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ABSTRACT 
  

The results and the analysis of this essay are based on an empirical study of women groups in 

Babati District in Tanzania from 2005. The study has shown that the reason for women in 

Babati to organize themselves is to overcome traditional and structural obstacles that restrict 

women’s economical integration. Through the creation of social networks and a common 

source of income within the group, women are trying to strengthen their position within the 

household and in society. The significance of empowerment on an individual level is the 

sense of abilities in everyday life and the feeling of increased options.   

 

Social mobilization means that individuals come together and with united strengths and 

according to a common interest are trying to fulfil articulated goals. Local women groups in 

Babati and the social mobilization they constitute are seeking, through their agency to 

influence their social and economical situation. It can also mean challenging the structural 

conditions and increase women’s capacity of action. This kind of agency at a group level is 

extremely important for the capability of articulating own goals and creating prosperity, to 

feel in charge of one’s life conditions.  
 
Aim: The aim for this study is, by using an empowerment approach to examine how women 

groups in Babati District in Tanzania organize themselves and how the members through their 

agency are influencing the social conditions and economical possibilities for women in the 

area. What are the effects of social mobilization in Babati for the individual woman? How can 

women’s agency contribute to structural changes and help women to overcome traditional 

obstacles?    
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Förord 
 

 
 
Under samtalet med de tre kvinnliga gruppmedlemmarna i Folket som odlar fisk, ställde jag 

frågan om hur en vanlig arbetsdag kan se ut. En av kvinnorna svarade att hon stiger upp 

klockan fem på morgonen för att hinna städa inne och ute, hämta ved och vatten för dagens 

behov innan hon börjar med sysslorna på gården. Jag undrade om hon inte får hjälp av sin 

man att hämta vatten och hon svarar att detta inte är möjligt då vattenhämtning enligt 

traditionen är kvinnogöra. Under tiden för samtalet närvarar den manlige chauffören som 

kört oss upp på berget till träffen med fiskgruppen. Som reaktion på kvinnans uttalande 

utbrister han att han minsann har hämtat massor av vatten i sina dar. Kvinnorna skrattade 

förvånat och ville skämtsamt veta vilken by chauffören kom ifrån. 

 
(Ur intervjun med Folket som odlar fisk 

 i byn Sigino i Babati District 050316)  
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1 Inledning 
 
 
Babati District i Tanzania är ett dynamiskt men fattigt område där tillgångar och resurser är 

ojämnt fördelade mellan invånarna. På grund av utländsk närvaro och bistånd i området pågår 

ett flertal miljö- och utvecklingsprojekt runt omkring Babati Town. Kvinnorna i området är 

välorganiserade men deras handlingsförmåga begränsas ofta tillföljd av hierarkiska strukturer 

och manlig maktdominans. Under en fältstudie 2005 fick jag tillfälle att studera ett antal av de 

lokala kvinnogrupperna verksamma i distriktet.  

 

Uppkomsten av nya kvinnoledda gräsrotsrörelser som lokalt kan agera för en förbättrad 

ekonomisk och social situation är en viktig effekt av globaliseringen. Dessa kvinnogrupper 

och nätverk organiserar sig utifrån sina gemensamma och lokalt förankrade behov och 

intressen. Vilka erfarenheter medlemskvinnorna har och vilken situation de befinner sig i 

avgör hur de definierar sina problem och avgör sina prioriteringar. Detta innebär olika former 

av organisationsmodeller med olika mål och metoder. Oberoende vilket mål kvinnogrupperna 

organiserar sig utifrån kan vissa mer eller mindre generella effekter av social mobilisering 

skönjas. Jag har valt att utifrån globaliseringen som den allmänna kontexten, fokusera på 

kvinnors agentskap på gräsrotsnivå som instrument för att överkomma traditionella och 

strukturella hinder för ekonomisk och social integration.  

 

Att organisera sig för att kämpa för sina rättigheter/möjligheter och skapa en drägligare 

tillvaro tillsammans med andra ger ofta en stärkt självbild och man talar om empowerment of 

women. Jag kommer att använda begreppet empowerment som det definieras som koncept och 

metod i socialt utvecklingsarbete. Det geografiska området för studien är avgränsat till Babati 

District i Tanzania. Fokuseringen för analysen är kvinnogrupper och agentskap i området 

utifrån teman som traditionella strukturer, ekonomiska och sociala möjligheter och 

empowerment på individnivå. För att konkretisera analysen kommer jag att använda en modell 

för relationen mellan struktur och agentskap, den så kallade transitionsmodellen.   
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1.1 Syfte 
 

Syftet för den här studien är att utifrån ett feministiskt empowerment-perspektiv undersöka 

hur kvinnogrupper i Babati organiserar sig och hur kvinnor genom sitt agentskap påverkar 

deras sociala förutsättningar och ekonomiska möjligheter. Vilka effekter har denna sociala 

mobilisering för den individuella kvinnan? Hur kan agentskapet transformera de strukturella 

förutsättningarna och överkomma de traditionella hindren för kvinnorna i Babati? De 

teoretiska antaganden som ligger till grund för uppsatsen baseras på en diskussion av 

feministiska utvecklingsteorier och av begreppet empowerment. Utifrån detta analyseras de 

empiriska resultaten av en undersökning av de lokala förhållandena i det tanzaniska området 

Babati District. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• (1:1) Hur ser den socioekonomiska kontexten ut i Babati och på vilket sätt kan man se 

influenser av globaliseringen?  

(1:2) Hur påverkas kvinnogrupperna då de inte uppkommer som resultat av kvinnornas 

egna initiativ utan som en politisk strategi utifrån? 

 (1:3) Hur ser de traditionella hindren och den befintliga strukturen ut i Babati? 

 

• (2:1) Hur kan kvinnors agentskap påverka deras sociala förutsättningar och ekonomiska 

möjligheter?  

(2:2) Hur kan kvinnorna genom sin sociala interaktion transformera de strukturella 

förutsättningarna i Babati?  

 

• (3) Hur arbetar de lokala kvinnogrupperna i Babati och vad innebär de för kvinnornas 

individuella empowerment?  

 

1.2.1 Avgränsningar 
Utgångspunkten för denna uppsats är som angivet i syftet att studera kvinnors lokala och 

sociala mobilisering i Babati District samt de eventuella möjligheter de har att påverka den 

sociala och ekonomiska strukturen i området. Kvinnors agentskap och kvinnors utveckling ses 

ofta som nyckeln till fattigdomsreducering och hållbar utveckling. Detta ligger till grund även 
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för mina antaganden. Fokus här kommer dock att ligga på social mobilisering och om 

förmågan att organisera sig kan inverka på strukturen och inte direkt på hur kvinnor integreras 

i strategin för fattigdomsreducering.   

 

1.2.2 Tidigare forskning 
Det finns en mängd studier och teorier kring det komplexa ämnet, kvinnors agentskap i 

relation till ekonomisk och social utveckling. Då jag använder mig av ett så kallat 

empowerment-perspektiv har bland annat Mohammad Yanus arbete med Grameen Bank och 

vad han kallar socialt företagande, flera beröringspunkter med min studie1 (www.grameen-

info.org). Då jag vid tidpunkten för min studie inte kände till hans arbete har jag valt att 

utelämna Grameen Bank och dess sociala effekter i min uppsats.  

 

En intressant studie om kvinnor, utveckling och empowerment har presenterats i samarbete 

mellan Asian and the pacific development centre och forskare på Victoria University of 

Wellington på Nya Zeeland (www.nzetc.org). Studien har utförts i form utav en studiecirkel 

som ägde rum 1989 med kvinnor från den asiatiska delen av stilla havsområdet. Resultaten 

har sammanställts i en text av Vanessa Griffen (2005) vid namn Woman development and 

empowerment; a pacific feminist perspective. De teman som studiecirkeln utgick ifrån var 

diskussioner om innebörden av feminism, kvinnors identitet och roll i utvecklingsprocessen. 

Det material som diskussionerna grundar sig på är dels de deltagande kvinnornas 

uppfattningar och erfarenheter, dels kritiska analyser av olika kvinnoprojekt som ägt rum 

under en period av tio år tid. De ämnen som tas upp i studien är bland annat hur dessa projekt 

har inverkar på kvinnans situation och status och hur man lämpligen kan evaluera liknade 

projekt. Hela resonemanget och upplägget för studien är oerhört intressant, men de 

kvinnoprojekt som diskuteras är mer samhällsinriktade2 än de aktiviteter som förekommer 

bland kvinnorna i Babati, vilka var mer inriktade på individ- och hushållsnivå. Därför blir 

evalueringsmetodiken av resultaten svår att tillämpa på min studie, men är relevant för andra 

studien inom detta forskningsområde.   

 

Grundantagandet i min analys är att kvinnogrupper och gräsrotsorganisationer aktivt söker 

utmana de befintliga strukturer som reproducerar kvinnans utsatta ställning i hemmet och i 
                                                             
1 Yunus vann Nobels fredspris 2006 då hans arbete med att starta banker med och för fattiga i Bangladesh 
uppmärksammades. Hans modell för mikrokrediter och socialt företagande har blivit ett viktigt inslag i 
utvecklingssammanhang och används i arbetet att minska fattigdom och social orättvisa.  
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samhället. Detta ligger i linje med min tidigare uppsats Women groups and the impact of 

empowerment of women- a case of experiences from Babati District (Hallström 2005). Min 

aktuella studie bygger på samma empiriska undersökning som för den tidigare uppsatsen. Det 

dåvarande syftet var att analysera effekterna av kvinnors inkomstgenererande projekt i byn 

med avseende på såväl fattigdomsreducering som ökad jämlikhet mellan könen.  

 

Likartade undersökningar gällande kvinnor, jämställdhet och utveckling har utförts 

kontinuerligt av SIDA utifrån den underliggande visionen att människor ska ges möjlighet att 

påverka sin egen situation. Den rapport från 1999 som behandlar jämställdhet i Tanzania tar 

avstamp i Kvinnokonferensen i Peking 1995 och beskriver det min fallstudie visar på ett 

nationellt plan (Art. SIDA1073en). 

 

1.3 Definitioner 
 
Struktur: en uppsättning internt relaterade objekt eller praktiker (Danermark 2003;134). 

Sammanhängande delar av en helhet.  

Social agent: ett kollektiv som delar samma levnadsförutsättningar och organiserar sig utifrån 

ett gemensamt artikulerat mål (Ibid;148).  

Social mobilisering: människor med liknade livsvillkor går samman för att kollektivt skapa 

utrymme för ett maktgörande både på personligt plan och som kollektiv kraft (Carlberg 

2005;7).  

Empowerment: känsla av egenmakt, känsla och förmåga att påverka sin egen situation, 

individnivå (Forsberg, Starrin 1997;18). 

Social interaktion: samspel och händelser mellan sociala agenter och individer (Danermark 

2003;134). 

Strukturell elaboration: kontentan av den sociala interaktionen där strukturen antingen 

reproduceras eller transformeras (Ibid;139).   

Makt: förmåga att påverka personer och skeenden.  

 
 

 

                                                                                                                                                                                              
2 Exempelvis center för slagna kvinnor, hem för föräldralösa barn.  
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2 Metod 
 

Vetenskapsteori är teorin om hur vi når vetenskaplig kunskap. Detta ligger till grund för 

metodteori som innebär vilket praktiskt tillvägagångssätt som är mest lämpat för studien 

(Hartman 1998;14). Inom den hermeneutiska tanketraditionen är det centrala att förstå och 

tolka företeelser. Man talar om förståelsen av en livsvärld3 som objektet i hermeneutisk teori. 

Detta åsyftar en studie av människors föreställningar och följer inte samma logiska form av 

verifiering och falsifiering av de teoretiska utsagorna som kännetecknar den positivistiska 

traditionen (Alvesson, Sköldberg 1994;31). 

 

Min studie baseras på en kombination av deduktiv- och induktiv slutledning, även kallad 

abduktion (Alvesson, Sköldberg 1994;42). Deduktion innebär att resultaten för en studie 

logiskt härleds ur befintliga teorier och givna premisser, medan induktion börjar med 

erfarenheter av ett antal studerade iakttagelser. Utifrån dessa iakttagelser dras allmängiltiga 

slutsatser som antas gälla även i andra sammanhang (Danermark 2003;171). Denna 

kombination är mycket användbar för att motverka de begränsningar som är förknippade med 

en deduktiv eller en induktiv ansats. En deduktiv slutledning följer logiskt ur premisserna och 

resulterar således inte i någon ny kunskap som inte finna angivna i premisserna. Induktion 

innebär att man utifrån en observation drar slutsatser om något annat vilket är förenat med 

risken för felaktiga slutledningar (Ibid;176). Med abduktion menas att ”ett enskilt fall tolkas 

med ett hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga”  

(Alvesson, Sköldberg 1994;42). Ett vanligt grepp är att förena empiriska fakta om ett fenomen 

med teoretiska föreställningar om fenomenet. Karakteristiskt för abduktion är att 

rekontextualisera en speciell företeelse och tolka det enligt ett visst tänkt mönster (Danermark 

2003;171). Då jag i min studie använder befintliga teorier för kvinnligt agentskap och 

empowerment bildar de tillsammans med mina empiriska iakttagelser en ny kunskap som 

baseras på teoretiska utgångspunkter utifrån de faktiska förhållandena i Babati.      

     

2.1 Kvalitativ fallstudie 
 
Min studie av kvinnogrupper är inriktad på social mobilisering i Babati och innehar formen av 

en kvalitativ fallstudie. Kvalitativa undersökningar och fallstudier används för att producera 

                                                             
3 ”Individens livsvärld är den mening individer knyter an till sig själva och sin situation” (Hartman 1998;162) 
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djupkunskap om ett avgränsat ämne, vilket kan utgöras av ett geografiskt område, en specifik 

händelse eller en viss grupp. Med en kvalitativ metod kan man ge en specifik och känslig 

analys av samhällsvetenskapliga fenomen och processer (Patel, Davidson 1994;16). Man kan 

med fördel använda sig av olika typer av metoder för att få information. För att närma mig 

mitt studieobjekt har jag använt mig av en kombination av empiriska studier och 

sekundärmaterial vilket jag återkommer till nedan.  

 

Kvantitativa studier kan också generera djup kunskap men utifrån andra arbetsmetoder. De 

kvantitativa metoderna möjliggör undersökningen av en större population. Ett vanligt 

arbetssätt för att få information är enkätundersökningar av ett stort antal slumpmässigt utvalda 

informanter. Svårigheter förknippade med denna metod är ingen eller liten kontroll över 

intervjusituationen. Vid enkätundersökningar närvarar vanligtvis inte forskaren och det är 

osäkert om det är rätt person som fyller i enkäten, om det görs på ett seriöst sätt etc. Svaren 

kan bli bristfälliga då eventuella oklarheter i frågeformuläret kan orsaka förvirring hos 

svarspersonen. Att låta resultaten av en slumpmässigt utvald population ligga tillgrund för 

generella slutsatser kan också väcka frågor om representativitet och ställer stora krav på 

hanteringen av det data som genereras (Ibid). Inom den kritiska realismen förespråkas en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder (Danermark 2003;16).  

