra samhället och definitionerna av detta begrepp är många. Statsvetarna Sidney Verba, 

Kay Lehman Schlozman och Henry E. Brady definierar politiskt deltagande som:  

 

”[...] activity that has the intent or effect of influencing government action – 

either directly by affecting the making or implementation of public policy or 

indirectly by influencing the selection of peoples who make those policies”.  

(Brady et.al. 1995, 38)    

 

De svenska statsvetarna Peter Esaiasson och Anders Westholm delar upp politiskt deltagande 

i tre delar, om än integrerade i varandra; handling, avsikt och utfall. Med handling menar 

författarna att man måste utföra något, med avsikt menas att handlingen ska vara ett försök 

till inflytande, med utfall menas att inflytandet måste påverka en större mängd människor. 

(Esaiasson, Westholm 2006, 15-16) 

 

Den svenska statsvetaren Åsa Bengtsson delar upp det politiska deltagandets handlingar i 

konventionella och okonventionella där bland annat partimedlemskap och röstning är 

konventionella handlingar medan bojkott och sabotage ses som okonventionella handlingar. 

(Bengtsson 2008, 122-125)  

 

Vi menar att dessa tre syner på politiskt deltagande kan integreras i varandra för att bilda en 

överskridande definition där det finns en möjlighet att gå djupare in i begreppet. Verba m.fl. 

definition kan alltså delas upp i Esaiasson och Westholms handling, avsikt och utfall. Det är 

sedan möjligt att gå djupare i hur handlingen utförs med hjälp av Bengtssons uppdelning i 

konventionella samt okonventionella. Det är dock viktigt att påpeka att politiskt deltagande i 

kontexten av den indiska byn ser annorlunda ut jämfört med det västerländska representativa 

demokratiska deltagandet dessa författare utgår från, något som beskrivs vidare i kapitel 4.   
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4.  Den indiska kontexten  

4.1.  Demonetariseringen i Indien  
Demonetarisering kan definieras som då en stat byter ut en del eller hela kontantbasen i 

samhället (Waknis 2017). Detta sker ofta bland stater i världen och exempel på detta är 

Sveriges kontantutbyte 2015-2017 samt valutabytet i EU från nationella valutor till den 

gemensamma euron 2001-2002. Den indiska demonetariseringen är dock unik i sitt slag då en 

exceptionellt stor del av kontanterna i omlopp ogiltigförklarades under en natt.  

 

Den 8:e november 2016 gick Indiens Premiärminister Narendra Modi ut i ett tal till nationen 

och förklarade alla 500 INR sedlar samt 1000 INR sedlar ogiltiga från och med dagen efter 

(9:e november 2016) (Times of India 2016). Det fanns en möjlighet för befolkningen att byta 

in sina gamla sedlar till banker och postkontor mot nya 500 INR sedlar samt den nya valören 

2000 INR ända till den 30:e december samma år (Sinha 2016). Enligt Modi var detta för att 

tygla korruption, terrorism, falskmyntning samt den svarta ekonomin som enligt honom länge 

har påverkat den Indiska ekonomin (Times of India 2016). Han menar att:  

 

"Corruption and black money had come to be considered a truth of life. They 

have been eating away like termites at our national interest. This can no longer 

be permitted.” (Times of India 2016) 

 

Indiens svarta ekonomi utgör uppskattningsvis 62 % av BNP (Kumar 2017, x). Den indiska 

ekonomen Arun Kumar menar att svarta ekonomier i utvecklingsländer skiljer sig från 

avancerade ekonomiers svarta ekonomier (Kumar 2017, xi). Kumar skiljer den västerländska 

svarta ekonomin från den indiska och menar att den västerländska kan ses som en informell 

sektor som finns bredvid den formella sektorn och att det inte är den informella ekonomin 

som är huvudinkomsten (Kumar 2017, 4). I dessa länder betalar nästan alla medborgare skatt 

vilket gör att de hamnar i den formella ekonomin (Ibid.). I Indien skattar dock endast de med 

en högre inkomst, vilket gör att endast runt 1,2 % av befolkningen betalar en märkbar skatt 

(Kumar 2017, 5). Samtidigt undviker många i den formella ekonomin att betala skatt vilket 

gör att den indiska svarta ekonomin innehåller både den formella och den informella 

ekonomin (Kumar 2017, 5-6).   
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Då personer som undanhöll svarta samt falska kontanter inte skulle hinna göra sig av med 

dessa hade Modi varit mycket hemlig med policyn, endast ett fåtal personer runt Modi visste 

om den kommande demonetariseringspolicyn (Roychoudhury 2016). Detta bidrog vidare dels 

till att sedlar inte trycktes i den mängd som kom att behövas samtidigt som bankomater inte 

var kalibrerade för att kunna hantera de nya sedlarna (Ibid.). Kontantbristen var ett faktum 

och köerna till bankerna växte.  

  

Den Indiska ekonomin var innan demonetariseringen beroende av kontanter. Cirka 95 % av 

alla transaktioner skedde med kontanter, cirka 90 % av alla försäljare hade kontanter som det 

enda betalningsmedel, cirka 85 % av alla arbetare fick betalt i kontanter och endast hälften av 

befolkningen hade bankkonton (Shepherd 2017). Demonetariseringspolicyn bidrog till att 

ogiltigförklara 86 % av kontanterna i omlopp vilket, enligt våra intervjuresultat, påverkade 

den rurala befolkningen (Kumar 2017, 85). 

4.1.  Karnataka och en kamp för överlevnad 
Karnataka, beläget i södra Indien, är den åttonde största staten och har 61,1 miljoner invånare 

(2011) (Lahoti et.al. 2012, 3). Av dem lever 15,7% i metropolen Bangalore (Ibid.). Vår studie 

är utförd utanför metropolen i det rurala distriktet av Bangalore. I byarna A och B som ligger 

söder om Bangalore är den viktigaste grödan Ragi4 som framförallt odlas för invånarnas egen 

konsumtion. Den andra verksamheten som karaktäriserar dessa två byar är silkesproduktion, 

vilket innefattar odling av mullbärslöv, uppfödning samt silkes uppsamling, denna verk-

samhet utgör byarnas huvudsakliga export. Den gemensamma produktionsnämnaren mellan 

byarna A och B samt C och D är att silkesproduktion5 och den tillhörande odlingen återfinns 

på båda av de geografiska platserna. I byarna C och D finns dock en betydande odling av 

vindruvor som är ett återkommande inslag i dess landskap. Druvorna odlas och skördas här 

och säljs senare till framförallt Bangalores fruktgrossister. I de två sistnämnda byarna finns 

även mejerier för att samverka mjölkförsäljningen från de verksamma bönder och familjer 

som äger byns kor. 

