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Abstract

Political participation among the Kanis in Kerala: a case study. Author: Pontus Fall 

This study is case study of political participation among the Kani tribe from Kuttichal grama panchayat 

in the Thiruvananthapuram district in Kerala, India. The study is based on the collected data of 117 

people of the Kani tribe living in four different settlements: Pankavu, Mangode-Valippara, Chonampara 

and Kaithode. The aim of the study is to examine the impact on political participation by different 

factors, which is done by the use of the quantitative method of cross tables. The study confirms previous 

studies in its conclusion that high status individuals, defined in terms of education and economic 

standard, are the group of the highest political participation, when this is defined as being involved in 

political work and holding a party membership. On the local political scene however, where political 

participation consists of participation in local assemblies and voluntary work, the impact of the 

examined variables are very limited. The main theory, which is used for the analysis, is a cost and 

benefit analysis.     
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1. Introduktion

Stambefolkningens situation är ofta svår. De har förlorat mark till den omgivande majoritetskulturen och 

den indiska stambefolkningen har tidigare blivit hänsynslöst exploaterade av jordägare som livegna. 

Ofta bor de på avlägsna platser som försvårar tillgången på utbildning och arbete, och de är plågade av 

en tradition av analfabetism och dålig hälsa (Countrystudies). Enligt folkräkningen 1991 räknas 8% av 

Indiens befolkning som stambefolkning. I Kerala, där den här studien utfördes, tillhör 1,1% denna grupp 

(Indianchild).

I Indien finns ett system av positiv diskriminering med reserverade platser inom utbildning 

och arbetsmarknad. Dessa reserverade platser gäller Scheduled Castes (Scheduled Castes – ”de 

oberörbara”), Backward classes (före detta oberörbara som lämnat Hinduismen samt kriminella 

nomader och stambefolkning) och för Scheduled Tribes, vilket refererar till stambefolkning som levt 

utanför majoritetssamhället. Uppdelningen i dessa grupper är i många fall godtycklig och flera grupper 

är politiskt involverade för att bli inkluderade i dessa grupper i avsikt att få stöd och bidrag 

(Countrystudies).

Den sydvästliga delstaten Kerala, välkänd för sin vänsterpolitik, har å ena sidan hög grad 

av läskunnighet (S. Irudaya Rajan & Sabu Aliyar KERALA’S Economic Development” 2004:61), låg 

barnadödlighet och hög medellivslängd (S. Irudaya Rajan & Sabu Aliyar KERALA’S Economic 

Development 2004:68-69). Å andra sidan finns det ekonomiska problem, med låg tillväxt och en per 

capita inkomst som är lägre än för de flesta av de indiska staterna. Staten tar emot matsubventioner från 

centralregeringen och dess ekonomi hålls till stor del upp av keraliter som arbetar utomlands och skickar 

hem pengar (“Defiantly poor”, The Economist 2006).  

Sedan 1996 har Kerala, till större del än andra indiska stater, varit involverad i en process 

av demokratisk decentralisering. I denna process har det skapats lokala politiska organ på gräsrotsnivå. 

Detta är en fallstudie som kommer att undersöka det politiska deltagandet hos ett stamfolk, 

Kanistammen, i en sådan lokal institution för gräsrotsdemokrati.

   



7

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det går att tillämpa etablerade teorier och kunskaper 

kring politiskt deltagande på de medlemmar av Kanistammen som står i fokus för denna uppsats. Den 

övergripande frågeställningen kan formuleras som:

Vilka faktorer förklarar politiskt deltagande?

De faktorer som avses att undersökas är utbildning, ekonomisk status, kön, ålder och arbetsmarknadens 

mobiliserande roll för det politiska deltagandet. Två hypoteser, situtions- och socialiseringshypotesen, 

ska undersökas i samband med genomgången av kvinnornas politiska deltagande.

1.2 Tidigare forskning

Den generella trenden i forskningen om politiskt deltagande är att definitionen har breddats, inte minst 

på grund av att det politiska deltagandet i samhället har förändrats. De tidiga studierna undersökte 

valdeltagande. På 1970-talet började okonventionella politiska metoder förekomma; aktivister 

demonstrerade, blockerade vägar och arrangerade vilda strejker bland annat. Detta vidgade fältet även 

för forskningen som nu började studera dessa fenomen. Senare började även illegal politisk aktivitet att 

studeras, även om detta har visat sig problematiskt eftersom dessa aktiviteter ofta görs i hemlighet och 

inte fångas upp av enkäter. Det senaste fältet i denna forskning är studiet av politisk medveten 

konsumtion, som bojkotter och köp av etiska varor.

Förståelsen av politiskt deltagande har också förändrats. 1965 konstruerade Milbrath en 

skala för politiskt handlande som såg ut som en stege. Längst ner fanns de politiskt passiva, nästa nivå 

utgjordes av dem som deltog i politiska diskussioner och sedan kunde skalan följas hela vägen upp till 

de personer som var mycket politiskt aktiva. Denna endimensionella syn på politisk aktivitet har numera 

gett till vika för en syn som ser politiskt handlande som mångdimensionellt. En vanlig syn på det är att 

betrakta politiskt aktivitet som fyradimensionellt där lokal aktivitet (communal activity), röstning, 

kampanjarbete och protest utgör separata analysområden.

En av de grundläggande resultaten i forskningen är att personer med hög status i högre 

grad än andra är benägna att delta politiskt. Verba och Nie genomförde en stor undersökning 1972 som 

visade att kvinnor deltog politiskt mindre än män men att orsaken till detta snarast gick att finna i att 

kvinnor har lägre utbildning och inkomster. Tog man detta i beaktande var könsskillnaderna försumbara 

(Welch 1981). Vad det gäller könsskillnader har det gått att se att effekterna av dessa minskat i 

Västeuropa och USA med tiden. I Indien deltar kvinnor i stor utsträckning i valen men är klart 

underrepresenterade som kandidater och innehavare av politiska ämbeten. I Kerala är det kvinnliga 
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valdeltagandet lika stort som för män (Gleason 2001). Verba, Nie och Kim genomförde 1978 en studie 

där de jämförde sju länder med olika utvecklingsgrad. Deras slutsats var att det råder en 

jämlikhetsproblematik kring det politiska deltagandet i i-länder medan det i u-länder behövs politisk 

mobilisering för att göra medborgarna till aktivt politiska deltagare (Bengtsson 2008:138). 

Valdeltagandet har minskat i Europa med ca 10% de senaste trettio åren. Jämför man 

deltagandet mellan länder är variationen större, och denna skillnad låter sig inte förklaras med 

utbildningsskillnader och olika grad av politiskt intresse. De politiska spelreglerna är av intresse för den 

politiska aktiviteten. Lagstadgad röstplikt och proportionella valsystem är faktorer som bidrar till ett 

högre valdeltagande (Bengtsson 2008:93-97).

De teoretiska grunderna i den politiska deltagandeforskningen kommer att gås igenom i 

teoriavsnittet här nedan. 

2. Teori

2.1 Definition av politiskt deltagande

Definitionerna av politiskt deltagande har skiftat genom åren och har följt den generella trenden som 

varit att inkludera allt fler och fler handlingar. Till den här uppsatsen kommer jag att använda en 

definition från Esaisson och Westholm. De definierar politiskt handlande som:

Handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall. 