 

Då förberedelserna för kvantitativa metoder ofta är mer tidskrävande och min undersökning 

planerades på plats i Babati blev den naturliga formen för studien av kvalitativ karaktär. 

Objektet för studien var som nämnt att undersöka hur kvinnogrupper i Babati och kvinnliga 

gräsrotsrörelser kan påverka sina sociala och ekonomiska möjligheter genom ett aktivt 

agentskap och en social mobilisering. Den inledande teoretiska delen baseras delvis på 

sekundärmaterial bestående av feministisk litteratur om utvecklingsstrategier, kvinnors 

agentskap och globalisering. Empowerment-perspektivet som används i analysen baseras på 

Forsberg och Starrins (1997) definition och analys av begreppet. De teoretiska antaganden 

som tillämpas och omformuleras av de empiriska iakttagelserna leder fram till resultat 

genererade av specifika förutsättningarna i Babati. Trots detta kan resultaten sägas ha en viss 

föklaringskraft även i andra sammanhang.   
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2.1.1 Generaliseringar 
En definition av begreppet generalisering är att kunskap inhämtat från studier av ett enskilt 

fall antas kunna förklara förhållanden även för en större population (Danermark 2003;163). 

Huruvida denna typ av generaliseringar är möjliga inom den kvalitativa forskningen är ett 

omdebatterat ämne. Att kvalitativa studier inte är statistiskt generaliserbara är fastslaget. Dock 

kan de tendenser och underliggande mekanismer som reproducerar ett socialt fenomen en 

kvalitativ studie ämnar undersöka, vara fullt generaliserbara (Alvesson, Sköldberg 1994;40). 

Utifrån kvalitativa fallstudier kan således vissa resultat antas gälla även i andra sammanhang 

och områden, och generella teorier kan byggas upp utifrån de empiriska iakttagelserna. 

Alternativet till generaliseringar av teorier och resultat är det så kallade utvidgade 

tillämpningsområdet. 
 
 

2.1.2 Tillämpningsområde och problematisering av empirin 
Enligt Toulmin (citerad i Alvesson, Sköldberg 1994;30) bör tillämpningsområdet för teorin 

alltid vara tydligt definierat för att kunna fånga verkligheten. De teoretiska utsagorna för en 

studie uppfattas som regler vilka gäller inom detta specifika förklaringsområde, vilket gör att 

frågan inte blir om teorin är sann eller falsk utan när den gäller (Ibid;31).   
 
För min studie skulle teoritillämpningsområdet kunna se ut på följande sätt; domänen, som 

utgörs av ”den mängd empiriska företeelser som teorin maximalt kan gälla” (Alvesson, 

Sköldberg 1994;40) är här fall av kvinnligt agentskap. Ursprungligt tillämpningsområde för 

teorin är hur kvinnogrupperna i Babati lyckas eller inte lyckas med att utmana strukturerna 

genom sin sociala mobilisering. Utvidgat tillämpningsområde skulle vara hur denna teori eller 

dessa regler även kan gälla på andra platser och sammanhang. Detta innebär inte att teorin är 

giltig på precis samma sätt för alla tillämpningsområden, utan att den har ett mer eller mindre 

förklaringsvärde och giltighet inom denna domän. Kontentan av resonemanget är att om 

kvinnors agentskap i Babati lyckas utmana strukturen och förbättra kvinnornas villkor att nå 

empowerment på ett individuellt plan bör detta även vara möjligt i andra byar. Hur giltig är 

teorin? Är resultaten av studien representativa för ett större tillämpningsområde än vad 

fältstudien avser?  

 

För att problematisera den empiriska basen skulle den naturliga frågan för min studie vara; 

vad är kvinnligt agentskap? Enligt mig kan det beskrivas i termer av kvinnors 
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handlingsförmåga, organiserat engagemang och en aktivitet med en tydlig målsättning. Den 

inneboende innebörden i ordet agentskap är makt. Kvinnligt agentskap innebär ofta ett 

anspråk på makt och utgör den direkta motsatsen till kvinnor som passiva offer.  

 

2.1.3 Kritisk realism och samhällsvetenskapliga studieobjekt 
Enligt tanketraditionen inom den kritiska realismen måste man för att förklara sociala 

fenomen identifiera de underliggande mekanismerna som reproducerar fenomenet över tid 

(Danermark 2003;18). Teorier beskrivs som ett begreppsliggörande av föreliggande 

mekanismer och interna relationer. Det vi inte har ett begrepp på är svårt att undersöka även 

om i vissa fall själva begreppet kan reducera innebörden av ett fenomen (Ibid;226).För att nå 

kunskap om verkligheten bör man studera de underliggande mekanismerna. Detta då objekten 

för samhällsvetenskapliga studier, till skillnad från naturvetenskapen, ofta inte är isolerbara. 

De påverkas ständigt av en komplexitet av sociala faktorer, människors handlingar och 

föreliggande strukturer. Relationen mellan teori och verklighet beskrivs inom kritisk realism 

som att teoretiserandet är en del av själva forskningsarbetet och objektet för studien definieras 

via det teoretiska språket (Danermark 2003;17). Den generativa mekanismen av strukturella 

hinder för kvinnors agentskap och marginalisering identifieras i min studie som de 

traditionella könsstrukturerna i området. Attityder och normer i samhället kan göra att de 

generativa mekanismerna vidmakthålls på mikro nivå även om strategier på ett makro plan 

söker ändra dessa strukturer. Jag använder mig av den kritiska reslimen främst som metod i 

anslutning till diskussionen av struktur och agentskap, den analytiska dualismen. 
  

2.2 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Analysen i studien baseras till mesta dels på en empirisk undersökning som ägde rum våren 

2005 i Babati District i Tanzania. Den metod som bäst lämpade sig för min undersökning i 

Babati var den kvalitativa forskningsintervjun. Denna metod avser undersöka, förstå och 

beskriva intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den (Kvale 1997;34). Detta gör 

den mycket användbar i kombination med en den hermeneutiska ansatsen. Undersökningen 

omfattades av semistrukturerade intervjuer vid sex olika tillfällen av sex olika 

kvinnogrupperna där en eller flera kvinnor deltog. Allt som allt ingick tio kvinnor i studien. 

Fokuseringen för intervjun var temat kvinnors agentskap utifrån perspektiven traditionella 

strukturer, inkomst och jämlikhet mellan könen. Jag lokaliserade mina intervjupersoner med 
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hjälp av en fältassistent med god kännedom av byn och de olika kvinnogrupperna verksamma 

i området. 

 

2.2.1 Empiriska undersökningen och intervjuteknik 
I utförandet av den empiriska undersökningen använde jag mig till mestadels av 

semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuteknik kännetecknas av fasta ämnen för 

intervjun men med flexibla och öppna frågor utifrån dessa teman. Styrkan med metoden är att 

informanterna inte reduceras av fasta svarsalternativ utan tillåts svara med egna ord (Jacobsen 

1993;17). Till skillnad från intervjuer med fasta svarsalternativ, kan det ostrukturerade svaret 

bidra till att ny intressant fakta framkommer. En positiv egenskap för denna typ av intervju är 

att utifrån förutbestämda teman kan informanten och intervjuaren tillsammans skapa ny 

mening och komma till insikter. Detta är vad som beskrivs som en interaktion mellan 

intervjuare och informant eller en mellanmänsklig situation hos Kvale (1997;117).  

 

2.2.2 Intervjuer med tolk 
Då flertalet av mina informanter inte talade engelska fick jag använda mig av en tolk. Detta 

kan i många avseenden vara hämmande då nyanser och den specifika innebörden av 

begreppen kan gå förlorade i översättningen. Att inte direkt kunna kommunicera med 

informanten skapar i ogynnsamma fall ett avstånd mellan den intervjuade och intervjuaren 

och informativt mellanprat försvinner. Dessa svårigheter upplevde jag under vissa av mina 

intervjuer i Babati. För att försöka undvika missförstånd och klargöra innebörden av varje 

intervjufråga gick fältassistenten och jag igenom intervjun direkt efteråt. Detta gav ett bra 

tillfälle att diskutera hur han uppfattade språkliga stämningar och jag kunde fråga om 

eventuella oklarheter. Reliabiliteten är måttet på hur tillförlitliga resultat man lyckats 

åstadkomma. (Kvale 1997;68). Reliabilitet för de olika intervjuerna varierar då kvalitén på 

utförandet av intervjun och möjligheten till oberoende och ärlig svar reducerades i vissa 

sammanhang. De lyckade intervjuerna genererade tillfredsställande information med hög grad 

av reliabilitet. Validitet avser hur lyckat upplägget för studien som helhet är. Jag anser att 

utefter de forskningsfrågor som jag ställde var kvalitativa intervjuer en effektiv arbetsmetod.  

 
Då utbudet av kvinnliga fältassistenter vid tidpunkten för studien var begränsat till en av cirka 

femton, hänvisades jag till en manlig tolk. Detta tillsammans med det faktum att han var från 

samma område som informanterna kan ha styrt svaren då vissa av de teman som diskuterades 
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kunde uppfattas som intima och känsliga. Det ideala scenariot hade varit att få tillgång till en 

kvinnlig tolk från en annan by vilket, även fast den manliga tolken var väldigt skicklig, skulle 

ha underlättat situationen för de intervjuade kvinnorna och kanske möjliggjort djupare svar.  

  

2.2.3 Mellanmänskliga situationer och intervjuer i Babati 
Den mellanmänskliga situationen vid intervjutillfället spelar en avgörande roll för hur lyckad 

intervjun blir (Kvale 1997;39). Man bör vara medveten om sin egen roll som intervjuare, hur 

man uppfattas och vad man representerar. En gynnsam intervjusituation karakteriseras av 

ömsesidigt förtroende, respekt och nyfikenhet mellan intervjuare och den intervjuade 

(Ibid;39). Man bör reflektera över om det föreligger någon orsak för informanterna att inte 

berätta allt, försköna eller förvränga sina svar. Detta kan försvåras då uppfattningen om 

neutrala frågor, det vill säga teman som jag med min kulturella bakgrund upplever som 

okänsliga och vardagliga kan för någon annan kännas integrationskränkande. Exempel på 

detta i Babati var bland annat barnens utbildning och inkomstens omfattning.   

 

En del av mina informanter var hemarbetande kvinnor, medan andra hade ett lönearbete och 

levde under mer välbeställda förhållanden4. Kvinnorna som deltog i studien kontaktades och 

intervjuades som representanter för sina respektive kvinnogrupper men deras roll som 

privatperson blev också föremål för undersökningen. Vid ett av intervjutillfällena närvarande 

mannen i huset, vilket påverkade intervjusituationen på ett negativt sätt. Det kändes som att 

kvinnan under denna intervju begränsades av mannens närvaro och svaren blev, till skillnad 

från de övriga intervjuerna, lite undvikande och svårbestämda. Under vissa delar av 

intervjutillfället tog mannen nästan över samtalet då han hela tiden kände sig manad att rätta 

och klargöra sin frus svar. I denna intervju utelämnades frågorna gällande jämlikhet mellan 

könen då de i mannens närvaro kunde sätta kvinnan i en obehaglig situation. 

 

2.2.4 Reflektion  
Frågorna vid intervjutillfällena var helt eller delvis inriktade på kvinnors inkomst och hur det 

påverkade könsstrukturen i området. Denna infallsvinkel berodde på temat för min förra 

uppsats, men fångar även i stor utsträckning hur kvinnogrupperna som aktiva agenter söker 

öka sitt inflytande och utmana de traditionella ekonomiska och sociala strukturer. 

 

                                                             
4 Högstadielärare, sekreterare etc. 
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Om jag hade gjort intervjuerna idag skulle jag använda samma metod av kvalitativ 

forskningsintervju, men då vara mer bestämd i utförandet, ha ett mer genomarbetat 

intervjuschema och vara beredd att hantera oväntade inslag i den mellanmänskliga 

situationen. Jag hade yrkat på att få samarbeta med en kvinnlig tolk. Då resultaten av 

gruppintervjuerna visade sig vara mer informativa skulle dessa ersätta de enskilda 

intervjuerna. Intervjusituationen där fler kvinnor deltog blev mer avslappnad och inbjöd till 

mer diskussion än vid de enskilda, vilket visade att få bli intervjuad i grupp minskar känslan 

av utsatthet för den intervjuade och bidrog till att informanterna öppnade sig mer. 

Fokuseringen skulle ändras till temat kvinnors agentskap ur perspektiven individuell 

empowerment, sociala möjligheter och könsstrukturer.  

 

Då användningen av fältarbete utgjorde en av metoderna för studien, baseras mycket av 

materialet på direkta iakttagelser från Babati. Information och kunskap inhämtades från bland 

annat vardagliga samtal och det är därför stundtals svårt att ange exakt källa. Denna typ av 

upplevd kunskap kan vara svår att distansera sig från, intryck, uppfattningar och stämningar 

kan inte alltid återges med en källhänvisning. Fortsättningsvis kommer sådan kunskap 

refereras till som empiriska iakttagelser i fält.     

 

2.2.5 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ fallstudie som metod för studien verkade mest lämpad då jag i min 

undersökning studerar ett antal fall av kvinnligt agentskap och effekterna av 

kvinnogruppernas sociala mobilisering inom ramen för det avgränsade området Babati 

District. En jämförande analys där resultaten av två olika studier jämförs och analyseras, 

uteslöts i brist på tillräckligt empiriskt material.  

 

Metoden för den empiriska undersökningen valdes utifrån ett flertal aspekter. Dels verkade 

den kvalitativa forskningsintervjun mest lämpad för ämnet då den är flexibel och kan generera 

breda, informativa svar. På grund av att min undersökning krävde djupgående svar och tiden 

avsatt för själva utförandet var begränsad valde jag denna metod. Jag försökte inledningsvis 

också att tillämpa en slags nätverksanalys. Denna metod går ut på att rita upp nätverket runt 

den intervjuade kvinnan genom att ställa frågor likt ”Om du har ett hälsoproblem, vem i din 

närhet uppsöker du för att få hjälp/ stöd?”. Att undersöka och kartlägga vilka personer som 

finns i hennes direkta omgivning samt vilken relation hon har till dem skulle visa hur 
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beroende hon verkligen var av sin kvinnogrupp. Dock beroende på bristande erfarenheter i 

användning av denna metod och att tiden för intervjuerna ofta var pressad, resulterade inte 

nätverksanalysen i några konkreta och användbara resultat. En ranking av kvinnornas 

prioriteringar och mål för deras inkomstgenererade projekt genomfördes vid varje 

intervjutillfälle, men resultaten av dessa presenteras här endast i de fall de har relevans för 

studien. 

 

3 Bakgrund 
 
För att på ett adekvat sätt kunna analysera de empiriska resultaten utifrån de teoretiska 

antagandena är en områdesbeskrivning på sin plats. Detta dels för att geografiskt ringa in 

området Babati, dels för att förankra den empiriska undersökningen i en socioekonomisk 

kontext. I samband med den empiriska presentationen kommer jag att gå vidare in på den 

rådande strukturen och de sociala och ekonomiska hindren för Babatis kvinnor.  
 