 

                                                
4 Ragi är ett betydelsefullt sädesslag och basföda som genererar stora skördar som kan lagras 
uppemot tio år. Ragi har även förutsättningen att kunna odlas framgångsrikt på dåliga jordar samt 
under regnperioder, dess mjöl används framförallt till bröd och puddingar (Se bild Appendix. 5). 
(Nationalencyklopedin)  
5 För bild se Appendix. 5 
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På vår studieplats båda geografiska platser framhävs ett gemensamt problem som påverkar de 

fyra byarnas invånare och dess förutsättningar. Det återkommande problemet rör byarnas 

vattenförsörjning och bristen på regn som har lett till en ihärdig torka. I byn D är detta 

problemet visuellt synligt genom en uttorkad sjöbädd i entrén till by, som de senaste fyra åren 

varit fullständigt torrlagd. Vattenproblemet är ett långsiktigt problem och ekonomiskt tungt 

att bära, det gör en skiljelinje synlig mellan by A och de resterande byarna. Skiljelinjen rör 

byarnas boskap av kor, vilka ses som ekonomiskt viktiga för att skapa välbefinnande genom 

att utgöra en viktig inkomstkälla. Problem kopplat till vattenförsörjning har för by A att 

invånarna blivit tvungna att sälja och avveckla byns kor för att tillskansa sig inkomst som 

uteblivit på grund av dåliga skördar. I ett senare skede fick invånarna införskaffa sig nya kor 

vilka inte är lika produktiva som den tidigare besättningen. Detta syns visuellt då magra kor 

nu vandrar runt i byn och befolkningen där vittnar om sämre mjölkproduktion, vilket de även 

påstår har lett till ökade hälsoproblem bland byns barn och äldre.    

4.3.  Kastsystemet i det rurala Karnataka 
Det Indiska kastsystemet6 eller varna har länge varit en central del i den indiska identiteten. 

Beroende på vilket kast man är född i har man olika seder, vanor och värderingar när det 

kommer till hur man ska bete sig mot sitt eget och andra kaster. När den indiska 

socialantropologen Mysore Narasimhachar Srinivas besökte en by i södra Karnataka 1948, ett 

år efter självständigheten, var dessa beteenden väl praktiserade. Kasten avgjorde alla möjliga 

beslut som togs i livet; vem man gifte sig med, vad man åt, vad man arbetade med och vilka 

religiösa ritualer man praktiserade, för att nämna några (Srinivas 1976). Av många olika 

hierarkiska seder och vanor kunde bland annat en Brahmin inte ta emot tillagad mat eller 

dryck från lägre kaster samt att de behövde hålla ett fysiskt avstånd från de lägsta kasterna 

(Srinivas 1976, 167). Om detta inte följdes var de tvungna att genomgå en så kallad 

                                                
6 Det indiska kastsystemet eller varna bygger på en text ur den hinduistiska skriften Rig Veda troligen 
sammansatt nånstans mellan 1700-1100 f.Kr. Den 90:de versen i den tionde boken beskriver hur 
Puruṣa, Skaparen, delas upp i olika delar och på så sätt skapar människorna. Från munnen kommer 
Brahminerna, Kshatriya kom från armarna, Vaishya från låren och Shudra från fötterna. Brahminerna 
är prästkastet och också det kastet som är högst upp i det hierarkiska kastsystemet. Under dem 
kommer Kshatriya som är krigarkastet, bestående av de som är tänkta att skydda befolkningen, så 
som soldater, kungar och så vidare. Under Kshatriya kommer Vaishya där grupper som bönder och 
hantverkare återfinns. Shudra, det lägsta kastet var arbetarna, deras uppgift i livet var att tjäna de tre 
högre kasten. En stor del av Indiens hinduiska befolkning är dock Daliter. Daliterna står utanför 
kastsystemet och var de kommer ifrån har länge debatterats (Rig Veda, HYMN XC 
Puruṣa.12.)(Woodburne 1922). 
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reningsprocess (Ibid). Även då detta endast är några exempel visar detta ändå på den 

hierarkiska ordningen som kastsystemet bidrog till.          

 

År 1922 skriver A. S. Woodburne artikeln Can India’s cast system survive modern life? Han 

kritiserar varna och menar att detta gör identitet och samhällets uppbyggnad statiskt. Bland 

annat påverkar den hierarkiska institutionen handlingskraften hos individer negativt då inte 

personlighet eller individens förmåga spelar roll för hur individens framtid kommer att se ut 

(Woodburne 1922, 531-532). Även då systemet bidrar till en statisk hierarki, betyder inte det 

att systemet i sig är statiskt. Woodburne ser detta redan 1922 och menar att en politisk 

opinion växte mot kastsystemet (Woodburne 1922, 534).   

    

Kastsystemet har i modern tid blivit den stora politiska frågan i södra Indien, där Karnataka 

är beläget (Varshney 2008, 216). I norra Indien har hindunationalister drivit frågan om den 

hindu-muslimska splittringen och på så sätt bortsett från kastsystemet, de förespråkar istället 

en hinduistisk förening (Ibid.). I södra Indien har dock anti-kast partier haft stora framgångar 

efter självständigheten och framåt. I granndelstaterna kom bland andra det demokratiska anti-

Brahmin partiet Dravida Munetra Kazgham till makten i Tamil Nadu under 1960-talet och i 

Kerala blev det kommunistiska partiet demokratiskt valt 1957 (Varshney 2008, 218). I södra 

Indien är rörelsen mot kastsystemet horisontellt organiserat från gräsrötterna och på så sätt 

fått stor spridning. Men på grund av norra Indien, även då anti-kaströrelser börjat organisera 

sig där, har dessa organisationer inte fått särskilt stort utrymme i det nationella parlamentet 

(Varshney 2008, 219). Viktigt att poängtera är dock att dessa rörelser inte är ute efter att 

ändra själva identiteten som de lägre kasterna besitter, utan snarare deras underläge politiskt 

samt de fördomar som fästs på dem (Varshney 2008, 216). 