Avsiktskriteriet betonar att den politiska handlingen ska ha avsikt att utöva inflytande. Den som 

exempelvis informerar sig om politik för att tillfredsställa ett personligt intresse utför inte en politisk 

handling. Utfallskriteriet understryker att resultatet av den politiska handlingen ska beröra ett kollektiv, 

exempelvis en kommun eller kommundel. Påverkansförsök som syftar till att vinna en fördel åt en 

enskild person eller familj utesluts som politisk handling av denna definition (Esaisson & Westholm 

2006:15-16).

Vi kan tillämpa denna definition på våra beroende variabler som vi senare ska undersöka.

Volontärarbete. De lokala samhällena som vi undersöker engagerar lokalbefolkningen i olika lokala 

projekt, som vägbyggen och dylikt. Processen bakom dessa arbeten är politisk. Deltagandet, handlingen 

i sig, gör en skillnad för det lokala samhället, det vill säga för det kollektiva utfallet.  
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Deltagande i lokala politiska församlingar. I de lokala församlingarna Gramha Sabha och Oorukuttam 

diskuteras spörsmål som berör det lokala samhället. Den enskilde deltagaren ges möjlighet att uttrycka 

sig och att utöva inflytande.

Politiskt arbete. Detta kan vara att exempelvis sprida politisk information och att delta i och anordna 

politiska möten, det vill säga handlingar med tydlig koppling till det kollektiva utfallet.

Partimedlemskap. Att fatta beslut om att bli medlem i ett politiskt parti kan ses som en politisk 

handling, en ambition om att vilja påverka det kollektiva utfallet. Den som är partimedlem ingår i ett 

kollektiv som har för avsikt att förändra sin omgivning. I utvecklingsländerna är det fortfarande vanligt 

med stora masspartier, där medlemmarna har en viktig roll i att mobilisera och nå ut till den del av 

befolkningen som inte kan läsa eller på annat sätt inte kan ta del av politisk information. Det går alltså 

att anta att ett partimedlemskap är förenat med vissa åtaganden, om så bara att det innebär att man står 

upp för partilinjen inför sin granne. I den mån partimedlemmar är passiva och enbart intresserade av 

politik på ett intellektuellt plan innebär denna variabel dock ett visst definitionsmässigt problem.     

2.2 Fallstudieteori

Historiskt sett har fallstudier mest använts inom juridiken, medicinen och sociologin men är inte 

ovanliga inom samhällsvetenskapen. Fallstudier är särskilt relevanta när man vill bekräfta eller 

dementera olika teorier, i extrema eller unika fall eller när tillgång till tidigare otillgängliga fenomen 

eller material har getts. När man väljer ett fall är målet att maximera vad som kan läras inom den tid 

som finns tillgänglig för studien.

Det är en falsk analogi att betrakta enskilda fallstudier som vägledda av stickprovslogik, 

där varje fall ses som en enskild svarande. Med denna logik måste man göra ett mycket stort antal 

fallstudier, och även då går det att kritisera dessa för brister i urvalsmetodik. Fallstudier ska inte 

bedömas utifrån dessa kriterier, utan det som undersöks i dem är generaliserbart till teorin. Om 

teoribaserade propositioner kan uppfyllas i upprepade fall utgör detta ett starkt försvar för teorin och kan 

därmed också användas som teoribyggande verktyg (Yin 2003:32-33). 

När man diskuterar fallstudier är det också viktigt att förklara vad för slags fall man sysslar 

med. Fallet i denna undersökning kan beskrivas som en studie av politiskt deltagande hos en 

stambefolkning i en u-landsekonomi med högt mobiliserad befolkning. Detta utgör givetvis många 

dimensioner, vilket gör detta till ett specifikt fall. Men att ett fall är specifikt utgör i sig inget argument 

emot att genomföra en undersökning, utan kan tvärt om göra det intressantare ur studiesynpunkt. Jag ska 
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argumentera för att beskrivningen ovan är en korrekt beskrivning. För det första, det går inte bortse från 

att de studerade människorna i denna undersökning är stamfolk. De räknas som Scheduled Tribes vilket 

ger dem vissa politiska och ekonomiska rättigheter. Dessutom delar de en situation som är gemensam 

för många stamfolk; de bor i avlägsna naturområden och lider av fattigdom. För det andra är Kerala 

speciellt ur politisk synpunkt. Det politiska deltagandet är mycket högre i denna region än för andra 

regioner på motsvarande ekonomiska utvecklingsnivå. Det är därför relevant att ta med denna 

information i fallbeskrivningen. 

2.3 Demokratiideal

Det finns många olika demokratiideal. Den direktdemokratiska skolan har närmast det antika Grekland 

som sitt ideal, där medborgare gemensamt fattade beslut. Elitisten Joseph Schumpeter misstrodde 

direktdemokratin för att han ansåg att den vanliga medborgaren saknade tillräcklig kunskap för att fatta 

politiska beslut. I det valdemokratiska idealet, som Schumpeter förordade, utser väljaren eliter som 

tävlar med varandra och avsätts genom val (Nilsson 2005:31-32). Om de direktdemokratiska och 

valdemokratiska idealen görs till ytterligheter på en skala, hamnar den deltagardemokratiska skolan 

någonstans mitt emellan, eftersom det godkänner både val och direktdemokrati som godtagbara 

demokratiska alternativ (Esaiasson & Westholm 2006:10). Det som utmärker den deltagardemokratiska 

skolan är att den betonar det politiska deltagandets effekter. Forskaren Carol Pateman är en känd 

företrädare för denna inriktning och betonar att det politiska deltagandet får positiva följder för den som 

deltar eftersom det gör medborgarna gradvis allt bättre på att själva styra sitt samhälle på ett klokt sätt 

till gagn för det allmänna bästa. Demokratiteoretikern Robert Dahl är kritisk till deltagardemokratin för 

att han anser att den ger resursstarka och aktiva medborgare inflytande på bekostnad av andra.    

Ytterligare en skola är den deliberativa, för vilken Jürgen Habermas spelat en stor roll. 

Den deliberativa synen på demokrati vänder sig mot idén om att politik är en kamp mellan intressen och 

idéer. Det intressanta är inte vilka åsikter en person har innan ett demokratiskt samtal inletts, utan vilka 

idéer som kommer fram som ett resultat av debatten. Förutsättningen är att alla som deltar i samtalet ska 

bli hörda och räknas som likvärdiga; förnuftsargument har företräde framför känsloargument samt att 

debatten inte styrs av dolda intressen. Då kan politiken utformas baserad på de bästa argumenten och 

genom konsensus, vilket är centralt begrepp i den deliberativa demokratisynen (Bengtsson 2008:62-63).    
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2.4 Rationella val och deltagarkalkyl

En rationell aktör utvärderar kostnaderna med att delta politiskt mot kostnaderna för denna handling. Vi 

kan exemplifiera med en individ som ställs inför alternativen att delta i ett val eller att låta bli. 

Kostnaderna vägs mot eventuella vinster. Om mycket står på spel, det vill säga de potentiella vinsterna 

eller förlusterna av att ett politiskt utfall kan bli stora, kan individen förväntas ha hög benägenhet att 

delta. En annan förutsägelse som kan göras utifrån detta är att denna person kommer att vara mer böjd 

att delta i valet desto färre personer som deltar eftersom den egna rösten i sådana fall kommer att ha en 

större genomslagskraft. Kostnaderna för deltagandet kan vara kostnaden för att sätta sig in i de politiska 

frågorna, och dessa kommer att vara lägre för en högre utbildad person och för någon som är intresserad 

av politik. En annan kostnad kan vara besväret det innebär att ta sig till själva vallokalen. Om detta är 

besvärligt och mödosamt, om det är långt dit eller man måste gå och registrera sig innan, kan 

röstningsbenägenheten förmodas sjunka (Gleazon 2001).