3.1 Området Babati Disctict 
 
Babati District tillhörde tidigare Arusha regionen. När denna delades upp i tio mindre distrikt 

gjordes Babati till regionhuvudstad i Manyara regionen i juni 2003 (Föreläsning; 050302 

Kawishe, Calyst, Dodoma Transport, Babati).  

 

Babati Town är beläget precis invid foten av Kwaraa berget och är det administrativa centret 

för distriktet. Det finns en asfalterad väg som går rakt igenom stan och det stora busstorget 

tjänar som kommersiell knytpunkt för de omkringliggande byarna. Befolkningen, som i 

huvudsak livnär sig på jordbruk, består till mestadels av stammarna iraqwe, gerowas och 

mbugwe. År 2002 mättes befolkningen till en storlek av ca 302 000 invånare och ungefär 

hälften av dessa är under femton år. Malaria är ett av de värsta hälsohoten i området 

tillsammans med HIV och aids-epidemin (Ibid). Fattigdomen är utbredd i området och den 

sociala stratifikationen är tydlig. Den rika elitens materiella standard utgör en skarp kontrast 

mot de fattiga invånarnas enkla förhållanden och det sociala välståndet är ojämlikt fördelat i 

staden.  

 

I Babati finns både privata och statligt ägda skolor samt sjukhus, och tack vare närvaron av 

utländskt bistånd räknas Babati som ett privilegierat område. För att anpassa sig till den nya 
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statusen som regionshuvudstad och center för representation satsas pengar på att bygga ut den 

bristfälliga infrastrukturen och ett lyxhotell har anlagts med utsikt över Babati Lake 

(Iakttagelser under fältarbete, Babati Town).    

 

4 Generella teorier och resonemang 
 
Innan en studie äger rum har författaren ofta en slags förförståelse för problemet eller 

fenomenet denne avser att undersöka. Då undersökningen och den empiriska studien som jag 

använder mig av här ligger till grund för en tidigare uppsats kan en reflexion över detta vara 

passande innan jag vidare går in på de teoretiska utgångspunkterna för studien. 
 
 

4.1 Förförståelse och teoretiska uppfattningar 
 

Att kvinnligt agentskap och inkomstgenererande projekt har stor betydelse inte bara för 

kvinnans välbefinnande utan även ur ett samhällsperspektiv är inget nytt fenomen. Min 

undersökning i Babati fokuserades primärt på hur pengarna av kvinnogruppernas 

inkomstgenererade aktiviteter förvaltades och användes samt hur detta påverkade kvinnors 

empowerment. När jag kom till Babati förväntade jag mig att kvinnogruppernas verksamheter 

och kvinnornas ökade tillgång till inkomst skulle 1) innebära en högre prioritering av barnens 

utbildning, och 2) på ett tydligt sätt inverka på jämlikheten mellan könen. Detta visade sig inte 

stämma överrens med verkligheten. Prioriteringarna för inkomsten var nästan exklusivt 

inriktat på vidare inkomstgenererande projekt och den bild kvinnorna gav var att jämlikhet, 

trots andra positiva resultat av kvinnoprojekten, var att det var ett avlägset mål. Detta väckte 

nya frågor och ledde fram till denna studie som bygger på samma empiriska material. Utifrån 

fältarbetet från 2005 har jag ändrat infallsvinkel och analyserar resultaten utifrån en mer 

utvecklad teoretisk ansats. Att analysera kvinnornas agentskap utifrån de strukturella 

förutsättningarna och som en social mobilisering fångar problematiken angående traditionella 

strukturer och sociala hinder på ett djupare plan än att enbart utgå ifrån kvinnors faktiska 

inkomst. Resultaten av min förra uppsats utgör dock en viktig del av förförståelsen av ämnet 

och ligger till grund för antagandena om den strukturella situationen i området.   
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4.2 Presentation av den teoretiska ansatsen 
 

De teorier som presenteras i följande avsnitt utgör ett teoretiskt ramverk för den empiriska 

studien och ligger till grund för mina egna teoretiska antaganden. Analysen sker utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna och används för att förklara och förankra de empiriska resultaten. 

För att undvika oklarheter förknippade med kvinnor som forskningsobjekt, inleder jag med en 

teoretisk diskussion om användandet av kvinnor som analyskategori.     
 
 
4.2.1 Kvinnor som analyskategori 
Att definiera kvinnor som en homogen utsatt grupp är enligt Mohanty (2003) omöjligt då de 

geografiska skillnader, klass och etnicitet i större utsträckning definierar en grupp än just 

könstillhörighet (Mohanty 2003;53). Hon motsätter sig användandet av kvinnor som 

analyskategori, då detta förutsätter en självklar gemensam kvinnoidentitet. För att möjliggöra 

studiet av kvinnor i relation till ett visst socialt fenomen bör ändå en gemensam nämnare 

fastställas. Utgångspunkten för min uppsats är att medlemmarna i Babati’s kvinnogrupper, 

trots individuella skillnader och olika subjektiva mål, förenas kring ett gemensamt intresse att 

öka sin makt och förbättra sina egna sociala och ekonomiska förutsättningar. Detta gör dem 

inte till en homogen grupp men genom att utifrån gemensamma intressen bildar de 

tillsammans en social agent vilket blir den analytiska kategorin för studien (Ibid). 

      

4.3 Utvecklingsstrategier och globalisering 
 
 
En direkt effekt av globaliseringen och dess motståndsrörelser är det ökande synliggörandet 

av kvinnors kamp för sina rättigheter och möjligheter. Man talar om mainstreaming av 

genusfrågor i den internationella debatten (http://wcd.nic.in/empowerment.htm). Det ökade 

internationella och nationella fokus på kvinnor som utvecklingssubjekt utgör en viktig del av 

kontexten när man talar om kvinnor och agentskap och är således väsentligt för min studie. 

Globaliseringen kan medföra att kvinnor får en ökad insyn i andra kvinnors liv och 

situationer. Detta kan ske via media samt andra internationella influenser och kan påverka 

samhällets sätt att identifiera samt definiera kvinnans roller.  

 

Den direkta effekten av kvinnors ökande status som utvecklingsagenter är uppkomsten av fler 

kvinnoorienterade projekt. Detta kan på ett betydande sätt förändra kvinnans egen självbild 
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och bidra till en förhöjd medvetandenivå hos både kvinnor och män om kvinnors arbete, 

traditionella genuskonstruktioner.  

 

Globaliseringen av utvecklingsstrategier och internationaliseringen av kvinnligt agentskap 

kan ha olika effekter beroende på hur de introduceras och anammas i samhället. Då 

strategierna inte är lokalt förankrade eller konsoliderade på alla samhällsnivåer sker enbart en 

ytlig förändring. För att kvinnors agentskap ska fungera som politisk strategi måste det ske 

tillsammans med förändringar av attityder i samhället. Detta leder fram till följande frågor 

ställda till empirin: Vilken inverkan har globaliseringen som kontext på kvinnorna i området? 

Vad orsakade uppkomsten av dessa kvinnogrupper? Är de förankrade på alla samhällsnivåer? 

Bidrar gruppernas aktiviteter och framgångar till attitydförändringar i Babati? Dessa frågor 

kommer att återupptas i avsnitten 6.1 och 6.2 som behandlar kvinnogrupper och social 

mobilisering. 

 

4.3.1 Den socioekonomiska kontexten och kvinnors sociala mobilisering 
Momsen (2004) bygger sitt resonemang kring kvinnor och utveckling på vilken roll kvinnor 

kan spela för fattigdomsreducering på individuell- och samhällsnivå. Hon lyfter fram de 

enorma skillnader som existerar mellan kvinnor på olika platser, och framhäver betydelsen av 

den lokala förankringen i utvecklandet av strategier. Vikten vid att kvinnan själv görs till en 

delaktig agent för social förändring är ett av huvudbudskapen i hennes resonemang (Momsen 

2003;13).  

 

I Benería (2003)5 är den teoretiska utgångspunkten gällande kvinnor och sociala och 

ekonomiska utmaningar att detta tema inte kan eller bör studeras utanför den 

socioekonomiska kontexten. Med den sociala kontexten menas de ofta traditionellt bundna 

normer och regler som styr vad som är socialt accepterat för en kvinna att göra. Dessa sociala 

regler kan inskränka på kvinnans grundläggande rättigheter. Arbetsfördelning, kvinnor och 

mäns traditionella roller samt patriarkala strukturer utgör delar av den sociala strukturen. Den 

ekonomiska kontexten kan innebära grad av industrialisering, möjligheter och rättigheter till 

företagande samt tillväxtmönster (Benería 2000;x). Kvinnors möjlighet till agentskap är ofta 

                                                             
5 Lourdes Benería är professor på Cornell University inom fältet för genus, ekonomi och kvinnor i 
utvecklingsprocessen och har bland annat författat en kritiks fördjupning (tillsammans med Gita Sen i Signs: 
Journal of women in culture and society vol.7 no. 2, 1981) till det klassiska verket Woman’s role in economic 
development av Ester Boserup (Earthscan Library 1970). 
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avhängigt de strukturella ekonomiska och sociala förutsättningarna och min studie syftar till 

att undersöka det sociala sammanhang kvinnorna i Babati befinner sig i för att analysera detta.    

 

4.3.2 Traditionella strukturer 
De traditionella och strukturella hinder för kvinnor i utvecklingsländer utgörs ofta av att 

kvinnor inte har tillgång till kredit på banker, inte rätt att ärva jord eller äga mark (UN, 

ESCAP, 2004). Detta stämmer överrens med mina föreställningar om de strukturella 

förutsättningarna i Babati. De ovan beskrivna hindren medför bland annat att om en kvinna 

inte har egna resurser kan hon inte starta upp en företagsverksamhet. Får hon inte äga marken 

hamnar hon genast i underläge gentemot sin äkta man eller far som blir som en slags 

förmyndare. Kvinnan hålls fast i en maktlös position och enligt den traditionella 

arbetsfördelningen reduceras ofta hennes rörelse- och handlingsfrihet till hemmets sfär eller 

det direkta närområdet. Momsen använder sig av ett Gender and development-perspektiv där 

utvecklingsstrategierna utgår ifrån kvinnans egen situation. Den fokuserar på maktrelationer 

och hur kvinnans roll som aktiv social agent skapar utveckling (Momsen 2004;13). Hon 

skiljer på kvinnors praktiska och strategiska behov inom fältet för social utveckling och 

genusrelationer. De praktiska behoven kännetecknas av direkta möjligheter till ekonomisk 

aktivitet som tidsanvändning, hemarbete, barnpassning, tillgång till kredit, medan 

empowerment, kvinnors möjlighet att ta på sig nya roller och utmanandet av genusstrukturer 

placeras under de strategiska behoven6 (Ibid; 212).  

 

Detta resonemang leder till frågan hur den traditionella strukturen i Babati ser ut, samt vilka 

de praktiska respektive de strategiska behoven är för kvinnorna i Babati. Detta kommer att tas 

upp i kapitel 5.1.1 och 5.1.3 i samband med hur den specifika sociala kontexten påverkar 

förutsättningarna för kvinnornas sociala mobilisering. På vems villkor sker den? Hur ser de 

strukturella förutsättningarna ut för social mobilisering ut i området?  

 

Benería organiserar sin studie utifrån temat kvinnors ekonomiska möjligheter och utveckling i 

en kontext av hierarkiska strukturer. Detta har stor relevans för min studie som söker 

analysera kvinnors möjligheter att utmana traditionella hinder och strukturen i Babati. Hur 

organiserar och engagerar sig kvinnogrupper i området för att öka sitt inflytande och skapa 

                                                             
6 Se även Maxine Molyneux klassiska text från 1985 där hon utvecklar agentskapsteorin och myntar begreppen 
strategiska och praktiska behov (Molyneux 1985. Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the 
State, and Revolution in Nicaragua. Vol. 11, No. 2 s. 227-254).  
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bättre förutsättningar för sig själva och andra kvinnor inom såväl hemmet och i samhället? 

Dessa frågor återupptas i samband med den empiriska presentationen och diskuteras 

genomgående i analysen. 

 

4.4 Kvinnligt agentskap som politiskt verktyg 
 
 

4.4.1 Kvinnogrupper och social mobilisering 
Uppkomsten av lokala kvinnogrupper utgör en social mobilisering då medlemmarna samlas 

kring gemensamma intressen och kollektivt handlar för att åstadkomma en förändring. 

Lyckade resultat av sådant kvinnligt agentskap när kvinnor organiserat sig och tillsammans 

påverkar sin situation, används ofta som förebilder i internationella utvecklingssammanhang 

(www.unifem.org). Enligt min tidigare studie av kvinnogrupper i Babati och mina egna 

antaganden sker detta även på mikronivå, det vill säga grupperna utgör förebilder för andra 

kvinnor i sitt närområde. De goda resultat kvinnor som sociala förändringsagenter har 

uppvisat har inom fältet för ekonomisk och social utveckling ofta gjorts till politiska strategier 

(Sen 1999;167). Det finns dock en risk förenad med att implementera kvinnligt agentskap 

som politisk strategi i ett samhälle om de lokala förhållandena inte tas under beaktning. Utan 

andra strukturella förändringar som rent tidsmässigt möjliggör att kvinnor organiserar sig och 

startar gruppverksamheter kan det innebära en ökad press på kvinnans vardag. Det är således 

viktigt att skapa förutsättningar som möjliggör ett kollektivt engagemang och en social 

mobilisering. Hur detta ser ut i Babati diskuteras då de strukturella förutsättningarna 

presenteras i 5.1 och återupptas i samband med de empiriska resultaten. 

 

I nästa stycke presenteras de teorier som används för att förankra analysen och de empiriska 

resultaten av kvinnornas agentskap som studerats under fältarbetet.   

 

4.4.2 Kvinnors agentskap och strukturell förändring  
I likhet med Momsen utgår Sen (1999) i sin utvecklingsteori ifrån att kvinnor spelar en 

avgörande roll i utvecklingsprocessen (Sen 1999;267). Genom att utvidga kvinnors 

handlingsförmåga och friheter kan de bli sociala agenter för samhällsomvandling och 

reducering av fattigdom. Sen beskriver de ojämlika möjligheterna till ekonomisk aktivitet och 

sociala rättigheter som det grundläggande problemet. Det ekonomiska handlandet innebär en 

direkt integration i både handel och produktion och en ekonomisk roll utanför hemmet. Detta 
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underlättas då de sociala förutsättningarna, som tillgång till utbildning, sjukvård och politiskt 

deltagande, är fördelaktiga. Samtidigt underlättas de sociala möjligheterna i sin tur i stor 

utsträckning av de ekonomiska förutsättningarna (Sen 1999;25). Kvinnors handlande utgör en 

kraft för att åstadkomma strukturella förändringar medan den befintliga sociala och 

ekonomiska strukturen i gynnsamma fall utgör möjligheten till handlandet. I motsatt fall 

begränsar strukturerna handlandet. 