4.4.  Familjen och könets betydelse i det rurala Karnataka  
Familj och kön är starka identiteter i Karnataka med köns och familjetraditioner som går 

långt tillbaka i tiden. På den tiden M.N. Srinivas besökte det rurala i Karnataka 

dokumenterade han dessa traditioner och identiteter. Arbetet var uppdelat mellan könen i 

hushållet, männen arbetade medan kvinnorna tog hand om hushållssysslorna (Srinivas 1976, 

137). En vanlig förekomst var de gemensamma hushållen där flera generationer av samma 
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familj bodde med varandra7, 8. Samtidigt flyttade döttrar i familjen ifrån sitt födelsehem när 

de gifte sig medan de gifta sönerna stannade kvar i hemmet med deras fruar. Då de yngre 

släktingarna arbetade med samma yrke som sina äldre manliga släktingar jobbade de 

tillsammans vilket i sin tur ledde till en gemensam ekonomi inom familjen där de äldre hade 

kontroll över pengarna. (Srinivas 1976, 141-147) Vidare när vi nämner gemensam 

hushållning i denna uppsats syftar vi på att hushållet innefattar fler än en generation. 

Exempelvis att en son bor med sin familj i samma hushåll som sina föräldrar alternativt att 

två bröder med fru och barn delar samma hushåll.  

 

Familjen är en viktig institution i den rurala kvinnans liv. Den har ofta kontroll på tillgång till 

rörelse utanför hemmet, det politiska deltagandet samt tillgång till mat, sjukvård och andra 

individuella behov (Nolle 2008, 9). Familjen är generellt sett hierarkiskt ordnad i kön, ålder 

och generation, där den yngre kvinnan har en låg position medan den äldre mannen har en 

hög position. Den patriarkala hierarkin är dock starkare i norra Indien än i södra. (Ibid.) 

4.5.  Politiskt deltagande och politisk identitet i det rurala Karnataka 
I den indiska kontexten är politisk identitet och politiskt deltagande tätt sammanflätat, 

eftersom deltagandet beror på vilken identitet man har i samhället. Därav har vi valt att 

behandla båda termerna i samma stycke. 

 

Konkreta exempel på det politiska deltagandet ur ett indiskt perspektiv är vid första anblick 

ett högt valdeltagande för en stor befolkning med sammanlagt drygt 700 miljoner 

röstberättigade (Borooah, Tagat 2017, 159). Sammanslagen röststatistik från de tio senaste 

parlamentsvalen Lok Sabha är det totala valdeltagandet 62%, vilket innebär att man i Indien 

har ett högre konventionellt politiskt deltagande än i exempelvis USA (Ibid.). Vidare innebär 

ett konventionellt politiskt deltagande en form av uppoffring från den som väljer att deltaga, i 

form av tid. Sammanvägt så kan det anses att den individuella uppoffringen är högre än den 

enskilda individuella röstens betydelse (Borooah, Tagat 2017, 160). Ett konventionellt 

politiskt deltagande kan anses anspela på grupptillhörighet och dess identitet, ur en indisk 

                                                
7 Gemensamma hushåll beskrivs som att alla i hushållet bidrar till hela familjens och hushållets 
välfärd (Hill 1980, 30) 
8 En statistisk studie om gemensamma hushåll i rurala Karnataka som publicerades 1980 visade 
författaren att 19% av befolkningen bodde i gemensamma hushåll. Definitionen av gemensamma 
hushåll i denna studie är flera generationer med minst två gifta bröder i samma hushåll (Hill 1980, 30-
31) 



    23 
 

kontext finner man bevis på att valdeltagande är en del av denna gruppidentitet i form av så 

kallade vote banks. Termen vote banks instiftades av M. N. Srinivas och innebär ett utbyte 

mellan att grupper tillskansas gynnsamma förmåner i utbyte mot deras politiska stöd. En vote 

bank utgjordes av tre funktioner; i. politiska partier, ii. en byman, som oftast var en 

markägare, partimedlem och besatt ett högre kast. iii. den sista funktionen utgjordes av 

väljargruppen som den så kallade byamannen förmedlade och hade inverkan hos. De tre 

funktionerna utgjordes sedan av ömsesidiga relationer med fördelar gentemot varandra. 

(Borooah, Tagat 2017, 160-161) 

 

Ett annat uttryck för politiskt deltagande i Indien är närvarande och deltagande i politiska 

möten och dess diskussioner kallade Gram Sabha. Detta gjordes möjligt genomen en 

konstitutions ändring 1993 kallad Panchayat Act, då byar fick möjligheten att instifta byråd 

kallade Gram Sabha där alla röstberättigade har rätten att närvara (Borooah, Tagat 2017, 162-

163). Gram Sabha's syfte är att ge förtroende och bevaka byns valda Grama Panchayat och 

dess utvecklingsplaner samt budget för det rurala samhället (Ibid.). Panchayat systemet är 

indelat i tre nivåer vilket innefattar distrikt nivån kallad Zilla Panchayat, sub-regional nivån 

kallad Taluk Panchavat och slutligen den lokala nivån kallad Grama Panchayat. En tredjedel 

av platserna i Panchayat systemets alla tre nivåer är reserverade för kvinnor. (Nolle 2008, 7)  

 

Systemet är storleks ordnat, en Grama panchayat företräder och representerar en befolkning 

av ungefärligen 15000 personer, vilket innebär att en Grama Panchayat vanligtvis företräder 

och sammansluts av fler än en bys invånare. Varje invald medlem i Grama Panchayat 

företräder cirka 400 personer, vilket innebär att en folkrik by har fler representanter i det 

lokala distriktsrådet medan en by med till exempel 500 invånare har en representations plats. 

I det lokala distriktsrådet Grama Panchayat möts sedan de valda representanterna från byarna 

och ansvarar för lokala utvecklingsfrågor innefattande av bland annat vattenförsörjning, 

infrastruktur, skola och sjukvård. (Nolle 2008, 7)  
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5.  Analys 

5.1.  Demonetarisering som globalisering 
Vi menar att demonetariseringen är en policy som ökar globaliseringen av dagens Indien. 