Detta ger upphov till den så kallade röstningsparadoxen. Om deltagande i val är förknippat 

med kostnader samtidigt som det är uppenbart att en enda röst har en högst försumbar effekt på det 

kollektiva utfallet, varför deltar folk överhuvudtaget? Faktum är att det finns de som argumenterar för 

att detta sakförhållande är ett empiriskt misslyckande för teorin om rationella val (Bengtsson 2008:76).

Det finns ett sätt att utöka denna modell som gör att den bättre kan handskas med denna 

paradox. Rikers och Ordeshooks ger denna modell i en ekvation:

R = P x B – C + D

R (reward) står för belöning och om den är positiv är det rationellt att delta politiskt. P (probability) är 

sannolikheten att den egna insatsen ska påverka det kollektiva utfallet. C (cost) fångar kostnaden för 

deltagandet. D (duty) är tilläggstermen som gör modellen mer lämpad att förklara väljarparadoxen. Låt 

D står för pliktkänsla. Om denna pliktkänsla är tillräckligt stark kommer R att bli positivt även om 

individen även i fortsättningen är medveten om sin ringa betydelse för det kollektiva utfallet. D ger en 

normtillfredsställelse och är ett exempel på ett selektivt incitament, det vill säga en belöning som bara 

berör den deltagande individen och som är oberoende av det kollektiva utfallet. Det finns många andra 

tänkbara selektiva incitament. Expressiva behov är ett exempel på detta, och går ut på att politiskt 

deltagande låter individen uttrycka sina åsikter och att detta kan ge en psykologisk tillfredsställelse.

Personer med radikala åsikter och/eller stark partiidentifikation kan ses som särskilt benägna att delta 

politiskt enligt detta synsätt. Ett annat selektivt incitament kan vara att deltagandet kan ha ett 

underhållningsvärde (Bäck, Teorell & Westholm 52-53).          
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D-termen i ekvationen ovan antyder någonting: politiskt deltagande är inte bara en 

individuell handling som görs i ett tomrum, utan görs i en samhällelig kontext. Genom att erkänna en 

kollektiv norm, så som pliktkänsla, har man gjort beslutsprocessen mindre individuell, och följdfrågorna 

blir naturligtvis: hur uppstår en kollektiv pliktnorm? Hur förhåller sig individens politiska deltagande till 

kollektivet?

2.5 Socialt kapital, civilsamhälle och mobilisering

Robert Putnam har varit en av de forskare som betraktat människors politiska deltagande utifrån teorier 

om socialt kapital. Detta koncept kan definieras som de kontakter som finns mellan individer i ett 

samhälle, det vill säga nätverk, och de normer av tillit och ömsesidighet som uppstår ur dem. Följden av 

detta resonemang är att tillmäta stor betydelse till det civila samhället, vilket består av frivilliga och 

sociala organisationer som inte är statliga eller kommersiella. I stort säger teorin att ett stort antal av 

dessa organisationer upprätthåller civilsamhället och samhällsrelationer på ett sätt som skapar tillit och 

samarbete mellan medborgarna och ett engagemang i civilsamhället. De har en utbildande verkan och 

ger en grund för att medvetandegöra om det allmännas intresse och ger därmed en demokratisk stabilitet 

(Newton 2001). Detta synsätt förutspår att den som deltar i civilsamhället, i exempelvis en kyrka, är mer 

benägen att delta politiskt än någon som inte gör detta.       

Putnam ger en mobiliserande förklaring till det politiska deltagandet. Enligt Putnam har 

det civila samhället en mobiliserande effekt på individen som där förvärvar kunskaper och intresse för 

det gemensamma och därmed blir benägen att delta politiskt. Civilsamhället står i centrum för Putnams 

analys. Det finns även de som argumenterar för att deltagande i arbetslivet också kan ha en liknande 

mobiliserande effekt på det politiska deltagandet (Sobel 1993). Denna tankegång kommer att senare 

prövas i denna undersökning. 

2.6 Strukturella förklaringar

Det finns många strukturella förklaringar som förklarar politiskt deltagande. Ett av de tydligaste 

resultaten, som tidigare har nämnts, är att personer med hög status är mer benägna än andra att delta 

politiskt. En av förklaringarna till detta går ut på att dessa personer har större mellanmänskliga 

färdigheter, större tillgång till politiska kanaler och större insatser investerade i den politiska processen 

(Rogers, Barb & Bultena 1975). I statusbegreppet är faktorerna utbildning och inkomst viktigast, och 

den förstnämnda brukar ha störst inverkan på deltagandet. Vad det gäller ålder går det också att se en 

tydlig effekt. Valdeltagandet ökar tydligt upp till medelåldern då ökningen avtar, för att sedan minska 
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något efter pensionsåldern. Förklaringen som brukar ges till det ökade valdeltagandet kallas för 

livscykeleffekten och går ut på att individer brukar bli mer integrerade i samhället ju äldre de blir och 

deras samhällsengagemang kommer i och med detta att öka. Det finns också en generationseffekt, som 

säger att även om livscykeleffekten fortfarande gäller är den mindre tydlig i de yngre generationerna. 

Forskningen gällande köns inverkan på politiskt deltagande är inte tydlig, och detta har 

redan berörts i korthet i genomgången av tidigare forskning. Det finns två hypoteser kring kvinnors 

politiska deltagande som är av intresse för den här undersökningen. Situationshypotesen säger att det är 

kvinnors situation, där de ofta görs ansvariga för barn och familj, som påverkar kvinnors politiska 

engagemang negativt. Isoleringen i familjen och avsaknaden av samhällskontakt hämmar kvinnors 

politiska engagemang. Denna hypotes förutspår att kvinnor med samhällskontakt, exempelvis de som 

yrkesarbetar, har ett större politiskt engagemang än de kvinnor vars familjeåtaganden isolerat dem från 

samhällslivet (Welch 1977).

Socialiseringshypotesen säger i korthet att kvinnor socialiseras till att se politik som ett 

område som är en manlig domän och att de därför drar sig för att engagera sig politiskt (Welch & Sekret 

1981).       

3. Politisk bakgrund

Indien är en demokratisk federal republik, vars centralregerings makt är stark i relation till delstaternas. 

Delstatsadministrationen har en begränsad förmåga till lagstiftning och är beroende av medel från 

statskassan. Indien har tidigare bedrivit en socialistisk politik men sedan 1991 har landet varit inbegripet 

i marknadsreformer och har till allt större del blivit en del av den globala marknaden, även om 

marknaden fortfarande är relativt reglerad.

Kerala bildades 1956 av en union av Malabarprovinsen och den tidigare existerande 

Travancore-Cochin staten. Följande år blev kommunistpartiet ett av de första kommunistpartier att 

forma en demokratiskt vald administration. Sedan dess har partiet varit en naturlig del av politiken i 

delstaten. 

Enligt folkräkningen 2001 finns det lite färre än 32 miljoner innevånare i Kerala. Enligt 

folkräkningen 1991 är 57,38% av Keralas befolkning hinduer, 23,33% är muslimer och 19,32% är 

kristna (Kerala Tourism). 
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3.1 Panchayatsystemet i Kerala 

Panchayatsystemet, en slags form av lokalstyre på bynivå, har en lång historia i Indien. 