 

I metodavsnittet nämnde jag att användningen av den kritiska realismen i min studie är 

centrerat till analysen av och relationen mellan struktur och agentskap. Följande stycke 

kommer att utveckla detta och förklara resonemanget med hjälp av den så kallade 

transitionsmodellen. 

 

4.4.3 Social struktur och agentskap inom den analytiska dualismen 
Det förekommer två grundläggande analytiska utgångspunkter inom fältet för 

samhällvetenskapliga studier. Enligt teorin kring struktur och agentskap inom den kritiska 

realismen kan sociala fenomen studeras och analyseras ur två perspektiv. Strukturperspektivet 

utgår ifrån de strukturella förhållanden som förklaringsmetod av sociala fenomen. Strukturen 

sägs utgöra de spelregler som vilkorar handlandet (Danermark 2003;134). Inom agent- 

perspektivet, yrkar man på att strukturen överhuvudtaget inte skulle vara möjlig utan 

människors handlande. Detta perspektiv representerar en förklaringsmodell där det är 

handlingar som utgör den lämpliga analytiska utgångspunkten då det är dessa som sägs forma 

strukturen (Ibid;126).  

 

Det finns flera sätt att närma sig struktur- och agentskaps- problematiken. Dualitet och 

dualism innebär två olika sätt att förena de båda perspektiven för att åstadkomma en djupare 

och bredare analys av ett fenomen. Tänkare inom dualitetsfalangeln förespråkar att studiet av 

agent och struktur bör ske som delar av samma process. Det synsätt som jag använder i 

analysen är den så kallade analytiska dualismen, där struktur och agentskap beskrivs som 

skilda men djupt relaterade processer (Danermark 2003;133). Den sociala strukturen utgör 

ramarna och reglerna för agenternas handlande, men över tid reproducerar eller transformerar 

agenternas handlande de strukturella förutsättningarna.   
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Tidsdimensionen skapar en slags analytisk cykel, där resultatet av agenters handlande 

påverkar strukturen. Agenternas handlande benämns som social interaktion och resultatet 

kallas strukturell elaboration (Danermark 2003;136). Hur detta fungerar illustreras bäst via 

den kritiska realismens transformationsmodell.  

 

(se figur 4.4 Danermark 2003;136 ) 

 

Den strukturella elaborationen, där strukturen antingen transformerats eller reproducerats, 

utgör i sin tur inledningsfasen i nästa cykel (Ibid). Denna modell används för att besvara 

forskningsfrågan hur kvinnogruppernas agentskap påverkar de strukturella förutsättningarna i 

Babati genom sin sociala interaktion i avsnitt 6.3.2. 

 

4.5 Empowerment som teori och strategi för social förändring 
 

Empowerment-teorin har ofta använts inom fältet för social utveckling och fokuserats på 

marginaliserade och maktlösa grupper i samhället (Forsberg, Starrin 1997;9). 

Begreppet har blivit föremål för debatt då användningsområdet har utökats under åren och 

numer tillämpas inom en mängd olika sammanhang. För att tydliggöra ordets innebörd 

kommer jag att presentera och använda begreppet som ett förhållningssätt inom socialt arbete 

och som förändringsstrategi (Forsberg, Starrin 1997;9).  

 

Grundbetydelsen av ordet empowerment kan beskrivas i termer av ökad egenmakt och 

delaktighet. Termen innebär en ökad medvetandenivå och förhöjd förmåga, vilket ofta 

resulterar i stärkt självförtroende och självtillit. Empowerment är enligt definitionen en 

(1)STRUKTUR------------------------------------------------------------------------------------------ 

(sätter ramar för handlandet) 

(3) SOCIAL INTERAKTION 

(4)STRUKTURELL 

ELABORATION 

(transformerar eller återskapar  

strukturella förutsättningar) 

(2)AGENTSKAP--------------------------------------------------------------------------------------- 

(Handlar utifrån egna intressen och vad strukturen tillåter) 
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strategi för att maktgöra utsatta grupper och beskrivs som en process som sker på såväl 

individ- som kollektivnivå (Forsberg, Starrin 1997;10). Social mobilisering är det första 

steget, som genom att kollektivt engagera sig, försöka öka inflytandet eller utöka makten att 

påverka för viss grupp i samhället. Detta kan ske genom att individen tillsammans med andra 

tillåts formulera sina egna mål och intressen och kan använda gruppen som verktyg att nå 

samt utöva makt. Empowerment för den enskilda individen innebär en stärkt tilltro på sin egen 

förmåga att handla och fatta beslut som rör personens eget välbefinnande. Att vara 

empowered har ingenting med materiellt välbefinnande att göra utan är själva känslan av 

förmåga och möjligheter rörande sin egen situation. (Carlberg 2005;9). Begreppet egenmakt 

används här som synonymt med empowerment.  

 

För att mäta empowerment kan den sociala mobiliseringen analyseras utifrån sätt att 

organisera sig, uppkomst och mål. Hur gruppen mottags i samhället och vilken 

genomslagskraft den får påverkar känslan av den individuell empowerment.  

 

4.5.1 Sociala förutsättningar och kvinnors förhandlingsposition 
I termer av Amartya Sen (1999) avgör de sociala förutsättningarna kvinnornas handlingsfrihet 

inom ett samhälle och bestämmer därmed hennes möjlighet till ekonomisk aktivitet. 

Strukturen för kvinnligt välbefinnande utgörs av möjlighet för kvinnan att ha en ekonomisk 

roll utanför hemmet, möjlighet till anställning, äganderätt, läskunnighet etc (Sen 1999;25). De 

sociala möjligheterna såsom politiskt deltagande, rätt och möjlighet till utbildning och 

sjukvård påverkar de strukturella förutsättningarna. Dessa komponenter formar tillsammans 

kvinnornas handlingsfrihet och både möjliggörs och möjliggör kvinnligt agentskap (Ibid; 

267). 

 

Medlemmarna i de undersökta kvinnogrupperna talade ofta om att inkomsten av deras projekt 

bidrog till en stärkt position inom hushållet, även om det i de flesta fallen rörde sig om en 

liten förändring. Jag använder mig av Nussbaums bargain approach (Nussbaum 2000;241-

290) i analysen av kvinnogrupperna och effekterna de har för den individuella kvinnan. 

Grundantagandet hos Nussbaum är att kvinnas utsatta situation och ofördelaktiga position i 

samhället grundas i mannens traditionella överordnade maktposition. I många områden tar sig 

kvinnors sårbara ställning uttryck i sämre tillgång till sjukvård, utbildning, sociala förmåner 

och en utbredd diskriminering. Bristen på fokus på kvinnors särskilda behov för möjligheten 
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till ett värdigt liv hindrar kvinnors ”capabilities of function” (Nussbaum 2000;98). Hon 

kritiserar de allmängiltigt formulerade rättigheterna som presenteras i UNDP7 (www.un.org) 

som exempelvis rätten till tak över huvudet och rättigheter till utbildning inte tar hänsyn till 

kvinnors faktiska möjligheter till det.  

 

Nussbaums bargain approach kretsar kring hur kvinnors förhandlingsposition ser ut och vilka 

effekter det har på deras sociala ställning och möjligheter. Det Nussbaum kallar för 

förhandlingsstrukturer och det jag använder i analysen av kvinnogrupperna Babati, innebär i 

huvudsak:  

1) Importance of options 

2) Importance of perceived contribution 

3) Importance of a sense of one’s own worth 

(Nussbaum 2000;285) 

 

Med valmöjlighet menas bland annat anställningsmöjligheter, familjeroll, medborgerliga 

rättigheter, äktenskapslagar etc. I min studie utelämnas de juridiska faktorerna då detta föll 

utanför området av den empiriska undersökningen. Hur kvinnan upplever att hon bidrar är 

relaterat till vilket stöd hon får av myndigheter, samhällsinstitutioner och människor i sin 

omgivning för att utveckla sitt handlande. Detta och att vara föremål för uppmärksamhet samt 

veta att man har något att ge är essentiellt för känslan av egenvärde (Nussbaum 2000;285), är 

punkter jag tar upp i analysen i samband med att de empiriska resultaten presenteras. 

 

4.5.2 Kvinnogrupper och egenmakt på individnivå 
De ovanstående komponenterna för en stärkt förhandlingsposition utgör oerhört viktiga 

förutsättningar för kvinnors möjligheter att stärka sin position i hemmet och samhället. En 

bättre bargain position ger ökat inflytande på besluten i hemmet, större delaktighet som social 

agent i samhället, känsla av hopp och möjligheter att inverka på sitt eget liv. Detta är vad 

egenmaktperspektivet menar med empowerment på individ nivå. 

 

                                                             
7 United Nations Development Programme, där de grundläggande rättigheterna formuleras till bland annat rätten 
till ett långt och hälsosamt liv, rätten till en värdig materiell standard, tillgång till baskunskaper.   
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5 Empirisk presentation 
 
5.1 En studie av social mobilisering och lokala kvinnogrupper 
i Babati District  
  

Under vistelsen i området Babati District i Tanzania utförde jag en undersökning gällande 

kvinnogrupper, kvinnors möjligheter till egen inkomst och hur detta påverkade könsstrukturen 

i byn. För en tydlig presentation av de empiriska iakttagelserna presenteras i detta avsnitt de 

sex kvinnogrupper verksamma i Babati District som ingick i studien. Presentation av den 

rådande strukturen i Babati ligger till grund för analysen av kvinnogrupperna och på vilket 

sätt de kan påverka strukturerna i området. 

 

5.1.1 Traditionella strukturer i Babati District  
Babati är som tidigare nämnt en by i före detta Arusha regionen och är regionshuvudstad för 

Manyara regionen. Den traditionella strukturen i byn är djupt hierarkisk med ojämnt fördelade 

tillgångar och maktpositioner. Fattigdomen är utbredd och området präglas av en synbart 

traditionellt bunden arbetsfördelning mellan man och kvinna, där männen innehar en högre 

social status och räknas som familjens överhuvud. Könsstrukturen är påtagligt ojämlik i 

avseende på tillgång till politisk makt, ekonomisk integration, politiskt deltagande i såväl 

samhället som inom hemmets sfär. Under intervjutillfället i Sigino och Folket som odlar fisk 

vilket jag återkommer till i avsnitt 5.2.5, framkom ett beskrivande exempel på den strikta 

uppdelningen mellan kvinnor och mäns sysslor. Under samtalet med de tre kvinnliga 

gruppmedlemmarna ställde jag frågan om hur en vanlig arbetsdag kan se ut. En av kvinnorna 

svarade att hon stiger upp klockan fem på morgonen för att hinna städa inne och ute, hämta 

ved och vatten för dagens behov innan hon börjar med sysslorna på gården. Jag undrade om 

hon inte får hjälp av sin man att hämta vatten och hon svarar att detta inte är möjligt då 

vattenhämtning enligt traditionen är kvinnogöra. Under tiden för samtalet närvarar den 

manlige chauffören som kört oss upp på berget till träffen med fiskgruppen. Som reaktion på 

kvinnans uttalande utbrister han att han minsann har hämtat massor av vatten i sina dar. 

Kvinnorna skrattade förvånat och ville skämtsamt veta vilken by chauffören kom ifrån. De 

konstaterade att deras män aldrig skulle hämta vatten, vilket fångar på ett talande sätt hur 

djupt rotade traditionella mönster och vanor är (050316 Sigino Village).  
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5.1.2 Kvinnlig representativitet 
Den kvinnliga representationen i byrådet Town Council, var vid tillfället för studien 5%, 

vilket blev resultatet av en folkomröstning (050303 Studiebesök, District Council, Babati 

Town). Målet för kvinnlig representation inom rådet ligger på 25% vilket man planerar uppnå 

genom positiv diskriminering och speciella tjänster för kvinnor. Efter villagiseringen på 70-

talet8 (Loiske 1995) och införandet av den tanzaniska socialismen, ägs all mark av staten. 

Kvinnor kan ha rätt att bruka den även om det traditionellt sett är mannen som äger den 

möjligheten och även då strukturen för kvinnlig äganderätt tillåter kvinnor att bruka jorden är 

detta ovanligt. Kvinnorna har mindre makt och befinner sig traditionellt sätt längre ifrån det 

politiska beslutsfattandet. De intervjuade kvinnorna uttryckte att det inte var någon jämlikhet 

mellan könen även då männen förstår kvinnorna bättre nu än tidigare (050309 Maria 

Francesca, Saint Claire’s convent, Babati Town). 

 

5.1.3 Kvinnors roll och sociala förutsättningar  
Kvinnorna i Babati beskrivs som välorganiserade av de lokala politikerna och det bekräftas av 

de empiriska iakttagelserna under fältarbetet. Externa angelägenheter, som politisk 

representation och ekonomiska aktiviteter på bortamarknad, är fortfarande männens område. 

Dock uppmuntras kvinnor att delta i ekonomisk aktivitet och byrådet satsar på projekt för 

kvinnlig kompetensutveckling inom området för hållbar resursanvändning (Empiriska 

iakttagelser i fält). Man kan se att kvinnor är integrerade i ekonomisk aktivitet men att 

områdena för aktiviteten mellan kvinnor och män är uppdelade enligt de traditionella 

mönstren. Mycket barn i området vittnar om att kvinnans arbete och situation är starkt bestämt 

av sin reproduktiva roll. I många områden där extrem och relativ fattigdom9 är vardag 

förekommer hög utbreddhet av alkoholism, vilket är vanligt bland Babati´s män.   

 

Sedan statsutveckling i Babati satte igång på allvar i slutet av 1980-talet har biståndsflödet 

varit mer eller mindre konstant i området (Ibid). Utifrån Sens teori kan strukturen för 

kvinnligt välbefinnande i området beskrivas som god; man uppmuntrar kvinnor till ekonomisk 

aktivitet, det finns möjligheter för kvinnlig anställning och kvinnor äger rätten att bruka jord. 

Dock är avsaknad praktiska lösningar för barnpassning, traditionell arbetsfördelning, 

                                                             
8 Då de tanzaniska bönderna drevs från sina ägor och förflyttades till konstruerade byar, där de tilldelades en ny 
bit mark att odla och alla redskap ägdes kollektivt i byn. 
9 Se definitioner av fattigdom  i The end of poverty (Sachs 2005;20). 
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tidsanvändning uppenbar. Detta betyder i termer av Momsen (2004) att de praktiska behoven 

är ouppfyllda och att de strukturella och traditionella hindren för kvinnors aktivitet kvarstår.  

 

Den upplevda livssituationen som kvinnorna vid intervjutillfällena presenterade varierar lite 

beroende på den ekonomiska standarden för hushållen. Många beskrev en fattigdom som 

genomsyrar deras vardag och en ständig jakt på nya inkomstmöjligheter. Kvinnorna jag 

träffade hade ett gemensamt motiv för att organisera sig, att överkomma några av de 

svårigheter de möter som kvinnor i form av social och ekonomisk marginalisering. Det 

framgår i intervjuerna att deras livsvärld och situation starkt präglas av manlig dominans. 