Premiärminister Modi menade när denna policy blev verksam att det handlar om att stävja 

terrorism, den svarta ekonomin, falskmyntning samt korruption. De kontant problem som 

uppstått, såsom kontantbrist har bidragit till att fler rört sig mot en kontantlös hantering av 

deras pengar. Våra intervjuer visar att den rurala befolkningen mer och mer rör sig mot en 

delaktighet i den digitala ekonomin med bland annat bankkonton och betalkort.  Den 

intervjuade bankdirektören förklarade även att policyn från regeringen var att bankkonton 

skulle göras lättare att öppna bland annat genom att man inte skulle behöva utföra bakgrunds 

undersökningar på de individer som öppnade nya konton. Våra resultat visar att 

demonetariseringen och de tidiga effekter som den givit såsom kontantbrist, framförallt 

bidragit till att allt fler rör sig från kontanter som betalningsmedel till digitala. I teorin blir det 

då lättare för staten att taxera medborgare och på så sätt upprätthålla välfärden. Detta hävdar 

Vd:n för den indiska regeringens tankesmedja NITI Aayog (Nationella institutionen för att 

förändra Indien) Amitabh Kant och P. B. Balaji VD för Hindustan Unilever Ltd, som belyser 

att den Indiska ekonomins digitalisering underlättar att taxera medborgarna samt får ordning 

på skattesystemet. Detta får i sin tur till följd att budgetunderskottet reduceras samtidigt som 

utländska investeringar kan komma att höjas (Banerji, Malhotra 2017, 227)(Fair Disclosure 

Wire 2016). Samtidigt visar den Indiska ekonomen Arun Kumar att de tilltänkta effekter 

policyn var ämnad att ha, såsom att motverka svarta pengar och terrorism, inte kommer att ha 

någon reell verkan (Kumar 2017, 84). Vi argumenterar därför att den nationella ekonomiska 

effekten som policyn i första hand bidrar till är att digitalisera ekonomin, som i det senare 

skedet förenklar att taxera de indiska medborgarna.   

  

Steger, Held och McGrew menar att den globala ekonomin där de kapitala flödena kan röra 

sig snabbt från en ekonomi till en annan har nationerna blivit kunder på en marknad med 

högre efterfråga än utbud. Det betyder att kapital samt företagsskatt behöver vara lägre eller 

jämna relativt andra nationer på marknaden. För att uppehålla en relativ välfärd måste därför 

skattebördan flyttas till nationens medborgare. Genom att ekonomin delvis flyttas från den 

kontantbaserad ekonomi till den digitala har den indiska staten lättare att kontrollera 

beskattningen av medborgarna. Därigenom kan staten flytta skattebördan från företag till 
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medborgare, behålla dess relativa välfärd och sänka budgetunderskottet samtidigt som 

nationen blir attraktiv för utländska investeringar. Det är dock viktigt att poängtera att detta 

nödvändigtvis inte behöver påverka skattesatserna hos den indiska medborgaren, 

skatteintäkterna ökar eftersom fler bidrar med skatt till systemet. 

5.2.  Demonetariseringen i det rurala Karnataka 
I byarna möts vi av människor med en relativ gemensam optimism till demonetariseringen 

som oftast grundas i att de inte har några kopplingar till svarta pengar. Eftersom jordbruket 

som är den främsta näringen inte är beskattad. 

 

“They didn’t think it was a very big problem, because farmers don’t make much 

money and they don’t have black money. So they actually think that it is a good 

thing and they are quite happy about it. There is also a divide between the 

capitalist class and the lower classes, they are just saying, let them [the capitalist 

class] get screwed ” - Grama Panchayat-ledaren från by A  

 

Grama Panchayat ledaren från by B beskrev optimismen som att: “ Maybe there is hope in 

the future but I don’t know”. Detta citat visar vad våra informanter tyckte och tänkte samt att 

de hade en distanserad bild av vad demonetariseringen innebar för deras del eftersom de inte 

är inkluderade i den svarta ekonomin. Deras optimism grundas i förhoppningen att problemen 

som medföljt policyn ska vara mödan värd att den indiska ekonomin rensas på svarta pengar.   

 

Många problem har dock uppstått i de rurala samhällena vi besökte. För samhällena i stort har 

framförallt kontantbrist varit det stora problemet då majoriteten av verksamheterna sker med 

kontanta medel. En kioskägare i by D berättar om hur demonetariseringens första tid 

påverkade hans affärer då kunder var tvungna att prioritera deras inköp på grund av den 

rådande kontantbristen som minimerade deras köpkraft. Som följd blev byborna tvungna att 

söka sig till banken för att växla in sina gamla sedlar, våra informanter berättade att köerna 

dit kunde vara långa och människor fick lov att köa för de nya kontanterna i uppemot fyra 

timmar.  

 

Kontantbristen och dess påverkan är ett ständigt återkommande tema i våra intervjuer, alla 

påverkades på ett eller annat vis, med tanke att jordbruk och dess produktion är en primär 
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inkomstkälla för många invånare. Jordbruket och dess producenter hade det svårt att få sina 

grödor sålda till det tidigare marknadsvärdet och blev därmed tvungna att prisdumpa.   

 

“ [...] in the beginning there was no effect, in terms of the demonetisation. But 

then there is an example of tomatoes, so you can’t keep tomatoes for as long as 

it takes to get the change. And people don’t have the money to pay you. So they 

ended up selling the tomatoes to a much lesser price, so they did lose money.” 

 - Grama Panchayat-ledaren från by B   

 

Även flödet av kontanter stannade upp i vissa delar av den rurala ekonomin. Bland annat så 

började de som köpte vindruvor från By D betala i checkar istället för kontanter vilket ledde 

till att de fick pengar men att de inte kunde använda dem till betalning för nära varor och 

tjänster. Vice Grama Panchayat ledaren i By C och D menar vidare att så länge priserna inte 

ökar kommer ekonomin inte komma i rullning igen. Till exempel de grödor som innan 

demonetariseringen såldes för 50 INR säljs idag för 20 INR.  

 

Dessa iakttagelser visar att det första citat vi presenterat motsägs, byborna må vara 

exkluderade från den svarta ekonomin men de påverkas ändå ekonomiskt eftersom 

köpkraften mot dem och deras grödor har minskat. Vi menar att de lokala byborna här ger en 

bild av att de inte identifierar sig med det globala då de inte tror sig påverkas av 

demonetariseringen eftersom de anser sig ha en rural självständig ställning som bönder. 

Denna exkluderande identifikation av dem själva återspeglar dock inte verkligheten eftersom 

köpkraften även kommer utanför det lokala. När byn träffas av de globala flödena som 

demonetariseringen för med sig uppstår en självständighet eftersom man inte identifierar sig 

med det globala, vilket stämmer överens med Robertsons teori om glokalisering.   

   

Information angående demonetariseringspolicyn och dess betydelse var bristfällig. Den enda 

informationskanal som funnits tillgänglig var de traditionella mediekanalerna radio, tidningar 

och TV-shower samt att man utbytte information med varandra i byarna. Blomsterodlaren 

informerar oss om att hans anställda från byn hade otillräcklig information om 

demonetariseringen och dess betydelse, vilket ledde till att han fick lägga tid på att förklara 

dess innebörd och hur de skulle gå tillväga för att växla in sina gamla kontanter hos banken. 