Panchayatadministrationen sysslade med ekonomiska och juridiska spörsmål och utgjorde ett socialt 

centrum, men dess självständighet underminerades av det brittiska väldets expansion (Kumar 2004:97-

98).  

Panchayaten fick utökad betydelse när den indiska konstitutionen skrevs. Artikel 40, del 

IV säger: “The state shall take steps to organise village panchayats and endow them with such power 

and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government” (Kumar 

2004:99). Panchayatsystemet gav delstatsledningen en koppling till den lokala nivån och 

demokratiserade den traditionella byledaren. Gemene mans inflytande över panchayatinstitutionerna var 

dock begränsat och dessa institutioner höll inte regelbundna val. (Kumar 2004:103).

Panchayatsystemet gavs förnyad betydelse av lagändringar 1992. Tidigare var 

panchayatsystemet en delstatsangelägenhet, men fick nu konstitutionell status. Nu beskrevs ett treskiktat 

system, som gjorde skillnad på landsbygd och stadsområden. Landsbygdsområdena skulle delas in i 

distrikt, mellannivå (block level) och bynivå, medan stadsområdena skulle styras av kommunalstyrelser 

(municipal corporations) och kommunala rådförsamlingar (municipal councils). Lågkastiga (Scheduled 

castes) och stamfolksmedlemmar (Scheduled tribes) skulle ges mandat utifrån deras proportion av 

befolkningen, och en tredjedel av platserna reserverades för kvinnor (Isaac 2004:7).

Decentraliseringsprocessen som följde lagändringarna drevs i Kerala i huvudsak av 

vänsterintellektuella och frivilliga aktivister. Decentraliseringen drevs längre i Kerala än i många andra 

indiska stater och 1996 togs 35-40% av statsbidragen om hand av panchayaten (Isaac 2004:xi).  

I Kerala finns det 14 distrikpanchayat där varje styrelse har 14 medlemmar. Dessa 

medlemmar väljs antingen direkt av folket eller är ex-officio medlemmar1 bestående av mellannivåns 

(block panchayat) presidenter, som inte har någon rösträtt. Bland annat är distrikpanchayatet ansvarig att 

övervaka industrier på distriknivå, rapportera om utvecklingsplaner till delstatsregeringen, och att delge 

lån och finansiell assistans till utveckling av infrastruktur.  

Nivån under distriktpanchayatet, mellannivån (block panchayat), har liknande 

skyldigheter, men på en mindre skala. Mellannivåns styrelser, sammanlagt 152, utgörs också de av valda 

medlemmar och ex-officio medlemmar från nivån under. Antalet medlemmar per styrelse varierar 

mellan 10 och 20 (Kumar 2004:127).

                                                
1 Ex officio betyder att någon i egenskap av sitt ämbete blir tilldelad ett visst uppdrag. Ex officio medlemmar får inte rösta i 
de styrelser de deltar i.
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Panchayat Raj-akten från 1994 säger att det ska finna en bypanchayat för varje by eller 

grupp av byar. Bypanchayater med en befolkning under 10 000 ska ha minst 10 medlemmar i 

panchayatstyrelsen. Sammanlagt finns det 991 bypanchayat. Presidenten och vice-presidenten väljs av 

bypanchayatets styrelse. Bypanchayatet har flera funktioner, där ibland: insamlande av skatt från dess 

medlemmar, underhåll av vägar och vattentillgång samt olika lokala kampanjer och program (Kumar 

2004: 126).  

Bypanchayatet är uppdelat i underdistrikt där varje underdistrikt utgör ett Grama Sabha, en 

rådgivande församling. Alla registrerade väljare i församlingen är medlemmar av Grama Sabha. Grama 

Sabha har skyldighet att ordna möten minst fyra gånger per år. Tio procent av valförsamlingens 

medlemmar måste delta för att inte möte ska ogiltigförklaras. Grama Sabha diskuterar 

bypanchayatrapporten, budget och gör en detaljerad genomgång av kostnader. Grama Sabha har 

befogenhet att övervaka utvecklingsprogram och utser också mottagare av diverse välfärdsprogram 

(Kumar 2004:131).

4. Metod

När jag skulle bestämma mig för en metod till den här undersökningen stod det klart att jag behövde 

välja en som kunde minimera nackdelarna med att tillhöra en annan kultur och vara oförmögen att tala 

samma språk som den grupp människor jag skulle studera. Eftersom språkbarriären endast skulle kunna 

överbryggas med hjälp av översättning, ansåg jag att en undersökning baserad på en strukturerad enkät 

var den bästa lösningen. Detta gav mig möjlighet att kontrollera och styra över intervjuerna. 

Gruppen som studerades valdes ut i samråd med Dr. Shaji Varkey vid 

Thiruvananthapuram University. Området som valdes skulle uppfylla två kriterier: det skulle vara ett 

område som kunde vara representativt för stamfolkens situation i Kerala och det skulle vara tillgängligt. 

Detta tycker jag att vi lyckades med i vårt val. Dr. Shaji Varkey spelade också en stor roll i utformandet 

av enkätfrågorna. Dessa gjordes primärt baserad på förförståelsen av Kanifolkets situation och inte i 

första hand utifrån teoretisk hänsyn. Förutom frågor om politiskt deltagande ställdes många frågor om 

Kanifolkets ekonomiska situation och den välfärd som de erhållit från panchayatet. Suresh Kesavan, en 

student på masterprogrammet vid Thiruvananthapuram universitet, deltog som översättare.  

Enkäten har flera dimensioner. Det finns både kvantitativa och kvalitativa frågor. En del 

frågor är direkt ställda till den svarande och används till att samla in individuell data. Andra frågor 

ställdes för att samla in information om hela hushållet. Detta gjorde det möjligt att samla in data för ett 
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större antal än enbart de svarande. Fyrtiosex inspelade intervjuer gjordes, vilka sedan översattes. 

Hushållsinformationen inräknad finns det data för 166 personer. Av dessa var 117 arton år eller äldre, 

och därmed intressanta för den här analysen. Under insamlandet ansträngde vi oss för att göra 

könsfördelningen jämn; 24 kvinnor och 22 män intervjuades.  

Metoden som används i analysen är en korstabellsanalys, som är en enkel form av 

kvantitativ analys. 

4.1 Svagheter med undersökningen

Den kulturella och språkliga skillnaden mellan mig och de svarande är en uppenbar svaghet med 

undersökningen. När man översätter någonting finns det alltid en risk för att information går förlorad i 

processen. För att motverka detta problem översattes alla enkäter samma dag som de genomfördes.

Det finns också en annan praktisk svaghet med undersökningen. Skogsadministrationen 

(The Forest administration) som vaktade ingången till skogsområdet krävde formellt tillstånd av mig för 

att komma in, och ansökningsprocessen till detta tillstånd skulle ta mycket tid i anspråk. Min översättare 

Suresh Kesavan behövde inte ett sådant tillstånd och därför genomförde han intervjuerna i Chonampara 

och Kaithode ensam. Detta är också en svaghet i undersökningen men faktum kvarstår att även i de 

bosättningar som jag besökte var jag helt tvungen att förlita mig på Suresh vid genomförandet av 

intervjuerna.  