Flera kvinnor uttryckte att trots att männen ofta är alkoholiserade och har sämre hand om 

pengar är det ändå männen som fattar besluten för hushållet. Ordföranden i Babati Day 

women union uttrycker att ”women have many responsabilities” (050315 Temba, Triphonia, 

Babati Day) och att de inte har något val än att organisera sig kollektivt för att minska sina 

ekonomiska umbäranden. Den generella uppfattningen de intervjuade kvinnorna presenterade 

var att kvinnor har det svårt, har ingen makt och är bättre på att organisera sig än män. Ett 

samtal med en lokal fiskarkvinna10 fångade det desperata behov hon hade av pengar ”If you 

want to help, buy fish” (050313 Babati). Denna kvinna hade varken tid eller möjlighet utöver 

sina dagliga sysslor att engagera sig i någon kvinnogrupp eller åt strategiska aktiviteter.   

 

5.2 Kvinnogrupper och inkomstgenererande projekt i Babati 
District 
 
 
5.2.1 Matumaini women group 
Matumaini women group (050309 Himiti Village) var en av de första kvinnogrupper jag 

besökte under vistelsen i Babati District. I byn Himiti, som ligger uppe i bergen några 

kilometer utanför Babati Town, träffade jag Anna Moshi. Hon är en av de åtta mammorna i 

”Hoppets kvinnogrupp”.  

 

Matumaini Woman group startades 1991 som ett resultat av dagliga konversationer om 

problem som kvinnorna upplevde i sin vardag (Hallström 2005;17). Den utlösande faktorn för 

detta kvinnokooperativ blev de allvarliga och allt tydligare resultaten av miljöförstöringen i 

                                                             
10 Kvinnan var mor till en pojke jag träffade under en statsvandrig runt Babati Lake och hon deltog inte i 

undersökningen. 
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området. Kvinnorna uppmärksammade de direkta effekterna av degraderingen av jordar11  och 

bristen på ved för matlagning och timmer som resultat av ohållbar trädskövling.  

 

Anna Moshi berättade att gruppens kvinnor gemensamt började investera i att plantera träd 

och andra växter på sina jordar för att öka tillgången på timmer och ved för hushållen. Jag 

ställde frågan om hur attityden bland männen var i byn när de inledde projektet: 

”In the beginning there was no enthusiasm. Our husbands said that we were wasting our time 

and thought we were trying to escape form the chores at the farm” (050309 Moshi, Anna, 

Himiti Village). 

  

När planteringar började producera mer än nödvändigt för de egna hushållens bruk, såldes 

överskottet till grannarna i byn. På så sätt lyckades kvinnorna få tillgång till ett litet 

startkapital de använde för att starta det ekonomiska och sociala nätverket Matuamini women 

group. I detta skede startade männen en egen grupp enligt fruarnas koncept och bjöd in 

kvinnorna. Anna Moshi berättade att grupperna har sammanlänkats ytterligare då kvinnorna 

även bjudit in männen i sin grupp. Prioritetsordningen för de gemensamma inkomsterna för 

kvinnogruppen var enligt följande:  

1)förbättra huset, byta ut grästak till plåttak 2) förbättra boskap, öka antal hybrider för mjölk- 

tillgång 3) köpa möbler 4) investera i ordentlig säng och riktiga madrasser 5) barnens 

utbildning 6) nya kläder till männen för att matcha den nya statusen (050309 Moshi, Anna, 

Himiti Village). 

 

Denna rankning visar på vilken materiell standard kvinnorna hade i utgångsläget och, även 

om tillhandahållandet av en ”mansuniform” var med glimten i ögat, på hur viktig gruppens 

status i byn var för kvinnorna. De ville gärna bli sedda som buseniss-women och för att kunna 

klättra uppåt i den sociala stratifikationen måste även ytan vara representativ vilket innebar att 

mannen i huset inte kunde tillåtas att gå klädd hur som helst!  

  

                                                             
11 Jorderosion är ett av de allvarligaste miljöhoten i området och det inträffar exempelvis som resultat av 

överodling och innebär att jordarna utarmas, vittrar och blir obrukbara. En annan orsak till att jorden eroderar är 

trädskövling och så kallad monocropping, det vill säga odling av endast en sorts gröda odlas (Föreläsning 

050121 Loiske, Vesa-Matti, Södertörns Högskola).  
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Genom att alla medlemmar i kooperativet, utifrån den förutbestämda prioriteringsordningen, 

fokuserade sina krafter på ett hushåll i taget lyckades de höja standarden för samtliga hushåll 

under de första åren (Ibid). De fortsatta inkomsterna planteringarna drog in förvaltades på ett 

gemensamt konto och användes till att starta och investera i andra inkomstgenererade projekt. 

Dessa småprojekt var individuella och sköttes vid sidan av kvinnornas sysslor i hemmet. De 

organiserade verksamheten så att när tillräckligt med pengar fanns på det gemensamma kontot 

fick en kvinna i taget disponera dessa fritt under sex månader. Detta gav kvinnan möjlighet att 

göra nödvändiga investeringar och utveckla sitt eget sidoprojekt12. När tidsfristen gått ut sattes 

vinsten av affärerna tillbaka på kontot och nästa kvinna fick möjligheten att använda dem i sitt 

projekt.  

 

Hur kan kvinnornas agentskap påverka de sociala och ekonomiska förutsättningarna i fallet 

Himiti?  

Kvinnorna i Matumaini women group lyckades genom sin verksamhet höja standarden för 

varje hushåll inom gruppen och generera en egen inkomst att investera i sina sidoprojekt. Då 

alla medlemmarna ryckte in som stöd vid sjukdom och motgångar resulterade agentskapet och 

kvinnogrupperna inte bara i en ren ekonomisk vinst, utan gruppen fungerade även som en 

social trygghet.  

 

Hur påverkar kvinnor genom sin sociala interaktion de strukturella förutsättningarna?  

Sättet gruppen organiserade sig visade sig vara lyckat och är ett exempel på hur en social 

mobilisering kan förbättra situationen för de inblandade genom ett aktivt agentskap och 

artikulerade mål. På vilket sätt kvinnornas mobilisering utmanar strukturer skulle kunna 

analyseras ur två perspektiv. Dels lyckades Himiti-kvinnorna genom att organisera sig starta 

ett gemensamt konto för mikrolån inom gruppen. De lyckades således överkomma vissa 

traditionella hinder som utgör en del av strukturen i Babati. Tidsanvändningen, dels för 

förbättring av hus och dels för att höja den materiella standarden, minimerades då 

medlemmarna inom gruppen med förenade krafter satsade på behoven för ett hushåll åt 

gången. Dels uppmärksammades gruppen framgångar och sätt att organisera sig i byn. 

Matumaini women group utgör idag en förebild för andra kvinnogrupper i området runt 

Himiti. Detta kan i förlängningen förändra synen gällande kvinnligt företagande och attityder 

om kvinnors potential som samhällsförändrare. Den strukturella elaborationen av kvinnornas 

                                                             
12 Dessa projekt bestod av exempelvis bananförsäljning och öltillverkning. 



 30 

agentskap blir bildandet av nya förutsättningar som i framtiden är oumbärliga för en djupare 

strukturell förändring.  

 

Även då strukturen för kvinnligt välbefinnande (Sen 1999) kan sägas vara god i Babati 

föreligger ändå traditionellt förknippade hinder kvar. För att få fram dessa strukturella 

förutsättningar ställde jag frågor om tid de spenderar på matlagning och barnpassning och 

arbetsfördelning i hemmet. Anna Moshi berättade att de hade huvudansvaret för 

hushållssysslorna inklusive tidskrävande ved- och vattenhämtning. Detta signalerar om 

kvinnans hemmabundenhet som enligt teorin bidrar till marginalisering av kvinnan och 

begränsar hennes handlingsfrihet. Kvinnorna angav att de hjälptes åt sinsemellan med 

barnpassning, vilket tyder det på bristande tillgång till sociala instanser som kunde underlätta 

kvinnans ekonomiska integration och handlande. 

 

Vad innebär kvinnorna i Matumaini women group’s agentskap för medlemmarnas 

empowerment på individnivå? 

Kvinnornas agentskap stärkte medlemmarnas tilltro på sig själva, och i fallet Himiti kan man 

tala om empowerment på individ nivå. Detta utgör enligt teorin det slutgiltiga målet för social 

mobilisering. Möjligheten för kvinnorna att organisera sig utefter egna artikulera sina mål gav 

en ökad känsla av egenmakt, myndiggörande och den faktiska möjligheten att påverka sin 

livssituation. Anna Moshi uttryckte att för henne var ett av de tydligaste resultaten av 

kvinnogruppens verksamhet ett ökat stöd och förtroende för hennes ekonomiska handlande av 

hennes man samt en större möjlighet att delta i hushållets prioriteringar. I kraft av gruppens 

gemenskap och de rent ekonomiska förtjänsterna ökar kvinnans valmöjlighet och känsla av att 

tillföra något bidrar till en stärkt bargain position. Resultatet visar att kvinnans underordnade 

maktställning kvarstår men lindras. 

 

5.2.2 Harambee women group 
Jag träffade Sophia Joseph, som representerade Harambee women group, i hennes hem i 

Babati Town. Hon berättade att gruppen har existerat sedan augusti 2001 och utgörs av tjugo 

kvinnor som vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter som bönder ägnar sig åt att förädla 

solrosolja och sälja den vidare. När jag frågade om huvudsyftet för gruppen svarade Sophia 

”To empower women and for us to be able creating own businesses”. Sophia berättade att 

gruppen hade vissa kriterier för nya medlemmar, där exempelvis ogifta kvinnor exkluderades. 
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Vid inträdet i gruppen åtog man sig att närvara vid alla möten och att kunna betala en 

medlemsavgift varje månad på utsatt datum. Om detta inte fullföljdes ålades kvinnan med en 

straffavgift. 

 

Målet för gruppens medlemmar var bland annat att dryga ut hushållskassan och skapa en 

inkomstkälla för kvinnorna att förvalta i en gemensam fond. Detta för att i framtiden kunna 

använda pengarna till investeringar i egna projekt. Likt gruppen i Himiti, planerade kvinnorna 

i Harambee women group att använda inkomsterna från solrosoljan till att bistå medlemmarna 

med mikrokrediter. På så sätt skapades grundläggande förutsättningar för kvinnorna att i 

framtiden kunna starta egna affärsverksamheter och detta var vad Sophia Joseph menade med 

empowerment.  

 

Gruppens dittills största bedrift var det sociala nätverk som skapats mellan kvinnorna i 

gruppen. Sophia berättade att de hjälps åt vid begravningar och festligheter och att de har 

stora förhoppningar om vad deras gemensamma fond kan ge i framtiden. Enligt mina 

föreliggande teoretiska antaganden för studien skulle jämlikhet mellan könen öka som en 

effekt av kvinnornas mobilisering och inkomstgivande gruppaktiviteter. Dock uttryckte 

Sophia Joseph följande: ”(…) när vi i större utsträckning kan bidra till hushållets inkomster är 

förutsättningarna bättre för jämlikhet mellan könen, men det är fortfarande ett avlägset mål” 

(Sophia Joseph 050314 Babati Town).  

 

Hur kan kvinnornas sociala mobilisering och agentskap påverka deras sociala och 

ekonomiska förutsättningar? 

Harambee women group utgör enligt definitionen en social mobilisering. Den uppkom på 

initiativ av kvinnorna själva, som genom att förena sig sökte uppnå gemensamt formulerade 

mål. Tillsammans lyckades de skapa bättre sociala förutsättningar genom sitt nätverk, vilket 

bland annat bistod kvinnorna med ekonomiskt och socialt stöd vid begravningar och 

festligheter. Deras agentskap bidrog till värdefulla erfarenheter av att organisera sig samt 

artikulera egna mål och drömmar.  Agentskapet skapar ekonomiska möjligheter genom att 

längre fram kunna tillhandahålla mikrokrediter för investeringar och egna projekt.  

 

Hur överkommer solros-kvinnorna genom sin sociala interaktion traditionella hinder i Babati 

och hur kan gruppen realteras till strukturen för kvinnligt välbefinnande? 



 32 

Harambee women group kan sägas utmana och överkomma vissa av de praktiska hindren för 

kvinnligt agentskap i den traditionella strukturen, så som tillgång till kredit. Deras verksamhet 

innebär en ekonomisk aktivitet utanför hushållet och ett nätverk som bidrar med socialt stöd 

vid sjukdom och praktiska lösningar som hjälp med barnpassning etc. Strukturen för kvinnligt 

välbefinnande innebär här att kvinnor tillåts vara agenter. Enligt Sens teori utgörs denna 

struktur också av uppmuntran till ekonomisk aktivitet i samhället och den möjlighet kvinnor 

har att organisera sig för att uppnå egna syften. Dessa komponenter för kvinnligt 

välbefinnande förekommer i strukturen i Babati. 

 

Vad innebär deras agentskap för empowerment på individnivå? 

De gemensamt förvärvade pengarna gruppen drog in via försäljningen av solrosolja bidrog till 

en stärkt framtidstro och känslan av egenmakt. Fonden och tillgången till ekonomiska resurser 

möjliggjorde en utvidgad ekonomisk aktivitet. När jag frågade om de dittills viktigaste 

resultaten av den sociala mobiliseringen talade Sophia Joseph om tryggheten att ingå i ett 

nätverk. Enligt egenmakts-teorin är ökat självförtroende, känslan av att kunna påverka sin 

egen situation och skapa nya förutsättningar för sitt handlande empowerment på individnivå.  

 

5.2.3 Tumaini Manyara group 
Joha Chem Chem är en av de tio kvinnorna i Tumaini Manyara group. Deras kvinnogrupp 

startades 2002 och de driver en slags catering-verksamhet. Alla medlemmarna i gruppen är 

anställda utanför hemmet och de flesta arbetar som sjuksköterskor och sekreterare. Joha Chem 

Chem angav att anledningen till gruppens uppkomst dels var viljan att utöka 

medlemskvinnornas inkomst, dels att uppmuntra andra kvinnor i stan att organisera sig 

(050313 Chem Chem, Joha, Babati Town). 

 

Hon berättade att gruppen är beroende av det sociala nätverk som omger den för att driva 

verksamheten. Inför varje catering-uppdrag måste de förlita sig på att få handla på kredit av 

markandsdamen, detta då betalningen för uppdragen oftast sker i efterhand. De har goda 

känningar med stadens Master of Celebration13 Mr Kessi då han är en god vän till Joha Chem 

Chem’s make. Mr Kessi marknadsför gruppen och hjälper dem att få catering-uppdrag.   

 

                                                             
13 Inom byrådet utnämns en ledare för alla olika intresseområden i Babati, exempelvis Mr Fisk, Mr Skog och 
dessa ansvarar för utvecklingen och skötseln av sitt respektive område (Empiriska iakttagelser i fält). 
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Hur påverkar agentskapet i Tumaini Manyara group de strukturella förutsättningarna i 

Babati? 