Bland annat trodde de anställda att de nya sedlarna var falska första gången han betalade ut 
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lön med dem. Varken bankdirektören eller representanterna i Grama Panchayat hade någon 

övrig information än det som nämndes via media.  

 

För dagarbetare har även gamla kontanter som fortfarande är i omlopp blivit ett problem. En 

av våra dagarbetande informanter berättar om hur hon blev tvungen att ta emot gamla sedlar 

som betalning för att få arbete för dagen. Detta kan härledas bero på den bristfälliga 

informationen som tydligt slog mot det rurala på grund av distansen till förstahandskällor. 

Vidare menar vår informant på den lokala banken att många fortfarande kommer in med 

gamla sedlar och hoppas kunna få byta in dem mot nya, för att kunna få mat för dagen.  

 

Bankdirektören menade även att bankerna i de rurala områdena inte fick lika mycket 

kontanter som i städerna: “Definitely we got less money compared to city banks and 

compared to private banks […] we have many people that live here but we get lesser money.”  

 

Den bristande informationen samt bristen på kontanter jämfört med de urbana områdena 

återspeglar den rurala uppfattningen av exkluderingen som existerar på vår studieplats. Även 

då den rurala befolkningen har påverkats ekonomisk, har de inte fått någon hjälp av den 

indiska staten. Den rurala exkluderingen beror på globaliseringens top-down approach, som 

kan förklaras som en kedja där det rurala återfinns längst ner, det globala högst upp och 

däremellan det urbana. Bristen på kontanter och information i det rurala visar att den tidigare 

relationen mellan det urbana och rurala, genom demonetariseringen, har förskjutits så att det 

rurala blir avhängt. När det urbana förskjuts högre upp mot det globala för att göra städer mer 

attraktiva i en global kontext, kopplat till Held och McGrew’s teori om att staten ser sig som 

en aktör i det globala, exkluderas det rurala.   

5.3.  Kastidentiteten i byn 
Det återfinns inga tydliga bevis på att invånarnas olika kasttillhörighet har inverkan på 

vardagen, det finns inga direkta motsättningar angående kast på våra studieplatser. “As far as 

cast is concerned, there are no problems in the village”. - Grama Panchayat-ledaren från by 

B 

 

Dock så finns det konflikt mellan inflytelserika individer och mindre inflytelserika individer i 

form av intresse och favorisering. Medan många personer köade framför bankkontoren i 
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timmar kunde inflytelserika personer ofta gå förbi dessa köer och få ut pengar utan problem 

direkt från banktjänstemännen.  

 

“Rich people with influence are coming here and don’t have to stand in line, but 

if we go and say to them that they have to stand in line with the others they will 

just go to another branch.” - Bankdirektören  

 

Detta gäller också i Grama Panchayat. Den dagarbetande änkan vi intervjuade berättade om 

hur hennes granne hade byggt en mur på hennes mark vilket gjorde att vatten rann mot 

hennes husvägg och skadade husets konstruktion. Hon gick till byns Panchayat flera gånger 

men de gjorde inget då hennes granne var mycket inflytelserik. “They just put their interests 

in issues and people with influence, its very political” - Dagarbetande änkan 

 

Även då kastsystemet i sig idag inte längre är ett problem visar dock konflikten mellan 

inflytelserika individer och mindre inflytelserika individer på den hierarki som fortfarande 

existerar i det rurala. Woodburne menade i sin artikel Can India’s cast system survive modern 

life? (1922) att även då systemet bidrar till en statisk hierarki, betyder inte det att systemet i 

sig är statiskt. Detta ger sig nu uttryck i att själva kastsystemets roll inte längre har samma 

betydelse men att de hierarkiskt ordnade maktrollerna kvarstår i samhället. 

Demonetariseringen har inte förändrat dessa maktrollers identiteter, men det har bidragit till 

att dem synliggörs ytterligare. Detta påvisar den kritik vi har mot D. Parthasarathy’s artikel 

The poverty of (marxist) theory: Peasant classes, provincial capital, and the critique of 

globalization in India (2015). Även då inflytelserika personer är att skylla, påverkas dessa av 

de globala flödena på platsen till att uttrycka sin inflytelserikedom.          

5.4.  Familjen och könets identitet i byn 
Familjens betydelse framhävs tydligt på den rurala platsen. Här bor man i stora hushåll 

kopplat till att många bor med sina äldre familjemedlemmar, såsom far- och morföräldrar. De 

manliga familjemedlemmarna blir oftast kvar medan de kvinnliga flyttar ut till nya hushåll 

när de gifter sig. I hushållen är ekonomin gemensam, männen är de som är mest aktiva när 

det gäller lönearbete för att förvärva inkomst till hushållsekonomin. Kvinnorna arbetar oftast 

hemma i hushållet eller med diverse dagarbeten vars inkomst bidrar till hushållskassan. 

Under intervjun med de fyra kvinnliga skräddarna frågade vi om någon annan än dem hjälpte 
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till med de dagliga sysslorna i hushållet och fick ett tydligt svar: “No, when our men get 

home from work they are tired, and have to rest.” Det ska tilläggas att dessa kvinnor nästan 

dagligen själva arbetade i skrädderiet och vissa hade även bisysslor som att hjälpa till med 

skolbespisningen i byn. Vi frågade dem även om det tyckte att byn behövde förändring och 

alla svarade att det enda de ville ha var mer arbete. “They want more work, they want 

companies to come here, they want to earn more money.”    

  

De äldre i hushållen arbetar till största del med hushållets jordbruk, som innefattar små 

odlingar samt ett fåtal boskap. Den senaste tiden har dock varit svår eftersom klimat-

förändringen lett till mindre regn vilket har påverkat odlingarna och att byns marker blivit 

uttorkade och försämrade.   