Skulle man välja ut intervjuobjekt till en liknande undersökning exempelvis Stockholm 

skulle det gå att titta på telefonlistor och slumpa ut ett antal personer till undersökningen. Detta är av 

förklarliga skäl inte möjligt när intervjuobjekten saknar telefon och är utspridda över ett stort område

där terrängen består av träd, stenar, buskar och små fält och där ingen karta ger svar på var de svarande 

bor. När vi valde ut dessa personer såg vi till att vandra över ett stort område så att de svarande inte alla 

blev utsedda från samma del av det. Det är en form av slumpmässig urvalsmetod, även om det går att 

kritisera den för att vara osystematisk.

Intervjuer gjordes i fyra olika bosättningar. Tabellen nedan ger information om detta:
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Tabell 1. De intervjuade.

Bosättning Antal 

familjer2

Intervjuer Intervjuer i 

proportion 

till antalet 

familjer

Män Kvinnor

Pankavu 72 16 22% 7 9

Mangode-

Valippara
40 11 28% 6 5

Chonampara 35 9 26% 3 6

Kaithode 15 10 67% 6 4

Total 162 46 28% 22 24

Detta är en fallstudie och informationen och data som hämtas in ska generaliseras och relateras till 

teorin. Enkätfrågorna formulerades, som bekant, i första hand utifrån vår förförståelse av Kanistammens 

situation, och berörde ett flertal olika ämnen. Fördelen med detta var att vi var förberedda på hur 

verkligheten såg ut, och inte på plats upptäckte att flera av våra frågeställningar inte gick att applicera på 

deras livssituation. Nackdelen är att frågorna inte kan gräva lika djupt teoretiskt eller att de inte alltid går 

att koppla till teorin. En rad frågor skulle kunna inkorporeras för att ge en större teoretisk bredd. Frågor 

om distans till vallokaler och politiska mötesplatser skulle kunna användas för att få en bild av 

kostnaderna som är förknippade med politiskt deltagande, attitydfrågor rörande mellanmänsklig och 

politisk tillit skulle kunna användas för att kunna knyta undersökningen till Robert Putnams tankar om 

socialt kapital o.s.v. Till den här undersökningen finns det dock god data kring könstillhörighet, 

ekonomisk situation, ålder och utbildning. Den är med andra ord väl lämpad att utreda olika faktorers 

inverkan på det politiska deltagandet utifrån en strukturell och individuell ansats. I analysen används 

också en fråga som försöker knyta an till mobiliserande förklaringar. Deras förhållande till teorin 

förklaras i genomgången av undersökningshypoteserna. 

Det finns ytterligare en teoretisk invändning som går att göras mot denna undersökning. 

Med tanke på att definitionen av politiskt deltagande breddats, är frågor rörande okonventionellt 

politiskt deltagande och politisk konsumtion frågor som befinner sig i ett teoretiskt vatten som ännu inte 

blivit utfiskat. Studier om konventionellt politiskt deltagande däremot, som den här, har gjorts i ett stort 

antal och har dessutom många år på nacken. Jag vill föra fram två argument mot varför den här studien 

och liknande kan ha ett visst intresse. För det första, undersökningar som den här testar teorin och 

                                                
2 Uppgifterna om antalet familjer kommer från en uppskattning gjord av panchayatet.
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undersöker om den har förklaringskraft även på en grupp som särskiljer sig från den population som 

vanligtvis studeras i sådana här frågor. För det andra bor en stor del av världens människor i fattiga 

demokratier där det politiska deltagandet är relativt traditionellt och där de stora massorna inte har 

resurser nog för att syssla med politisk konsumtion etc. Indien har, trots att en stor del av befolkningen 

befinner sig på en låg socioekonomisk nivå, lyckats upprätthålla demokratiska institutioner, vilket gör 

landet intressant i demokratiskt hänseende. I Kerala är diskrepansen mellan socioekonomisk nivå och 

politiskt deltagande ännu mer betonad. För det tredje, även om detta inte i första hand är ett akademiskt 

argument, befinner sig en stor del av världens stambefolkning på en social och ekonomisk mycket låg 

nivå och deras framtid beror till stor del på hur väl de lyckas använda sig av samhälleliga institutioner 

för att komma på fötter. Det kan därför vara av intresse att studera dem.

Ytterligare en invändning som går att göra mot undersökningen är, givetvis, att analysen 

görs på ett litet datamaterial.

5. Empiri

5.1 Variabelgenomgång och hypotesformulering

I metoddelen har vi konstaterat att det finns en datasamling som berör både individer och hushåll, där 

sistnämnda data berör 117 personer som är arton år eller äldre. För analysens skull har jag valt att ta bort 

de variabler som bara berör enskilda individer, eftersom detta utgör ett så litet antal observationer att 

data blir svåranalyserad. 

5.2 Beroende variabler

Två individuella variabler har offrats här för att de bara finns på individnivå. Dessa två variabler

besvarar vilka som deltagit i diskussioner i Grama Sabha eller i Oorukuttam samt vilka som röstat i 

panchayatvalet. Särskilt den sistnämnda variabeln skulle vara av stort intresse för analysen. Av de 46 

personerna som deltog i undersökningen medverkade 43 (93,48%) i panchayatvalen. Jag kommer här att 

göra antagandet att valdeltagandet är högt och det gör att denna variabel inte blir lika intressant att 

undersöka i detalj, även om det måste medges att det tveklöst är en brist att information om denna 

variabel saknas på hushållsnivå.

De beroende variabler som finns kvar att analysera är följaktligen: deltagande i lokal 

församling, volontärarbete i panchayatets regi, politiskt arbete och partimedlemskap.
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Den första variabeln, deltagande i lokal församling, behöver klargöras. Det finns två lokala 

församlingar som berör den studerade gruppen. Oorukuttam är mycket lokal och berör enbart 

medlemmarna i varje enskild bosättning. Det kan liknas vid ett traditionellt byråd som leds av en 

byäldste. Oorukuttam tar upp lokala frågor och spelar också en roll i att utse mottagare av 

välfärdsprogram från panchayatet. Grama Sabha är också en lokal institution men med fler medlemmar 

och en mötesplats utanför bosättningarna. I datainsamlandet gjordes det inte alltid skillnad på dessa 

institutioner. För alla 117 individer finns det information om de deltar i antingen Grama Sabha eller i 

Oorukuttam, men det görs inte alltid en distinktion dem emellan. Lösningen på det här problemet blir att 

koda dem tillsammans. Deltagande i lokal församling besvarar således frågan ifall individen deltar i 

antingen Grama Sabha eller i Oorukuttam. Det skulle naturligtvis vara intressant att ha fullgod 

information om deltagande i dem både, men denna lösning gör i alla fall att vi effektivt kan särskilja 

dem som deltar i lokala politiska församlingar från de som inte gör det.    

Welch och Sobel med flera talar om fyra dimensioner i det politiska deltagandet. Dessa är: 

lokal aktivitet (communal activities), röstning, kampanjarbete och protest (Sobel 1993; Welch 1975). 

Våra variabler kan delas in i två grupper. Volontärarbete i panchayatet och deltagande i lokal församling 

räknas som lokal aktivitet. Politiskt arbete och partimedlemskap räknas som kampanjarbete. 

Undersökningen kan alltså kodas utifrån att det finns två dimensioner. Den individ som deltar i båda 

aktiviteterna i en dimension blir kodad med en etta, den som deltar i en av två blir kodad med 0,5 o.s.v. 