Då ett av grundmålen för gruppen är att uppmuntra andra kvinnor att starta egna 

affärsverksamheter kan gruppen sägas söka en strukturell förändring. Om fler kvinnor 

organiserar sig och startar verksamheter, kan detta i förlängningen bidra till förändrade 

attityder och ett maktgörade för kvinnor i området. Förutsättningar för kvinnorna i Tumaini 

women group att organisera sig underlättades då de levde på en högre materiell standard än 

många av de andra kvinnorna som deltog i studien. Medlemmarna i catering-gruppen bodde i 

hus mitt i Babati Town och var anställda utanför hemmet, vilket medförde en större social och 

ekonomisk integration i utgångsläget.  

 

5.2.4 Babati Day women union 
Umoja wa wanawake Babati Day är en grupp bestående av kvinnliga lärare på 

högstadieskolan Babati Day i Babati Town. Jag träffade tre av dem på skolområdet och de 

berättade att på inrådan av skolan rektor startade de en slags matbespisning i anslutning till 

skolan. Bespisningen utgörs av en enkel träbyggnad utan väggar där lättare måltider lagas 

över öppen eld och eleverna kan köpa läsk och sötsaker. Ordföranden Triphonia Temba 

berättade för mig att de fjorton kvinnliga lärarna på skolan organiserade sig enligt ett rullande 

schema så alla fick möjlighet att ansvara för verksamheten (050315 Temba, Triphonia, Babati 

Town). De övriga uppgifter roterade också mellan medlemmarna och verksamheten sköttes 

vid sidan av den vanliga undervisningen.  

  

Vid besöket fick jag även tillfälle att träffa skolans rektor. Han tog emot mig på sitt kontor 

och berättade om Babati Day’s historia och status i området. Han talade om vikten av 

utbildning och hur utbildning bidrar till att förändra det traditionella samhällsmönstret. Han 

berättade om det guest-house som finns på skolan område för att erbjuda unga flickor en 

bostad under studietiden. Enligt skolans policy avråds unga flickor att gifta sig för tidigt 

”Education first, then marriage. Evertything has it’s right time”(050315 Babati Day). Rektorn 

poängterade att flickors giftermål i unga år är en av de vanligaste faktorer till att de inte når 

utbildning på högstadienivå.  

 

När jag ställde frågor om Babati Day women union och dess uppkomst svarade rektorn att 

projektets primära syfte var att tillhandahålla eleverna på skolan med en bespisning, men även 
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att ge en möjlighet till kompetensutveckling för de kvinnliga anställda på skolan. Hans 

allmänna inställning till kvinnogrupper i samhället uttryckte rektorn på följande vis ”they are 

a challange to educated people and an encourage to poor people”. Detta signalerar att 

kvinnors potentiella roll som samhällsförändrare, vilket ofta framhävs inom internationella 

och nationella utvecklingssammanhang, har sipprat ned till lokal nivå. Rektorn är en 

representant för den högutbildade eliten i Babati och hans uttalande kan tolkas på så sätt att 

kvinnogrupper har en stor förändringskraft och bör uppmuntras, men att de utbildade också 

måste lämna plats och avsäga sig delar av sin makt för att detta ska kunna hända. Han 

uttryckte att ge kvinnor makt och handlingsutrymme är en win-win situation14.    

 

De tre kvinnorna som jag träffade vid intervjutillfället15 såg på skolprojektet som början till 

något större. Om bespisningen visade goda resultat och skapade en avkastning, skulle de 

använda förtjänsten till att utveckla verksamheten ytterliggare, och bygga ut till en riktig 

matsal. Vidare hoppades de på att i framtiden kunna använda de gemensamt förvärvade 

inkomsten till att starta individuella affärsverksamheter.        

 

Hur beskriver kvinnorna i Babati Day women union sin livsvärld utifrån den traditionella 

könsstrukturen i Babati?  

De tre unga lärarna jag träffade på Babati Day beskrev den rådande könsstrukturen som det 

allvarligaste hindret i kvinnornas liv. De menade på att män är lata och dåliga med pengar och 

ofta är alkoholiserade men enligt traditionen måste kvinnan ändå lyda sin make. De 

framhävde, likt kvinnorna i de andra intervjuerna, att kvinnor har en bättre samarbetsförmåga 

och är bättre på att organisera sig än män (050315 Babati Day, Babati Town).    

 

Hur påverkas resultaten av kvinnogruppen när den uppkom på initiativ utifrån? 

Babati Day women union utgör inte en definitionsenlig social mobilisering då initiativet till 

gruppverksamheten inte kom från kvinnorna själva utan på initiativ av skolan rektor. Han i sin 

tur följde direktiven från town council att uppmuntra samt underlätta för kvinnlig ekonomisk 

aktivitet. Gruppen uppvisade goda resultat av sitt agentskap, som exempelvis känsla av ökade 

möjligheter och maktgörande erfarenheter för medlemmarna. Dock innebar inte lärarnas 

projekt ett engagemang för att uppnå samhällsförändring eller utmana de strukturella 

                                                             
14 Det vill säga ett nollsummespel, där den enes framgång inte behöver betyda den andres bakslag. 
15 Triphonia Temba, ordförande och även fältassistent, Pendo Daniel, kassör och Julianna Bosta, lageransvarig. 
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förhållandena från kvinnornas sida. I detta fall var det mer rektorn som var den handlande 

agenten som sökte utmana strukturen. 

 

5.2.5 Folket som odlar fisk 
Jag mötte tre av medlemmarna i gruppen Folket som odlar fisk i deras hemby Sigino. År 1990 

fann man en naturlig damm i området och på inrådan av extensional officer Bashan Kinyunyu 

började kvinnorna i Sigino att odla fisk i dammen 1994. Jag träffade medlemmarna Mwanja 

Husseni, Tatu Omary och Mariam Mohamned och de berättade att projektet ursprungligen var 

ett kvinnoprojekt, men att vart efter fiskodlingen började uppvisa goda resultat integrerades 

även en del män i verksamheten. Sedan år 2003 har dammen lagts i beslag av byrådet och 

man tvistar om vem som äger rätten att använda dammen. Då denna konflikt fortfarande 

pågick vid tidpunkten för undersökningen utelämnas denna i min studie (Hallström 2005;21). 

 

På frågan om hur gruppen organiserar sig svarade gruppens ordförande Mwanja Husseni att 

inkomsterna av fiskodlingen användes till att förbättra den materiella standarden i de 

involverade hushållen. Hon beskrev hur de med hjälp av inkomsterna från fiskodlingen 

lyckats byta ut nästan alla hushållens grästak till plåttak och målet var att kunna skaffa möbler 

och fönsterrutor till deras bostäder. Efter samma modell som kvinnogrupperna i de tidigare 

intervjuerna beskrev, startade kvinnorna i Sigino en gemensam fond, där tanken var att 

pengarna skulle användas till att starta nya inkomstgivande projekt. ”The main goal is to 

increase the livingstandard for the housholds and start new income-generating buseniss, like 

bying a sewing mascine or improve our cattle.” (050316 Mohamned, Miriam, Sigino). Hennes 

största dröm var att en dag kunna öppna ett Mama Lishe, det vill säga en typ av restaurang, 

inne i stan.  

 

Jag frågade om hur de rent praktiskt sköter affärerna med försäljningen av fisken då byn och 

dammen ligger väldigt otillgängligt uppe i bergen och infrastrukturen i området är minst sagt 

bristfällig. Kvinnorna svarade att då kunderna kommer direkt till dammen för att köpa fisken 

behövs ingen transport och att detta underlättar affärerna avsevärt för dem. 

Mwanja Husseni beskrev att den dittills största behållningen av gruppens verksamhet var det 

gemensamma lånekontot och det tjugotal skolbänkar de hade tillverkat till en lågstadieskola i 

byn.  
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Hur kan kvinnornas agentskap sägas påverka de ekonomiska förutsättningarna och sociala 

möjligheterna i Sigino? 

Gruppen bidrar till att skapa bättre sociala och ekonomiska förutsättningar då 

gruppverksamheten och inkomsten stärker förhandlingspositionen för medlemskvinnorna. 

Tillgång till en inkomst källa och ett socialt nätverk ökade deras känsla av att kunna tillföra 

saker till hushållet. Detta fungerar maktgörande. När vi vid intervjutillfället diskuterade 

jämlikhet och kvinnors ekonomiska möjligheter, uttryckte gruppens kassör Tatu Omary att 

”not much has changed according to gender equality, but it is now easier for women to 

organize themselves than for ten or fifteen years ago” (050316 Omary, Tatu, Sigino). Tidigare 

hade det enligt henne varit otänkbart att kvinnor skulle kunna driva ett sådant projekt som att 

odla fisk i dammen. Detta tyder på en strukturell förändring som ökar kvinnornas möjlighet 

till sociala och ekonomiska aktiviteter. En förändring av könsstrukturen har enligt kvinnorna 

inte skett, men kan över tid komma att ändras. 

 

Hur påverkade kvinnorna i Sigino de strukturella förutsättningarna genom deras sociala 

interaktion? 

Sigino-kvinnorna gjordes till ansvariga för fiskodlingen och lyckades skapa en bra 

affärsverksamhet. Genom denna sociala interaktion kan de sägas transformera de strukturella 

förutsättningarna i området då de ersatte männen i deras traditionella maktposition. Kvinnligt 

agentskap visade sig vara minst lika fruktbart som männens och den sociala strukturen för 

ekonomisk aktivitet är nu mer jämställd i byn. Den traditionella arbetsfördelningen i hemmet 

kvarstår dock. Kvinnorna i Sigino är en av de undersökta grupperna som i störst utsträckning 

kan sägas ha utmanat strukturen och åstadkommit en varaktig förändring. Detta även fast 

kvinnorna organiserade sig på inrådan av extensional officer i området ”he comitted women to 

do the task because men are hard to organize and dont coopertate” (Omary, Tatu 050316, 

Sigino). Gruppen utgör även en social mobilisering då deras gemensamma intresse och mål 

med fiskodlingen var att förbättra sina livsvillkor, skapa en ny inkomstkälla och därmed öka 

gruppens inflytande i området.  

 

5.2.6 Matumaini development women group Babati 
På Saint Claire’s nunnekloster träffade jag syster Maria Francesca av Saint Joseph. Hon 

startade sin kvinnogrupp 2003 i syfte att berika Babati Town med en bokhandel. Med pengar 

från välgörenhetstillställningar och sponsorpengar från byrådet lät syster Francesca bygga 
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huset där bokhandeln anlades och finansierade inköpen av de första böckerna. Gruppen kring 

bokhandel skapade syster Francesca i syfte att öka kvinnors val och möjligheter (050309 

Maria Francesca, Saint Clare’s convent, Babati Town). Hon berättade att de pengar som 

bokhandeln förväntades generera i framtiden ska placeras på två konton, ett för inköp av 

böcker och ett för att bistå kvinnorna i gruppen med mikrolån.  

 

Hur kan arbetet med bokhandeln och kvinnogruppen påverka kvinnornas sociala situation 

och överkomma traditionella hinder? 

Utifrån frågan hur de strukturella och traditionella hindren ser ut i Babati frågade jag om 

syftet för verksamheten. Syster Francesca svarade att anledningen till skapandet av lånekontot 

och integrationen av kvinnor i bokhandelsprojektet var att ”women simply dont have money” 

(Maria Francesca 050309 Saint Clare’s convent, Babati Town) och att det var det hon avsåg 

att ändra på. Hennes agentskap grundar sig i viljan att skapa bättre sociala och ekonomiska 

förutsättningar för sina medsystrar i byn. Syster Francescas möjlighet till agentskap 

underlättades tack vare att hennes kall som nunna ingav en viss status. Att hon hade 

förtroendet av byrådet och kunde göra sin röst hörd i kombination med en vilja av järn 

möjliggjorde uppkomsten av Matumaini Development Women group Babati. Att ingå i detta 

sociala nätverk bidrog till en stärkt bargain-position för medlemmarna. Syftet för 

verksamheten var att skapa bättre förutsättningar för andras möjlighet till empowerment. Att 

medverka i ett kollektiv kan stärka den enskilda individen enligt många utvecklingsteorier. 

Det framtida mikrokreditkontot kan öppna möjligheter att investera och skapa en egen 

inkomstkälla för medlemskvinnorna. Detta ökar i sin tur i gynnsamma fall kvinnornas 

handlingsfrihet och verkar på ett maktgörande sätt då kvinnan minskar sitt beroende av 

mannen som försörjare. Målet med bokhandeln och syster Francescas kvinnogrupp är att 

lindra effekterna av kvinnors traditionellt utsatta sociala situation i samhället och skapa ett 

oberoende.  
 

5.3 Skildringar av livsvärlden i Babati  
 

Hur såg då kvinnorna själva på sin omgivning och effekterna av sitt agentskap? Kvinnorna 

uttryckte att de sågs med blidare ögon av männen när de kan bidra med pengar till hushållet 

”men are more understanding now” (050309 Moshi, Anna, Himiti Village). Uteslutande alla 

informanter ansåg sig vara empowered, men som bland annat syster Francesca framhöll, var 

att vägen fortfarande är väldigt lång till en verklig förändring av den traditionella strukturen 
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och jämlikhet mellan könen. En av de unga utbildade lärarna på Babati Day angav att ”there 

are differences between men and women’s capability. Men are lazy, drink and go to 

prostitutes. Women are more businessminded”. Detta speglar bland annat den allmänna 

uppfattningen bland informanterna att kvinnor är driftigare och har bättre samarbetsförmåga 

än män. Lärarna uttryckte att även om en man gör sig skylding till beskrivningen ovan, måste 

en kvinna alltid traditionsenligt lyda sin man. Detta tyder på att de djupt hierarkiska 

strukturerna och den patriarkala mentaliteten inte har ändrats i alla samhällsskikt i området.  

 

Kvinnorna gav en bild av att de var fångna i könsstrukturen, men att deras möjlighet till 

handlande kunde underlätta och mildra effekterna av mannliga dominansen i området. De 

beskrev effekterna av sina gruppverksamheter dels i termer av hur de i större utsträckning 

kunde påverka de ekonomiska prioriteringarna i hushållen, dels hur deras självkänsla ökade 

av att kunna bidra ekonomiskt. De talade med stolthet om sin gruppverksamhet och 

förmedlade en känsla av framtidstro, även fast som de poängterade, jämlikhet mellan könen 

ännu är ett avlägset mål.  