 

“The water problem is the worst problem, they are pretty self sufficient in all 

other aspects. They don't want to go to the city and like, ask for money, they 

don't want to compromise on their dignity. If they just had enough water then 

they could grow there own food, then they could take care of everyone and even 

give extra. A few days of rainfall one year, nicely, would be enough for 

providing food for 3 years. June is not here but the problem is this time the 

rainfall is only up to 60 % of what it used to be. So there is still problem with the 

lack of rainfall.” - Grama Panchayat ledare från by A 

 

Samma problembild återkommer på samtliga platser vi besöker och när vi frågar om de haft 

tanken att flytta från det rurala in till städerna får vi enhetliga svar att de ändå föredrar det liv 

som de har på landsbygden. De har och äger vad som behövs, de kan odla sin egen mat och 

de ser livet i det urbana som mer ekonomiskt kostsamt. Det är talande att invånarna i det 

rurala samhället känner sig besitta empowerment och kollektiv gemenskap då de i det rurala 

kan bruka och bestämma över den mark som de själva äger. Trots problembilden som lyfts är 

de tydliga med att framhäva en stolthet att de har en identitet att vara självständiga, vilket 

demonetariseringen inte påverkat samt att glokaliseringen gör att man håller fast vid den 

rurala identiteten och traditionen.   

 

Bankkonton var innan demonetariseringen inte vanligt i den kontantbaserad rurala ekonomin. 

På grund av demonetariseringen och utvecklingen mot en mer digitaliserad penninghantering 

har dock fler bankkonton öppnats. Under våra intervjuer hade ungefär hälften av 
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familjemedlemmarna bankkonton och många av dessa konton hade öppnats efter 

demonetariseringen. Kvinnor hade mer sällan än män konton, men i och med 

demonetariseringen har bankkonton även ökat hos kvinnor. I och med demonetarisering 

infördes även ett statligt projekt som fokuserar på flickors ekonomi. Detta projekt innebär att 

man kan starta ett bankkonto för flickor i ung ålder där föräldrarna kan sätta in pengar. Dessa 

pengar kan sedan endast tas ut av flickan själv när hon fyllt 18 år för exempelvis 

utbildningskostnader. Detta betyder att föräldrarna inte kan använda upp dessa pengar för 

kostnader kopplade till hushållet och då inte kompromissa med barnets vilja. Dock var detta 

projekt okänt ute i byarna9 vilket återigen speglar den dåliga informationen och avståndet 

mellan stat och det rurala. Att kvinnliga bankkonton ökat ger effekten av kvinnlig 

empowerment, då de blir mer självbestämmande när de handlar om deras egen ekonomi. 

Samtidigt kan det även ge en medvetenhet av ekonomi såsom inkomst och utgifter. Vi vill 

även mena att projektet angående bankkonton för flickor hade bidragit till empowerment 

enligt tre av Kim och Bryan’s indikatorer; självbestämmande, medvetenhet och kompetens i 

det rurala om informationen hade funnits.  

5.5.  Det politiska deltagandet och den politiska identiteten i byn 
På studieplatserna framgår det att politik diskuteras mellan byinvånarna, demonetariseringen 

har också lett till att ämnet har börjat diskuteras flitigt. De politiska diskussionerna kretsar 

ofta kring att man ifrågasätter premiärminister Modi’s val av tiden att införa demone-

tariseringen. Men som tidigare nämnts är dem ändå optimistiska mot policyn och fokuserar 

på hans argumentation att policyn ska föra ut de svarta pengarna ur samhället. Övriga 

politiska diskussioner och deltaganden handlar dock framförallt om en mer lokal politik. I 

byarna vi besökte utförs det politiska deltagandet framförallt på Grama Panchayat nivå samt 

delstatlig nivå. De menar att den nationella politiken är alldeles för avlägsen. “The state 

election will affect them directly, and the national election will not.” - Grama Panchayat 

ledare från by B.  

 

Det politiska deltagandet i de byar vi besökt utgörs enbart av votering i val och oftare i de 

delstatliga- samt Panchayat-valen. Samtidigt menar våra informanter att politikerna är 

självupptagna med sina egna intressen och egentligen inte gör något för dem. Dem ser ändå 

                                                
9 Informationen av detta projekt fick vi av vår tredjepart. 
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sin roll att vara aktiv och uttrycka sig politiskt genom att rösta som ett ansvar och en rättighet 

de inte vill kompromissa med.  

 

Det politiska deltagandet informanterna uttrycker för oss visar att de tar en handling i sitt 

deltagande genom att se det som en rättighet att votera samtidigt som de har avsikten med en 

förhoppning att voteringarnas utfall ska bringa en förändring till människorna. Det är dock 

tydligt att den senare delen i typen av politiskt deltagande som Esaiasson och Westholm 

beskriver som utfallet ständigt blir kränkt av de folkvalda. Eftersom tendenser finns att dessa 

mestadels fokuserar sina uppdrag till att beröra frågor som är viktiga för dem själva eller 

personer som besitter inflytande kopplat till det hierarkiska maktsystem som finns kvar efter 

kastsystemet.          

 

Citatet under visar den dagarbetande änkans tankar kring hennes deltagande och uttrycker ett 

tydligt empowerment genom att framhäva hennes ansvar och skyldighet att rösta. Detta visar 

tecken på hennes självbestämmande att uttrycka hennes talan med en röst. Samtidigt visar 

hon Sense of meaning för att hon värdesätter sitt bidrag i deltagandet för att påverka och göra 

skillnad för andra. Dessutom visar hon en tydlig medvetenhet av sin roll i maktordningen för 

vad hon kan påverka.  

    

“Yes it is their right and also responsibility [to vote]. So even if the politicians 

not do what they are elected to do, we still have to do our duty of voting. [...] So 

the panchayat and the administration will only listen to people that have 

influence. Even if they not help them, they hope that their candidates they vote 

for will help and be good for someone else.” - Dagarbetande änkan 

 

Även då invånarna ser votering som en skyldighet, handlar våra informanter inte politiskt 

genom några andra uttryck såsom genom demonstrationer. Detta beror på att de inte känner 

att de har möjlighet att få de tilltänkta utfallen som de hoppas på. Samtidigt visar 

voteringsbeteendet på ett kollektivt deltagande och kollektivt empowerment. Dock når detta 

inte hela vägen och anledningen till det är att tröskeln för att slå omkull de strukturer som 

kastsystemet har bidragit till är alldeles för höga. Detta visar de kvinnliga skräddarna på:    
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“So the ruling party always have problems so people have stopped caring. If 

they actually thought politicians would help they might have tried to do 

something like demonstrations.” - Kvinnliga skräddarna  

 

Vi har tidigare i kapitel 4. presenterat M.N. Sirnivas iakttagelser om de så kallade vote banks 

som under den tid han studerade det rurala samhället var vanliga. Vi har dock inte funnit 

några tecken på att denna typ av sammanslutning fortfarande existerar, men att en struktur 

fortfarande finns kvar. Strukturen som fortfarande existerar är att politiska partier innan val 

besöker byar för att locka röster genom att ge pengar till invånarna. Fler partier besöker 

byarna för att ge pengar i hopp om att byborna ska lägga sin röst på partiet. Byinvånare 

sorterar sedan de politiska alternativen efter vilka som varit där och gett pengar för att sedan 

rösta slumpmässigt på ett av dessa. Detta gäller dock endast i delstatsvalen. 