Milbrath såg politiskt deltagande som endimensionell. Detta antagande har visat sig 

felaktigt ju fler icke-konventionella politiska variabler som undersöks. De fyra vi nu undersöker är 

emellertid konventionella och vi kommer alltså även att slå ihop de fyra variablerna till en. Den som 

deltar i alla fyra aktiviteterna blir kodad med en etta, den som deltar i tre blir kodad som 0,75 o.s.v. Det 

kommer alltså att finnas tre olika sätt som vi kan undersöka de beroende variablerna: vi kan se på dem 

individuellt, tvådimensionellt och endimensionellt.

5.3 Förklarande variabler

Detta avsnitt är tredelat. Vi ska i huvudsak gå igenom strukturella, individuella förklaringar till det 

politiska deltagandet. En möjlig mobiliserande faktor, deltagande i arbetslivet, ska också diskuteras. 

Könstillhörighet brukar räknas som en individuell strukturell variabel, men kvinnors politiska 

deltagande ska undersökas med hjälp av två hypoteser och belyses därför som ett separat avsnitt.
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5.3.1 Strukturella förklaringar

5.3.2 Status

Utbildning och ekonomisk situation brukar utgöra de viktigaste komponenterna i statusbegreppet och 

dessa variabler ska förklaras här nedan.

5.3.3 Utbildning

Denna variabel delas in i tre subgrupper: analfabeter, läskunniga och de med grundskoleutbildning samt 

de med gymnasial eller högre utbildning. Utbildning ger status och hög utbildning kommer givetvis 

antas ha en positiv inverkan på den politiska aktiviteten. Det finns dock anledning att dröja sig kvar en 

stund vid analfabetism som fenomen. Vi kan givetvis anta att analfabetism är förknippat med låg status. 

Men den som är analfabet kan också antas sakna de mentala resurser som krävs för politiskt deltagande. 

För att använda oss av de kostnadsanalytiska tankegångarna: det finns anledning att tro att kostnaden att 

delta för den som är analfabet är särskilt hög. Det finns alltså två argument för att analfabetism borde 

vara förknippat med lågt politiskt deltagande. Ett statusargument och ett resursargument.

5.3.4 Ekonomisk situation

Det finns information om hushållens inkomst men denna information speglar inte den ekonomiska 

situationen på ett rättvisande sätt. Alla familjer sysslar med jordbruk på ett eller annat sätt. En stor del av 

dem säljer grödor till marknaden, de flesta odlar även mat för personligt bruk. Hälften av dem arbetar 

även som diversearbetare i majoritetssamhället utanför. Många av dem är även mycket skuldsatta. 

Skulle det inte gå att beräkna inkomster och dra av eventuella skulder för att få en bild av den 

ekonomiska situationen? Det är svårt för flera av dem har ingått leasingarrangemang där den 

utomstående pengautlånaren har getts rätt att skörda deras grödor. Det är också svårt att uppskatta värdet 

på den mat som de producerar. Det finns dock en väg runt detta problem. Det finns två frågor som är 

användbara för att ge en bild av den ekonomiska situationen:

Är maten som ni förser er med tillräcklig för att hålla familjen med näring?                       

Äter er familj fler än två mål mat per dag?

Tanken är givetvis att den som svarar nej på dessa frågor befinner sig i en betydligt sämre ekonomisk 

situation än den som svarar jakande. Frågorna är nästintill synonyma men kommer ändå att användas 

som två separata variabler.
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Hur ska vi tolka innebörden av dessa variabler? Den som svarar nej kan tolkas vara 

fattigare än den som svarar ja och har därför låg status. Men också här, liksom i fallet med analfabetism, 

finns det en tydlig koppling till någonting som inte är relaterat till status. De familjer som inte har 

tillräckligt med mat kan helt enkelt sakna energi för att delta politiskt. Kostnaden för politiskt 

deltagande kan anses vara högt. Även här finns det alltså två argument för varför denna variabel bör tala 

emot politisk aktivitet.

Ytterligare en faktor som kan ge information om den ekonomiska situationen och därmed 

också om status, är den bostad som individen är i besittning av. Ca 40% av hushållen bor i hyddor. 

Resten bor i enkla former av hus. Tanken med denna variabel är givetvis att det är förknippat med låg 

status att bo i hydda, vilket även kan inverka negativt på det politiska deltagandet. Det finns dock 

anledning att anta att denna variabel kan verka på ett annat sätt. De som inte bor i hyddor har fått dessa 

genom panchayatets försorg, som ger bidrag till bostadsbygge. Om de har fått denna hjälp för att de 

varit i aktiv kontakt med panchayatet, går det att i viss mån att se denna variabel som en följd av 

politiskt agerande och inte en orsak till detta. 

5.3.5 Ålder

Vi ska undersöka ifall livscykeleffekten visar sig på det politiska deltagandet. Antagandet är att 

deltagandet kommer att öka med ålder, att ökningen kommer att minska i medelåldern och att 

deltagandet kommer att sjunka runt pensionsålder. Detta antagande bör dock modifieras en aning med 

tanke på Kanifolkets situation. Det finns försvinnande få individer i vårt material som är 65 eller äldre. 

Medellivslängden är betydligt lägre än i moderna i-länder. Kanifolket åldras och dör tidigt på grund av 

sin socioekonomiska situation. Vi kan alltså göra antagandet att alla livscykeleffekter kommer att visa 

sig i ett tidigare skede än jämfört med en population i ett i-land. 

5.3.6 Mobiliserande förklaring

I sina försök att finna mobiliserande förklaringar till politiskt deltagande är socialt kapital och 

civilsamhället centrala begrepp. Det finns även forskare som undersökt den eventuella mobiliserande 

effekten som ges av deltagande i arbetslivet. 

Vi har inga variabler som beskriver Kanifolkets civilsamhälle, eller deras mellanmänskliga 

tillit och dyl. Putnams ramverk kan med andra ord inte guida oss i analysen. Däremot finns en variabel 

som vi kan ta en närmare titt på.
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5.3.7 Deltagande i arbetslivet

Hälften av de undersökta individerna arbetar som diversearbetare (coolie) som är en sidoinkomst till 

jordbruket. Detta innebär manuellt arbete med osäker anställningsform, ofta byggarbete, som vanligtvis 

görs utanför själva bosättningen. Bara tre av 117 individer har en annan anställning, två av dessa är 

anställda av panchayatet. Tanken är att deltagande i arbetslivet har en mobiliserande effekt som kommer 

att spegla sig i det politiska deltagandet. 

En invändning mot denna variabel är att det kan finnas en ytterligare okänd variabel som 

styr både deltagande i arbetslivet och i det politiska livet. Det skulle kunna vara så att individer med en 

viss personlighetstyp är mer benägna än andra att delta både politiskt och på arbetsmarknaden. Ett annat 

problem är att man helst av allt skulle vilja undersöka dessa variabler utifrån ett tidsperspektiv, så att 

man kan se att kontakt med arbetsmarknaden leder till ökat politiskt deltagande. Det har vi inte 

möjlighet till i det här materialet. Det vi kan avgöra är om det finns en korrelation mellan deltagande i 

arbetsliv och politiskt deltagande, även om vi inte kan uttala oss någonting om kausaliteten eller hur det 

ena leder till det andra. En hög korrelation skulle dock kunna antyda att det finns en koppling mellan 

deltagande i arbetslivet och det politiska livet.  