  

6 Analys  
 

”If you want to help a fisherman, don’t give him a fish, teach him how to fish” 

(Iyo, Elias, fältassistent, Babati Town) 

 

Under vistelsen i Babati konfronterades jag med problematiken att kvinnorna i många fall 

begränsas av traditionella hinder som exempelvis ingen tillgång till kredit på banken. Den 

klassiska fördelningen av arbetssysslor där kvinnorna förvisas till hemmet är påtaglig i 

området. Enligt Sens teori innebär att få tillgång till egen inkomst en ökning av kvinnans 

handlingsfrihet. Empowerment innebär enligt den teoretiska diskussionen att en person eller 

grupp utrustas med kunskap som möjliggör dennes utveckling och handlande. Fiskaren i fallet 

ovan skulle, genom att lära sig nya fiskemetoder, kunna utveckla sin teknik vilket försätter 

honom i en bättre situation. Detta hjälper inte bara för stunden, utan det skulle innebära en 

varaktig förändring. Detta gäller på samma sätt för kvinnor som söker skapa metoder och 

medel via sitt agentskap för djupare ekonomisk integration. Det gäller inte bara att kunna få 

tillgång till pengar utan att kunna använda dem till goda investeringar etc. Den empiriska 

studien tyder på att gruppverksamheterna och möjligheten att ekonomiskt bidra ger en bättre 
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självbild och ökar kvinnans status inom hushållet. Kvinnans handlingsposition förstärks, 

sociala och praktiska hinder mildras och i flera fall av den empiriska undersökningen har detta 

resulterat i en vidgad handlingsförmåga för kvinnorna. Hur detta ser ut i Babati blir föremål 

för kommande avsnitt i analysen. 
 

6.1 Globalisering och utvecklingsstrategier 
 
6.1.1 Regionhuvudstad och bistånd  
Samtidigt som Babati är en ’typisk’ tanzanisk by är den atypiskt i flera aspekter16. Det faktum 

att Babati har gjorts till regionhuvudstad i Manyara gör området attraktivt för investeringar. 

Man bygger ett lyxhotell vid kanten av Babati Lake och pengar satsas på upprustning av 

huvudkontoret med syftet att anpassa byn till statusen av en regionhuvudstad. Närvaron av 

utländska biståndsprojekt17 och biståndspengar i området gör byn mer privilegierad än andra. 

Den internationella närvaron kan man bland annat tyda av antalet miljöbevaringsprojekt i 

området och medvetenheten om och användningen av empowerment- strategier på olika 

samhällsnivåer i området. Ett av dessa miljöprojekt, som stöds av byrådet och finansieras av 

biståndspengar, är de så kallade plantskolorna. Dessa plantskolor innebär att man driver upp 

små plantor från grunden och i organisationen kring detta integreras ofta kvinnor i 

verksamheten. Primärsyftet med plantskolorna är att öka trädplanteringen i området och på så 

sätt skydda jorden mot erosion och ytterligare degradering (050407 Studiebesök, plantskola, 

Babati). Invånarna får exempelvis ett antal av de nödvändiga metallbehållare, som sitter runt 

plantan innan den introduceras i jorden, gratis för att underlätta lyckade trädplanterings-

projekt.     

 

Närvaron av bistånd och influenser av internationella utvecklingsstrategier spelar en stor roll 

för invånarna i och runtom Babati Town och byns framtida utveckling. Den mikrokredit 

modell som bland annat kvinnorna i Himiti ägnar sig åt är en strategi som ofta implementeras 

av IMF (http://www.imf.org/) och har använts av många andra utvecklingsorganisationer.  

                                                             
16 Med typisk menar jag bland annat traditionellt försörjningssätt, utbredd fattigdom, bristfällig infrastruktur och 
utpräglad social stratifikation. 
17Exempelvis Land management programme , LAMP som är ett SIDA finansierat projekt, har existerat i området 
sedan 1989.  Syftet för LAMP är att bönderna ska kunna öka sin produktivitet, bevara naturresurser samt bistå 
med kunskap och information om landanvändning för en hållbar utveckling. Jämlikhet och könsperspektiv är ett 
övergripande mål (Lamp, 2000). 
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6.1.2 Kvinnligt agentskap som politisk strategi 
Då kvinnligt agentskap och uppmuntrandet till kvinnogrupper ofta uppkommer till följd av 

politiska strategier med högt uppsatta mål, finns en tendens att de praktiska behoven som 

möjlighet till barnpassning, minskad tidsanvändning för hemarbete etc., inte uppfylls först. 

Detta kan resultera i att de underliggande strukturerna vidmakthålls då möjligheten att 

engagera sig faller på tidsbrist. Den uppenbara risken är att strategierna inte går ner på djupet 

utan förblir en teoretiskt välutvecklad modell separerad från de verkliga förhållandena. Den 

empiriska studien visade att detta inte var fallet för kvinnogrupperna i Babati då 

medlemskvinnorna organiserade sig på ett sätt som avhjälpte dessa praktiska och sociala 

hinder18. Det lyckades med detta genom att skapa ett socialt nätverk kring gruppens 

ekonomiska aktiviteter. Dock trots uppmuntrandet från Babati’s Town council till kvinnligt 

agentskap och ekonomisk aktivitet gavs kvinnorna inte mer makt i vare sig samhället eller 

hemmen. Kvinnorna överkom hinder för sitt handlande men måste traditionsenligt lyda sin 

man. Flera av gruppmedlemmarna jag träffade uttryckte tacksamhet för mannens förtroende 

och tillåtelse att få engagera sig!   

 

Skillnaden mellan social mobilisering och grupper startade på annat sätt är hur de söker 

påverka strukturen. I de fall då kvinnogrupperna utgör en social mobilisering är ett av målen 

att utmana de traditionella hindren och frammana strukturell förändring, vilket jag 

återkommer till in nästa stycke. Då agentskapet uppkommer på inrådan av någon annan än 

kvinnorna själva utgör de inte en social agent enligt ordets fulla bemärkelse. Kvinnorna 

organiserar sig men inte i syfte att förändra strukturen. Den empiriska undersökningen visar 

dock att effekterna av ett sådant engagemang kan vara maktgörande, men om målen och 

tillvägagångssätten inte är väl förankrade i kvinnornas egna och kollektivt uttryckta intressen 

kan projektens inverkan förbli ytlig och behandlas som ett av många projekt. En risk är att 

projektet fallerar på grund av tidsbrist eller bristande engagemang och således inte får någon 

verklig genomslagskraft. 

 
6.2 Kvinnogrupper och social mobilisering  
 
Kvinnogrupperna verksamma i Babati District har enligt undersökningen uppvisat ett 

grundläggande gemensamt mål; att genom sin gruppverksamhet överkomma traditionella 

                                                             
18 Som den tidigare nämnda fiskarkvinnan exemplifierade finns det dock fattiga kvinnor i Babati som inte hade 
möjlighet att organisera sig och således inte överkomma de sociala och pratiska hindren för ekonomisk 
integration.   
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hinder för kvinnligt agentskap och ekonomisk aktivitet samt driva och utöka sina 

inkomstgenererande projekt. Detta i syfte att förbättra medlemskvinnornas ekonomiska 

situation men även för att stärka deras sociala position. Målet för kvinnogrupperna sades ofta 

vara att empower medlemmarna. 

 

Vissa av de studerade kvinnogrupperna utgör enligt definitionen en social mobilisering. Dessa 

startades utifrån gemensamma intressen och artikulerade mål på initiativ av kvinnorna själva. 

Som nämnt visar studien att de kvinnogrupper som startades på inrådan av andra också 

uppvisar goda resultat i termer av empowerment. Att få uppmärksamhet och ges förtroende är 

mycket viktigt enligt bargain- teorin. Detta ökar känslan av egenvärde och stärkt 

självförtroende, vilket exempelvis lärarna på Babati Day beskrev vid intervjutillfället, vars 

projekt att starta en matbespisning, uppkom på uppmuntran av skolan rektor. I kombination av 

att de gavs förtroendet att driva verksamheten och de erfarenheter de tillskansade sig genom 

att ansvara för projektet, stärktes deras självbild. Projektet ingav hopp om framtida 

möjligheter.  

 

Att kvinnliga gräsrötter organiserar sig innebär inte bara en möjlig ökning av välbefinnande 

inom de egna hushållen utan kvinnogrupperna fungerar också som positiva förebilder för 

andra kvinnor i området. De bidrar i vissa fall till ändrade attityder om kvinnligt agentskap 

vilket kan ändra de sociala och ekonomiska förutsättningarna även på ett samhälleligt plan. 

Exempel ur empirin på detta är fallet Sigino, där kvinnorna startade en fiskodling i dammen 

och tilläts vara ekonomiska agenter. De goda resultaten av fiskodlingen noterades bland 

byborna i Sigino och kvinnornas ekonomiska potential framhävdes.        

 
 
 

6.3 Kvinnors sociala möjligheter och utmaning av strukturen  
 

6.3.1 Strukturella förutsättningar i Babati 
Strukturen för kvinnligt välbefinnande har visat sig vara god i området; läskunnigheten är 

utbredd, kvinnorna kan få rätt att bruka bymark19, möjlighet till kvinnlig anställning finns. 

Kvinnokooperativ uppmuntras av lokala politiker och accepteras i samhället, även då attityder 

gentemot kvinnogrupperna och resultaten av dem varierar. Att strukturen för kvinnligt 

                                                             
19 Systemet för jordägande i Tanzania bygger på en klassificering av marken i klanmark, bymark och allmän 
mark. Den typ av mark som är tillåtet för kvinnor att bruka är bymarken (Art. SIDA1073en).  
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välbefinnande är god betyder emellertid inte per automatik att de strukturella 

förutsättningarna är det. De strukturella och rent praktiska möjligheterna till kvinnligt 

agentskap är enligt studien hinder i form utav traditionell arbetsfördelning, tidsbrist, strikt 

uppdelning mellan manliga och kvinnliga sysslor, kredittillgång etc. Somliga av dessa 

strukturella hinder lyckades kvinnorna tack vare sin grupp att överkomma. Dock tyder det på 

att den traditionella könsstrukturen inte påverkats av kvinnornas agentskap utan utgör den 

generativa mekanismen för kvinnors underordnade ställning i samhället. Trots förbättrade 

villkor och ökad handlingsfrihet som de empiriska resultaten visar, utmanas ännu inte 

mannens överordnade maktposition i området. 

 

Enligt ett av perspektiven gällande struktur och agentskap inom den kritiska realismen, 

bestämmer de strukturella förutsättningarna villkoren för handlandet. Om strukturen utgör 

ramen för handlandet, vilka möjligheter och begränsningar finns det då för kvinnligt 

agentskap i Babati-området? För att illustrera detta använder jag mig i nästa avsnitt av den 

kritiska realismens analytiska transitionsmodell (Danermanrk 2003;135). 

 

6.3.2 Analytisk dualism och social interaktion i Babati District 
Enligt den analytiska dualismen och transitionsmodellen, vilkorar strukturen handlandet. Det 

vill säga strukturen begränsar eller möjliggör kvinnors agentskap. Strukturella begränsningar 

till kvinnligt agentskap i Babati utgörs bland annat av den traditionella arbetsfördelningen 

som binder kvinnan vid hemmet. Uppmuntran och social mobilisering möjliggör, tillsammans 

med de faktorer som presenterades i samband med strukturen för kvinnligt välbefinnande, 

kvinnors handlande. Brist på sociala instanser för barnpassning och ingen tillgång till kredit 

på banken är strukturella hinder för ekonomisk aktivitet. Detta påverkar kvinnans sociala 

situation och möjligheter. Den patriarkala könsstrukturen reducerar kvinnans makt och 

möjlighet till politiska deltagande.  

 

Dock vilkorar även agentskapet i viss mån strukturen. Kvinnorna i Babati är som studien visar 

inte passiva offer utan de ägnar sig åt en mängd olika sociala och ekonomiska projekt. 

Effekterna av kvinnornas sociala mobilisering i Babati har i flera fall visat sig vara en ökad 

handlingsförmåga för gruppens medlemmar och bättre ekonomiska och sociala förutsättningar 

för den individuella kvinnan. Den strukturella elaborationen av kvinnornas sociala interaktion 

innebär med andra ord en långsam process av ändrade attityder.  
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6.3.3 Agentskap och strukturell elaboration 
Genom social mobilisering har kvinnorna lyckats vidga sin status som handlande agenter. 

Resultaten av deras sociala interaktion och gruppverksamheter har som visat bidragit till att 

förbättra de ekonomiska och sociala förutsättningarna på ett flertal sätt. Det har också 

resulterat i en ökad känsla av egenmakt för den individuella kvinnan.  

 

Den strukturella elaborationen, det vill säga resultatet av de strukturella villkoren och det 

mänskliga handlandet, bidrar till att antingen transformera eller reproducera den sociala 

strukturen. Resultaten av det kvinnliga agentskapet och kvinnogrupperna i Babati kan sägas å 

ena sidan transformera strukturen genom en ökande handlingsfrihet och skapandet av en 

bättre social position i enlighet med bargain-teorin. Agentskapet och den sociala 

interaktionen har dock inte lyckas utmana könsstukturen i området, utan den sociala 

strukturen och mannens maktposition reproduceras. Kvinnorna uttryckte att små men viktiga 

förbättringar har skett i männens attityder angående kvinnors arbete och rätt att organisera sig. 

Kvinnorna ges mer förtroende än tidigare men är långt ifrån jämställda med männen. 

Förändring av könsstrukturer är en tidskrävande process och resultatet av det kvinnliga 

agentskapet i Babati visar på en bättre utgångspunkt för nästa cykel20. Med detta menas att de 

strukturella villkoren för kvinnligt handlande blir mer och mer tillåtande för var gång en 

kvinnogrupp lyckats bidra till att transformera de strukturella förutsättningarna. Detta 

möjliggör på sikt en djupare integration av kvinnor i ekonomiska och politiska sammanhang. 

När det kvinnliga agentskapet resulterar i mer makt, ändrade attityder och större valfrihet för 

kvinnorna, kommer detta med tiden att förändra även den patriarkala könsstrukturen.  

 

6.4 Kvinnogrupper och egenmakt på individnivå 
 

Enligt empowerment -teorin kan den sociala mobiliseringen leda till empowerment på 

individnivå. Detta bekräftas i flera av fallen för den empiriska undersökningen. I Himiti, där 

man lyckades höja den materiella standarden för alla gruppens åtta hushåll, ökade kvinnornas 

möjlighet att prioritera inom hushållet. Gruppens framgångar och uppmärksamhet i byn gav 

kvinnorna ett stärkt självförtroende och känslan av att kunna bidra ökade. Man kan säga att 

                                                             
 
20 Se förklaring av transitionsmodellen i avsnitt 4.4.3 på sidan 21-22. 
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kvinnorna i Matumaini women group skapade sina egna möjligheter för ekonomisk 

verksamhet. Tillfället att få en ökad inkomst vidgade i sin tur deras handlingsförmåga. 

 

Medlemmarna i Harambee women group skapade ett viktigt socialt nätverk mellan kvinnorna 

i gruppen och andra personer i sin omgivning. Den ekonomiska aktiviteten möjliggjordes av 

deras sociala mobilisering. I och med att kvinnorna lyckades åstadkomma en gemensam 

inkomst som kunde användas till gruppens egna prioriteringar, stärktes medlemmarnas 

självkänsla. Pengarna och fonden för framtida investeringar skapade hopp och en ökad känsla 

av att kunna påverka sin situation. Detta, är som tidigare visat, vad empowerment på 

individnivå innebär.  