  

“Whenever they have the state-elections people wait for the politicians to come 

and give them money. Voting is secondary, they don't think of casting a vote or 

something like that. The primary focus is to collect the money from the parties.” 

- Blomsterodlaren  

 

Hypotetiskt kan detta förändras på grund av demonetariseringens effekt av att kontanter har 

minskat i omlopp, vilket skulle kunna leda till att medvetenheten om politik ökar då 

invånarna inte längre röstar slumpmässigt utan går igenom vilka alternativ som finns. Detta 

kan vi dock inte säga med säkerhet då nästa delstatsval är först nästa år. Vi tror ändå att 

strukturen kan komma att finnas kvar men uttrycka sig på annat sätt då relationen mellan 

delstatspartier och den rurala befolkningen, kopplade till vote banks, är djupt förankrade i den 

indiska politiska historien.  

 

Då strukturerna i vote banks har ändrats har även det kollektiva röstandets strukturer ändrats. 

Tidigare röstade man efter social status eller grupptillhörighet, idag är familjen det primära 

forumet för att bestämma vad man ska rösta på, man röstar alltså inte individuellt. När 

partierna kommer till byarna och ger dem pengar är det männen de diskuterar sin politik med. 

Även om det handlar om att diskutera kvinnors ställning i samhället. Inför valet sätter sig 

sedan familjen ner och bestämmer vem de ska rösta på med relationen att mannen har primär 

information medan kvinnan har sekundär.      
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“So everyone in the family vote for the same party, they discuss in the family and 

then the whole family vote for the same candidate.” - De kvinnliga skräddarna 

 

Vi ser ingen reell förändring i det politiska deltagande eller den politiska identiteten på våra 

studieplatser på grund av demonetariseringen. Hypotetiskt kan det ske en förändring av det 

politiska deltagandet i framtiden på grund av att dem dels börjat diskutera politik mer samt att 

digitaliseringen av ekonomin kan göra det svårare för partier att ge pengar till invånarna. Det 

är dock omöjligt för oss att säga att detta verkligen kommer hända utan är snarare endast 

hypoteser.    

5.6.  Den lokala identiteten och de globala flödena i det rurala Karnataka  
Demonetariseringen har bidragit till att den rurala identiteten blivit förskjuten ännu mer från 

det urbana och det globala enligt den top-down kedjan som Robertson diskuterar. I den rurala 

identiteten har självständighet fått en större plats. Avsaknandet av det politiska deltagandet 

för att visa missnöje mot demonetariseringen kan förklaras med att de är frånkopplade från 

vad som händer i resten av Indien och världen då avståndet mellan det rurala och det urbana 

blivit större. Detta leder i sin tur till att det finns en hopplöshet jämte politiken på delstatlig 

och nationell nivå, vid frågan om vad den vice Grama Panchayat ledaren och hans familj 

hade gjort för att visa sitt missnöje fick vi svaret: “What can we do.”  

 

De kvinnliga skräddarnas största önskan var att få mer företag och jobb till byn så att det 

kunde ha något att sysselsätta sig med och samtidigt tjäna pengar. I och med 

demonetariseringen kommer staten dels kunna utvidga sina utgifter och välfärd samtidigt som 

utländska investeringar kommer att öka arbetsmarknaden. Men på grund av att avståndet 

mellan det urbana och rurala blir större argumenterar vi för att företagsetableringar och 

investeringar i första hand kommer att ske i städer eftersom distansen till det globala där 

minskat. Det handlar om att Indien som aktör tillhandahåller attraktiva platser, de attraktiva 

platserna är det urbana med dess utvecklade infrastruktur. Vilket leder till att globalisering i 

form av demonetariseringen gör att det rurala blir än mer frånkopplat i kedjan. Enligt Steger 

beror detta på att de globala flödena är en ojämn process som påverkar lokala platser olika, 

vilket enligt Robertson definieras som glokalisering. Globaliseringens påverkan på den 

lokalitet vi undersökt gör att glokaliseringen framhävs genom att den rurala platsen blir mer 
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avlägsen och har en annan betydelse än på andra platser vilket visar på de globala flödenas 

ojämna process.  
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6.  Slutsats  
 
I denna uppsats har vi förklarat att demonetariseringen kan ses som en del av globaliseringen 

i Indien. Vi har dessutom beskrivit de effekter demonetariseringen har haft på identitet och 

politiskt deltagande. Detta har gjorts genom en fältstudie i det rurala samhället i Karnataka 

där vi genom deltagarobservationer och fokusgruppsintervjuer har intervjuat 25 personer 

bosatta i fyra byar. 

 

Demonetariseringen är en del av globaliseringen av Indien då denna bidrar till en 

digitalisering av Indiens mycket kontantbaserade ekonomi. Detta leder till att underlätta 

taxering och på så sätt göra den Indiska ekonomin attraktiv för det globala. 

Demonetariseringen har inte haft någon effekt på kastidentiteten. Dock har policyn lett till ett 

synliggörande av dess hierarkiska maktstrukturer som finns i det rurala samhället. Det finns 

en förändring på familj- och könsidentiteten, på grund av digitaliseringen av ekonomin har 

kvinnor öppnat bankkonton i större utsträckning. Detta i sin tur har haft effekten av ett större 

självbestämmande i den individuella ekonomin bland kvinnor, vilket har ökat deras 

empowerment. Den politiska identiteten och det politiska deltagandet är i stort oförändrat. Vi 

ser dock tendenser till förändring på grund av demonetariseringen. Det går däremot inte för 

oss att visa vad dessa tendenser kommer att innebära för det rurala samhällets politiska 

deltagande och dess politiska identitet. Demonetariseringen har slutligen lett till att 

ruralsamhällets avstånd till det urbana och globala har ökat. Detta har medfört en tydligare 

självständighet i den rurala identiteten.   