5.3.8 Köns betydelse och kvinnors politiska deltagande

Könstillhörighetens inverkan på politiskt deltagande är inte entydig, vilket vi redan konstaterat. Med 

tanke på att Keralas kvinnor, åtminstone i val, har ett högt politiskt deltagande, finns det anledning att 

anta att det kvinnliga politiska deltagandet kan vara högt. Vi ska, förutom att jämföra det kvinnliga 

politiska deltagandet mot männen, också försöka tolka två hypoteser. Situationshypotesen förutspår att 

det kvinnliga deltagandet kommer att vara högre hos de kvinnor som inte är tyngda av familjeåtaganden. 

Denna hypotes kommer att operationaliseras på följande vis: För det första ska vi undersöka effekten av 

deltagande på arbetsmarknaden på det politiska deltagandet. Problem och svagheter med denna variabel 

som vi redan identifierat i avsnittet ovan gäller även här. Vi ska även inkludera männen i denna analys 

för att se om det finns en specifik könseffekt av deltagande på arbetsmarknaden. Om 

situationshypotesen är riktig har kvinnor som inte deltar på arbetsmarknaden ett lägre politiskt 

deltagande än andra kvinnor. För det andra ska vi undersöka ifall förekomsten av småbarn har en 

negativ effekt på det politiska deltagandet. Med små barn menas förekomsten av minst ett barn i 

hushållet som är tio år eller yngre, vilket är en operationalisering som är tagen från Gleason (Gleason 

2001)3. Föräldrar med barn i denna ålder kommer att grupperas för sig, alla andra kommer att ingå i 

                                                
3 Hon genomförde en regressionsanalys vilket gjorde att hon kunde uppge antalet barn i denna ålder. Detta gör sig inte väl i 
en korstabellsanalys vilket betyder att min operationalisering blir något förenklad.
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grupper som inte har barn som är tio år eller yngre. Genom att undersöka småbarns effekt även på män 

kan vi se om det finns en effekt på politiskt deltagande som inverkar negativt specifikt på kvinnor eller 

om denna effekt inte är könsspecifik och därmed kan bero på någonting annat. 

5.4 Analys

5.4.1 Den studerade gruppens situation

De studerade bosättningarna är del av Kuttichal grama panchayat i Thiruvananthapuram distriktet. 

Pankavu ligger på en höjd ca tre kilometer bortom en liten lokal by med keraliter från 

majoritetssamhället. De tre andra bosättningarna, Mangode-Valippara, Kaithode och Chonampara, är 

mer svårtillgängligt belägna i ett skogsområde vars entré vaktas av the Forest Department. 

Alla de studerade 

hushållen bedriver jordbruk. En stor andel av dem producerar bland annat gummi och peppar som är 

avsedda för försäljning. Ungefär hälften tar diversearbeten när detta är tillgängligt för att dryga ut 

inkomsterna. Mer än hälften av hushållen är skuldsatta, vanligtvis till privata utlånare vars höga räntor 

utgör ett stort problem för familjernas ekonomi.   
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5.4.2 Utbildning

Tabellen nedan visar sambandet mellan utbildningsnivå och politiskt deltagande.

Tabell 2. Utbildningens inverkan på politiskt deltagande. 

Utbildnings-

nivå

Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal  

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Analfabet 

(47)

62% 85% 21% 6% 73% 14% 44%

Läskunnig/ 

grundskole-

nivå (25)

76% 76% 40% 20% 76% 30% 53%

Gymnasial 

eller högre 

utbildning 

(45)

64% 75% 42% 31% 70% 37% 53%

Att se till den totala politiska aktiviteten fördunklar analysen. Sett till den totala aktiviteten jämnar 

allting ut sig, även om den är något lägre för analfabeterna. Skillnaderna i lokal politisk aktivitet är 

försumbara. Ser man däremot till kampanjarbete är skillnaden tydlig. Slutsatsen är att hypotesen om 

utbildningens betydelse gäller för kampanjarbete, där de icke-läskunniga deltar i hälften så stor 

utsträckning som de utbildade. Skillnaden mellan mittennivån och den högsta utbildningsnivån är 

marginell.

5.4.3 Ekonomisk situation

Tabellen nedan visar tre olika ekonomiska indikatorer och hur de förhåller sig till den studerade 

gruppens politiska deltagande.
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Tabell 3. Ekonomiska indikatorer och dess inverkan på politiskt deltagande.

Ekonomiska 

indikatorer

Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal  

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Boende i 

annan 

bostad än 

hydda (69)

65% 72% 46% 26% 76% 36% 53%

Boende i 

hydda (48)

52% 75% 15% 8% 64% 11% 38%

Uppger sig 

ha 

tillräckligt 

med mat 

(59)

56% 78% 53% 27% 67% 40% 53%

Uppger sig 

inte ha 

tillräckligt 

med mat 

(58)

34% 72% 16% 10% 53% 13% 33%

Äter mer än 

två mål mat 

per dag (65)

78% 74% 49% 26% 76% 38% 57%

Äter två 

mål mat per 

dag (52)

58% 73% 19% 12% 65% 15% 40%

Sett till total politisk aktivitet går det att se att indikatorer för fattigdom samverkar med lägre politisk 

aktivitet. Detta blir allra tydligast om vi ser till kampanjarbete. Här är de ekonomiskt bättre ställda mer 
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än dubbelt så benägna att delta i sådan typ av politisk verksamhet. Överlag bekräftar tabellen hypotesen 

om att de mer välbeställda deltar mer politiskt än de ekonomiskt svaga. Vad det gäller deltagande i 

Grama Sabha eller Oorukuttam finns det dock ingen betydande skillnad. En möjlig förklaring till detta 

kommer att ges i slutsatserna (se sid 33).

5.4.4 Ålder

Förhållandet mellan ålder och det politiska deltagandet ges i tabellen nedan:

Tabell 4. Åldersgruppers politiska deltagande.

Ålder Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal 

politisk 

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

18-26 

(34)

74% 71% 21% 18% 72% 19% 46%

27-36 

(34)

68% 71% 38% 24% 69% 31% 50%

37-46 

(23)

65% 78% 48% 26% 72% 37% 54%

47-56) 

(13)

69% 85% 31% 8% 77% 23% 43%

57+ (13) 38% 77% 38% 15% 58% 27% 42%

Skillnaden vad det gäller variablerna som utgör lokal politisk aktivitet är liten, med undantag för det 

faktum att volontärarbetet minskar kraftigt i den sista gruppen, vilket förmodligen beror på ålderstecken. 

Kampanjarbetet ökar kontinuerligt ända upp till fjärde åldersgruppen vilket kan ses som en bekräftelse 

av vår hypotes om en livscykeleffekt där effekten av hög ålder infaller tidigare än pensionsåldern i 

västländer. Kolumnen för total politisk aktivitet antyder samma sak. Dessvärre finns det så pass få 

observationer i de två äldsta åldersgrupperna att en analys av dem inte kan säga oss särskilt mycket. Vi 

kan dock konstatera att vår hypotes inte blir motsagd av data. 
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5.4.5 Arbetsmarknadens roll

Tabellen nedan delar in den studerade gruppen i två grupper: de som deltar på arbetsmarknaden och de 

som inte gör det. Tabellen visar kopplingen mellan detta och politiskt deltagande.

Tabell 5. Arbetsmarknadens inverkan på det politiska deltagandet.