 

Utifrån samma strukturella förutsättningar som utgör den socioekonomiska kontexten i Babati 

har dessa kvinnogrupper uppnått olika resultat. Detta beror på olika orsaker till gruppernas 

uppkomst, målsättning och deras sociala position i samhället, om de är anställda utanför 

hemmet etc. Syster Francesca som var nunna befann sig på grund av sitt kall i en position som 

innebar hög status i samhället och innebar en viss grad av makt. Detta underlättade hennes 

agentskap och bokhandelsprojektet sponsrades av byrådet. De utbildade lärarna på Babati Day 

uppnådde empowerment på individnivå då deras skolbespisningsprojekt gav en ökad känsla av 

att kunna påverka deras egen situation, trots att de organiserade sig på initiativ utifrån.   

 

6.5 Kvalitativ fallstudie och tillämpningsområde 
 

För att återknyta till metoden för denna kvalitativa fallstudie kan det konstateras att utifrån de 

teoretiska antagandena om kvinnors agentskap och sociala mobilisering, kunde innebörden av 

de enskilda fallen och resultaten av den empiriska undersökningen tolkas. Denna koppling 

mellan det specifika, observerbara och det övergripande sammanhanget är karakteristiskt när 

man använder sig av abduktion. Att kvinnor organiserar sig i Babati och hur de gör det tolkas 

i relation till de övergripande strukturella och traditionella hinder som begränsar kvinnors 

ekonomiska och sociala integration.    

 

Då fokus för studien avser kvinnogrupper och deras situation i Babati District, är resultaten 

starkt sammankopplade med den socioekonomiska kontexten i Babati. Utifrån de strukturella 

förutsättningarna analyseras kvinnornas agentskap och huruvida detta agentskap påverkar 
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strukturen. Då Babati District är ett dynamiskt område som nybliven regionshuvudstad, 

kännetecknas det av en stark utveckling och ett stort bistånsflöde. Detta gör att de strukturella 

förutsättningarna troligtvis ser annorlunda ut än för andra områden och distrikt i Tanzania. 

Teorin om kvinnors agentskap och empowerment är användbar i ett större tillämpningsområde 

och vissa av effekterna av Babati’s kvinnogrupper kan antas förekomma i andra samhällen. 

Dock är tillämpningsområdet av resultaten gällande de strukturella förutsättningarna för 

kvinnligt agentskap direkt kopplat till de specifika förhållandena i Babati.   

 

7 Slutsats och besvarandet av forskningsfrågor 
 

Jag har alltså utifrån mitt teoretiska resonemang kring kvinnogrupper, agentskap samt sociala 

och ekonomiska möjligheter, analyserat resultaten av en fältstudie av kvinnogrupper i Babati 

District. Undersökningens fokus ligger på kvinnors agentskap och möjligheter att utmana 

strukturen och skapa bättre förutsättningar för kvinnors empowerment på individnivå i Babati. 

 
7.1 Globaliseringens effekter i Babati 
 

(1:1) Hur ser den socioekonomiska kontexten ut i Babati och på vilket sätt kan man se 

influenser av globaliseringen? 

 

Den socioekonomiska kontexten i området präglas av en djup social stratifikation, hierarkiska 

strukturer, stor ekonomisk aktivitet och låg grad av industrialisering. Babati skulle paradoxalt 

nog kunna benämnas som en rural stad, där invånarna till största del är bönder.   

  

Ökat fokus på kvinnor inom internationella och nationella utvecklingssammanhang har 

bidragit till större medvetande om de hinder och utmaningar som strukturerar kvinnors liv på 

olika platser. Globaliseringen, de internationella tendenser och strategier där kvinnor lyfts 

fram som samhällsförändrare har nått Babati bland annat via biståndsprojekt i området. Detta 

märks på sättet kvinnorna organiserar sin verksamhet och sättet de lokala politikerna talar om 

kvinnors empowerment. Antalet kvinnoprojekt i området är tilltaget, vilket är en synbar effekt 

av dessa internationella influenser. Den kapitalistiska företagarandan som kännetecknar 

globaliseringen är påtagliga i Babati, och kvinnor uppmuntras till ekonomiskt engagemang.  
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(1:2) Hur påverkas kvinnogrupperna då de inte uppkommer som resultat av kvinnornas 

egna initiativ utan som en politisk strategi utifrån? 

 

Kritiken mot effektiviteten av kvinnoprojekt och uppmanandet till kvinnligt agentskap som 

politisk strategi har inte visat sig stämma i Babati. De uppvisade positiva resultaten av 

empowerment på individnivå förekommer även för de grupper som organiserat sig på initiativ 

utifrån. Snarare utmanar dessa grupper inte på samma sätt de strukturella förutsättningarna 

som grupper uppkomna på lokala kvinnornas egna initiativ.  

 

7.2 Traditionella hinder och sociala möjligheter   
 

(1:3) Hur ser de traditionella hindren och den befintliga strukturen ut i Babati? 

 

Den föreliggande sociala strukturen i Babati innebär som visat begränsningar i form utav 

traditionell arbetsfördelning och patriarkala maktrelationer. Enligt teorin begränsas kvinnas 

rörelsefrihet ofta till hemmet och det direkta närområdet. De empiriska iakttagelserna 

bekräftar detta och kvinnans politiska deltagande samt inflytande är lågt då detta enligt 

traditionen är mannens område i Babati. Bristande sociala instanser för barnpassning 

exempelvis och att kvinnor inte har rätt till kredit på banker är strukturella förutsättningar som 

begränsar kvinnors handlingsförmåga. De strukturella villkor i Babati som möjliggör ett 

kvinnligt agentskap är uppmuntrandet av kvinnors ekonomiska aktivitet på lokalpolitisk nivå, 

hög grad av läskunnighet bland kvinnorna i området. De hinder som begränsar kvinnors 

handlande och socioekonomiska integration identifierar jag utifrån den empiriska 

undersökningen som traditionell arbetsfördelning, patriarkala maktstrukturer och strikta 

uppdelningen mellan kvinnor och mäns sysslor.   

 
Enligt Sens teori är strukturen för kvinnligt välbefinnande är fördelaktigt i området, vilket 

underlättar för kvinnorna att organisera sig. Med strukturen för kvinnligt välbefinnande menas 

utbredd läskunnighet bland kvinnorna, de har rätt att bruka jord och byrådet uppmuntrar till 

integration av kvinnor i ekonomiska och politiska sammanhang. De hinder som finns ligger 

således i den sociala strukturen, där tradition och patriarkala maktförhållanden begränsar de 

sociala möjligheterna till agentskap.   
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7.3 Kvinnors agentskap och sociala mobilisering i Babati 
 
 

(2:1) Hur kan kvinnors agentskap påverka deras sociala förutsättningar och ekonomiska 

möjligheter? 

 

Kvinnogrupperna som sociala agenter i Babati söker genom att engagera sig kollektivt 

förbättra sin egen situation, men även att påverka andras sociala och ekonomiska 

förutsättningar. Detta är vad som menas med social mobilisering. De studerade grupperna 

organiserade sig utifrån en modell med ett gemensamt konto för de inkomstgenererade 

projekten som användes/planerades att användas för att tillhandahålla gruppens medlemmar 

med mikrolån. Flera grupper uttryckte att det sociala nätverk som gruppaktiviteterna 

medförde var mins lika viktigt som den ekonomiska verksamheten. Enligt de föreliggande 

teoretiska antagandena möjliggör kvinnogrupperna ett socialt agentskap och en ekonomisk 

integration. Detta stämmer väl överrens med de empiriska resultaten då den största 

behållningen av kvinnogrupperna i många fall visade sig vara utökad handlingsförmåga. 

Agentskapet hjälpte ofta kvinnorna att överkomma traditionella och strukturella hinder så som 

ingen kredittillgång på banken. Faktorer som barnpassning, tidsbrist och restriktioner gällande 

kvinnor och kredit är strukturella hinder som kvinnogrupperna i många fall lyckas lindra. Den 

patriarkala könsstrukturen, som är den generativa mekanismen för kvinnans underordnade 

sociala och ekonomiska situation, kvarstår dock enligt den empiriska undersökningen.  

 

7.4 Strukturella förändringar och transitionsmodellen 
 
 

(2:2) Hur kan kvinnorna genom sin sociala interaktion transformera de strukturella 

förutsättningarna i Babati? 

 

Analysen av de lokala kvinnogrupperna i Babati visar på en ändrad känsla, ett steg i 

riktningen mot egenmakt, men de underliggande strukturerna är djupt kulturellt och 

traditionellt rotade. Även om de verkliga förändringarna av strukturen är marginella och de 

reella sociala och ekonomisk möjligheterna för kvinnorna i byn fortfarande ligger på en låg 

nivå kan andra resultat skönjas av kvinnogruppernas sociala engagemang. Några av dessa är 

skapandet av hopp och vilja att agera och påverka sin egen situation samt den ökade 
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förståelsen för kvinnors agentskap från männens sida. I Babati har arbetsfördelningen i 

hemmet inte ändrats utan kvinnorna organiserar sig vid sidan av sina traditionella sysslor.  

I vilken utsträckning kvinnogruppernas medlemmar, genom sin sociala interaktion, lyckades 

utmana strukturen kan i termer av den analytiska dualismen beskrivas på följande sätt;  

1) resultaten, den strukturella elaborationen av kvinnornas agentskap, bidrar till att 

transformera strukturen i avseende på synen av kvinnor som ekonomiska agenter. Den ökade 

medvetandenivån om kvinnors potential bidrar till ökat fokus på kvinnor som 

utvecklingssubjekt.  

2) den strukturella elaborationen bidrar till att återskapa den befintliga sociala strukturen 

gällande makt- och könsrelationer då den traditionella arbetsdelningen och mannens exklusiva 

roll som beslutsfattare inte har förändrats. 

 
7.5 Kvinnogrupper och empowerment på individnivå 
 
 

(3) Hur arbetar de lokala kvinnogrupperna i Babati och vad innebär de för kvinnornas 

individuella empowerment? 

 

Genom att starta kvinnogrupper och genom ett aktivt socialt engagemang beskrev kvinnorna i 

Babati hur de kunde överkomma strukturella hinder som avsaknad av kreditmöjligheter. Av 

de grupper jag träffade ägnade sig bland annat en del åt att förädla solrosolja, en del åt att odla 

fisk och andra att driva ett skolbespisningsprojekt. Gemensamt för gruppernas uppbyggnad 

var hur de förvaltade och använde inkomsterna av projekten. Den samlade pengarna på ett 

gemensamt gruppkonto som användes till att utveckla verksamheten och till att bistå 

medlemskvinnorna med lån för egna investeringar.  

 

Kvinnorna uttryckte under intervjuerna att en viktig förtjänst av deras grupptillhörighet var de 

nya erfarenheter att fatta beslut och organisera sig det medförde. Syster Francesca talade om 

kvinnlig empowerment och syftet för hennes kvinnogrupp Matumaini development women 

group Babati var att öka medlemmarnas valmöjligheter. Anna Moshi i Himiti och Sigino-

kvinnorna beskrev hur deras agentskap och gruppverksamhet bidrog till en ökad känsla av att 

kunna bidra till hushållets inkomster. Deras ökade handlingsförmåga och faktiska möjligheter 

att byta ut grästak till plåttak samt bygga skolbänkar till barnen på lågstadiet ingav ett stärkt 

självförtroende och en stolthetskänsla. Sophia Joseph från Harmabee-gruppen betonade hur 

deras nätverk bidrog med socialt stöd. Dessa uppnådda effekter innebär enligt teorin en stärkt 
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position of bargain och man kan skönja ett anspråk på makt från kvinnornas sida. 

Gruppmedlemmarna betonade under intervjuerna kvinnors goda förmåga att organisera sig 

och använda pengar på ett hållbart sätt. Den ökade förmågan och självförtroendet att kunna 

påverka sin egen situation är empowerment på individ nivå.  

 

7.6 Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa fallstudie avser undersöka kvinnors agentskap i Babati och den process av 

strukturell förändring kvinnornas sociala interaktion medför. De problem som de intervjuade 

kvinnorna beskrev utifrån sin livsvärld var att de traditionella könsstrukturerna i området 

begränsar kvinnors sociala och ekonomiska möjligheter. I jakt på ökat inflytande, fler sociala 

och ekonomiska möjligheter organiserar sig kvinnorna i Babati för att i kraft av sitt kollektiv 

öka sin makt och möjlighet att påverka sin egen situation. 

 

Utifrån min empiriska undersökning av de lokala kvinnogrupperna i Babati District och den 

teoretiska diskussionen har jag tillämpat den så kallade transitionsmodellen. Resultaten visar 

att trots den sociala mobiliseringen och de positiva effekter den har på empowerment för den 

individuella kvinnan, är de strukturella förändringarna till följd av det kvinnliga agentskapet 

relativt små i Babati. Den strukturella elaborationen av agentskapet har inte resulterat i någon 

större förändring avseende den traditionella könsstrukturen i området även om små steg har 

tagits i rätt riktning. Enligt den analytiska dualismen skapar kvinnornas sociala interaktion 

bättre förutsättningar för kvinnors handlande och möjlighet att påverka även könsstrukturen 

framtiden. Agentskapet bidrar till förändrade attityder gentemot kvinnors ekonomiska 

handlande och gör strukturen i området mer och mer tillåtande. 

 

Denna typ av kvinnligt agentskap och kvinnogrupper kan spela en avgörande roll för den 

fortsatta utvecklingen i området. Arbetet med de småskaliga inkomstdrivande projekten 

bidrog enligt studien till en öka självkänsla för medlemskvinnorna, socialt stöd och en stärkt 

bargain position både inom hushållet och i samhället.  

 

7.6.1 Diskussion av syftet 
Syftet för min uppsats var att utifrån ett empowerment-perspektiv undersöka hur 

kvinnogrupperna i Babati organiserar sig och hur kvinnornas agentskap påverkar sociala 
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förutsättningar och ekonomiska möjligheter. Utifrån mina forskningsfrågor har jag undersökt 

effekterna av den sociala interaktionen för kvinnorna i Babati och kommit fram till att deras 

engagemang innebär viktiga förändringar för den enskilda kvinnan i termer av stärkt social 

position. Utifrån mina empiriska resultat och de teoretiska antagandena har jag svarat på mina 

forskningsfrågor och därmed också uppfyllt syftet för studien.     

 

7.7 Vidare forskning   

 

En jämförande studie av kvinnogrupper och strukturell påverkan i ett flertal distrikt i Tanzania 

skulle visa på intressanta lokala skillnader och göra undersökningen bredare i sitt 

tillämpningsområde. Studien skulle baseras på en djupare kartläggning av kvinnornas 

uppfattning av deras livsvärld och strukturen analyseras utifrån ett antal specifika faktorer, så 

som dagliga sysslor, tillgång till sociala institutioner som barnomsorg, familjesituation, 

utbildning, politisk delaktighet. Detta skulle kunna visa på ett djupare plan hur 

förutsättningarna för social och ekonomisk integration ser ut för kvinnorna. För att fånga 

attityder och orsaker till den bibehållna patriarkala strukturen skulle männen i de undersökta 

områdena integreras i studien.      
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