 

Vår studies resultat har lett till en ingång för vidare forskning i fältet där man kan undersöka 

det politiska deltagandet och dem tendenser till förändring som vi belyst i vår uppsats. Denna 

studie kan göras under tidpunkten av kommande delstatsval då det politiska deltagande och 

dess identitet visar sig ytterligare i det rurala samhället. Vår forskning gör det även möjligt att 

utföra en liknande studie i det urbana Bangalore för att kunna jämföra effekterna på det rurala 

och det urbana. Vidare forskning kan även göras på samma geografiska plats med ett större 

tidsintervall mellan forskningens tidpunkt och demonetariseringen för att se om våra resultat 

fortfarande kvarstår eller om de har förändrats.  
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Slutligen är vi överraskade över hur bra vår fältstudie flöt på. I metodkapitlet lyfte vi negativa 

effekter som kan uppkomma när man samarbetar med en tredjepart. Detta var dock inget vi 

upplevde, vi lyckades förankra vår studies syfte och mål väl med vår tredjepart vilket ledde 

till ett gott och transparent samarbete. Vi blev positivt överraskade av den gästvänlighet 

informanter visade, vilket ledde till avslappnande och inkluderande diskussioner. En lärdom 

vi kan dra från vår fältstudie är att man i största möjliga mån bör samarbeta med enbart en 

tolk för intervjuerna. Då vi anser att detta hade underlättat ingången i samtalen, förståndet för 

studiens syfte från tolkens sida samt vårt arbete med transkriberingarna. Fältstudien vi 

genomfört har givit oss erfarenhet och kunskap för som är värdefull för framtida studier i fält.     
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Appendix. 

Appendix. 1: Kartor över studieplatsen  

 

  

Karta 1. Delstaten Karnataka   
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 Karta 2. Byarna utanför Bangalore, ungefärliga geografiska position.     
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Appendix. 2: Fokusgrupper 

 
  

By A och B:  
Fokusgrupp 1: 
2 Grama Panchayat ledare (Ena ledare över by A och den andra över 
by B), 1 blomsterodlare som är arbetsgivare och uppväxt i 
Bangalore, 1 arbetare på blomsterodlingen.   
 
Fokusgrupp 2: 
1 överman på annan farm, 1 äldre kvinnlig fiskhandlare, 1 Auto-
rickshaw chaufför, 1 apoteksägare, 1 mjölkhandlare. 
 
By C och D:  
Fokusgrupp 3: 
1 dags-arbetande änka, 1 catering-företagsägare, 1 kvinnlig hotel 
ägare.  
 
Fokusgrupp 4: 
1 vice Grama Panchayat ledare (För by C och D, då denna 
Panchayat innehöll tre byar), Vice Grama Panchayat ledarens son, 1 
familjevän, 1 lärare. 
 
Fokusgrupp 5: 
1 kioskägare, 3 arbetande på mjölk-kooperativet tillhörande by D. 
 
Fokusgrupp 6: 
4 kvinnliga skräddare 
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Appendix. 3: Intervjuguide 
  

Interview guide 
 

 

The village  
 

• How many lives in the village?  
 

• How many ATMs are there in the village? 
 

• What do you work with?  
o What is the main source of income?  

 
• Do you like it here? (in the village) 

o If yes, what makes the life here good? 
o What can change to make the village to a better place? 

 
The Families 
 

• Who do you live with? 
 

• How do you share the workload in the families?  
 

• How many households have access to bank accounts? 
 
Demonetisation  
 

• What did you feel when you first heard about the demonetisation?  
 

• Have you had any difficulties during the demonetisation? 
o What kind of difficulties? 
o (If not, Why?) 

 
• How did you solve the upcoming problems?  

 
• Did any government officials help you adjust to the demonetisation rules? 

 
 
Cooperation 
 

• Did you help each other during the difficulties?  
o If yes, How?  
o If no, why not? 

 
• More than before the demonetisation?  
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o If yes, why?  
o If no, why not? 

 
• Do you collaborate and help each other out between your families and neighbors? 

 
• Do you feel that you have more or less difficulties today than before the 

demonetisation?  
o How have it become better/ -or worse?  

 
 
Political participation 
 

• Do you usually talk about politics in your families and with your neighbors?  
o More now than before the demonetisation? 

 
• Have you done something to show the politicians that you like/ don't like the 

demonetisation? 
 
 

• Do you usually vote?  
o Do you feel that it is important? 
o If no. why? 

 
• Did you use to participate in Grama Panchayat? 

o In which way do you participate? 
 

• Do you feel that you have influence over the politics in the village and bring out 
changes?  

o What can change to make it easier?  
 
Finally  
 

• Do you think that the demonetisation will change your life to the better?  
o If yes, how? 
o If no, why? 
o Was the difficulties worth if you think the demonetisation change the life to the 

better? 
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Appendix. 4: Utdrag ur transkribering, Fokusgrupp 3. 
  

- Did they talk about politics, among their friends and families? 

- They talking about local politics and national politics, they love to talk about politics. 

- They use to read papers and watch the news 

- She discusses politics, she try to make her children into the discussions as well and connect 

them. She doesn’t get any newspapers but she takes her neighbors. 

  

- Have they discuss politics more after the demonetisation? 

- So because the demonetisation and the election happens close to each other, they have 

discussed politics more after it happened. 

- So next year it will be election time, panchayat election. So now politics are going to be a 

frequent topic of interest. Here it has been a great shift between the two regional parties.  

  

- Have any of them said or done anything to let the politicians know what they feel about the 

demonetisation or something else? 

- She is very unhappy with the panchayat, she had an issue with her neighbor occupying her 

land. I got and spoken to the panchayat and PDO which is an official functionary. So it has 

been some week and that lady said I will come and have a look and follow it up, but it has 

been 2-3 weeks and nothing has happened and it has been a few months since this issue 

started, so she is unhappy. 

- The thing is that the panchayat will be interest in bigger questions and matters and 

intervening and that. They don’t bother about the smaller people. 

  

- So how does it happen, her neighbor just occupied her land? 

- Yes so he shut one or put one gate across it that affected her land and house, it is a tiny 

place. And nobody come and sorts it out. Because the other person is more influenced so 

the panchayat is not interested in her issue. 

- So now the water comes in to her house down the walls of it. It’s a mud and old 

construction, it’s not a proper house it has just two rooms. The children were worried about 

that the wall might brake and come in because of all water. And she has no relatives that 

can help her out with the problem.  
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Appendix. 5: Bilder från fältstudien 

 

 

 

   

 
  

 Bild 2. Silkesmasksodling fas 2.  Bild 1. Silkesmasksodling fas 1. 
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 Bild 3. Mat från by A. Ragipudding vänster överkant på tallriken 
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      y 

 

Bild 5. Huvudgata i by D 

Bild 6. Druvodling i by C 

Bild 4. Djurhållning i by B 

Bild 7. Mejeri i by D 