Arbets-

marknads-

status

Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal 

politisk 

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Deltar på

arbets-

marknaden 

(60)

83% 78% 38% 22% 81% 30% 55%

Deltar inte 

på arbets-

marknaden 

(57)

61% 70% 30% 18% 66% 24% 45%

En variabel skiljer sig markant mellan de båda grupperna: volontärarbete. Denna stora skillnad ger 

sedan utslag på lokal politisk aktivitet och total politisk aktivitet. Förmodligen så ser sambandet ut så 

här: de som är ute på arbetsmarknaden är de mest arbetsföra och därför är de i hög grad benägna att 

delta i volontärarbete. De variabler som vi tidigare undersökt har påvisat skillnader i kampanjarbete, här 

är de mindre uttalade. Med tanke på de problem som redan påtalats kring den här variabeln kan vi 

konstatera att den inte tillför särskilt mycket till analysen.
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5.4.6 Könsskillnader

Tabellen nedan visar politiskt deltagande utifrån en könsuppdelning. 

Tabell 6. Män och kvinnors politiska deltagande.

Kön Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal 

politisk 

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Män 

(62)

77% 73% 44% 27% 75% 35% 55%

Kvinnor 

(55)

65% 80% 24% 11% 73% 17% 45%

Kvinnor deltar något mer i lokal politisk församling och män utför mer volontärarbete. Summan av detta 

gör att lokal politisk aktivitet blir mycket jämn. Skillnaden är dock stor beträffande politiskt arbete och 

lokal politisk aktivitet där mäns deltagande är dubbelt så stort, vilket visas av variabeln kampanjarbete. 

Vi ska nedan undersöka om denna betydande skillnad kan förklaras av situationshypotesen.
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Tabell 7. Förekomsten av små barn i hushållen och dess inverkan på politiskt deltagande.

Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal 

politisk 

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Män 

med 

barn 

under 

11år 

(20)

75% 65% 35% 15% 70% 25% 48%

Män 

utan 

barn 

under 

11 år  

(42)

79% 76% 48% 33% 77% 40% 59%

Kvinnor 

med 

barn 

under 

11 

år(23) 

70% 83% 17% 0% 76% 9% 42%

Kvinnor 

utan 

barn 

under 

11 

år(32)

63% 78% 28% 19% 70% 23% 47%
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Sett till den totala politiska aktiviteten går det att se att småbarnsföräldrar får en lägre politisk aktivitet 

än de utan småbarn. Denna effekt är faktiskt ännu större för männen. Detta talar för att det finns 

någonting i småbarnsföräldrarnas livssituation som inverkar negativt på det politiska arbetet. Barn tar 

givetvis tid vilket minskar möjligheten till politiskt engagemang. Sett till lokal politisk aktivitet verkar 

småbarn inte utgöra någon större påverkan. Intressant att notera är att kvinnors deltagande i lokala 

politiska församlingar är betydligt högre än för män med barn, vilket indikerar att småbarnsföräldrar till 

en viss del gör en arbetsfördelning där kvinnor görs ansvariga för att medverka där. 

Effekten av småbarn är tydligt negativ sett till kampanjarbete för både män och kvinnor. 

Att inneha ett partimedlemskap är, eller kan åtminstone vara, en passivare form av politisk aktivitet än 

att utföra politiskt arbete. Detta går lättare att kombinera med en tidskrävande föräldraroll. Förmodligen 

är det därför påverkan av barn inte är lika tydlig på denna variabel. Denna påverkan är dock mycket 

tydlig vad det gäller politiskt arbete. Män med barn deltar hälften så mycket i politiskt arbete som män 

utan barn. För kvinnorna är denna påverkan ännu tydligare: inga kvinnor med barn deltar i politiskt 

arbete. Detta talar för att situationshypotesen gäller för variabeln politiskt arbete. Denna slutsats måste 

dock ställas mot två uppenbara konstateranden. För det första är analysen gjord på en så liten grupp –

gruppen kvinnor med barn utgörs av 23 individer - att några säkra slutsatser inte kan dras. För det andra 

är det mycket tydligt att förekomsten av småbarn inverkar negativt på den politiska aktiviteten även för 

män. Det rör sig alltså i första hand om en livssituationseffekt som verkar utan hänsyn till kön. 
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5.4.7 Arbetsmarknadens inverkan på politiskt deltagande avseende kön

Tabell 8. Arbetsmarknadens inverkan på det politiska deltagandet avseende kön.

Arbets-

marknadsstatus

Volontär-

arbete

Deltagande 

i lokal 

politisk 

församling

Parti-

medlems-

skap

Politiskt 

arbete

Lokal 

politisk 

aktivitet

Kampanj-

arbete

Total 

politisk 

aktivitet

Män som deltar 

på arbets-

marknaden (42)

90% 74% 43% 26% 82% 35% 58%

Män som inte 

deltar på arbets-

marknaden (20)

50% 70% 45% 30% 60% 38% 49%

Kvinnor som 

deltar på 

arbetsmarknaden 

(18)

61% 89% 28% 11% 75% 19% 47%

Kvinnor som inte 

deltar på arbets-

marknaden (37)

68% 76% 22% 11% 72% 16% 44%

Den tydligaste skillnaden som går att avläsa gäller män med avseende på volontärarbete. Män som 

också deltar på arbetsmarknaden utför i mycket högre grad volontärarbete än män som inte deltar på 

arbetsmarknaden. Förmodligen ser förhållandet ut så här: arbetsföra män arbetar på arbetsmarknaden 

och är också kapabla att utföra volontärarbete. I övrigt finns det inga betydande skillnader mellan de två 

grupperna av män. 
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Bland kvinnorna finns ingen tydlig effekt av att delta på arbetsmarknaden vad det gäller 

volontärarbete. Kvinnor som inte deltar på arbetsmarknaden utför faktiskt mer volontärarbete. Överlag 

är det slående att skillnaderna är mycket små, även om kvinnor som deltar på arbetsmarknaden också 

deltar i lokala församlingar i större utsträckning. Det går att konstatera att ett eventuellt deltagande på 

arbetsmarknaden inte kastar ett förklarande ljus över det politiska deltagandet.  

Tabellen ovan styrker inte situationshypotesen, eftersom det inte går att se att deltagande i 

arbetslivet har en mobiliserande effekt för det kvinnliga politiska deltagandet. Med tanke på att 

situationshypotesen inte heller fick en tydlig bekräftelse i tabell 7 kan vi konstatera att den inte har 

särskilt stor bäringskraft i detta fall. Socialiseringshypotesen finns det anledning att återkomma till i 

slutsatserna. 

6. Slutsatser och slutdiskussion

Mycket av analysen, och de slutsatser som vi redan dragit, bygger på indelningen av variablerna i två 

grupper: deltagande i lokal politisk församling och volontärarbete samsas i variabeln lokal politisk 

aktivitet och partimedlemskap och politiskt arbete formar tillsammans variabeln kampanjarbete. Vi ska 

analysera dem separat och vi ska börja med den förstnämnda.

Ser man till deltagandet i lokal politisk församling kommer man till slutsatsen att denna 

variabel skiljer sig mycket lite i de olika tabellerna. Högst är den för kvinnor som deltar på 

arbetsmarknaden (89%) och lägst är den för män som har småbarn (65%) men i övrigt ligger den jämnt 

fördelad runt omkring 75% för de flesta grupper. Utbildning och ekonomisk situation inverkar knappt på 

deltagandet, även om det verkar som icke-läskunniga faktiskt deltar mer än de mer utbildade. Kvinnor 

deltar något mer än män (80% respektive 73%). Slutsatsen är att skillnaderna är mycket små och att alla 

grupper deltar i de lokala församlingarna, det vill säga i Grama Sabha och Oorukuttam, i stor 

utsträckning.

Hur förhåller sig detta till teorin? Den kostnadsanalytiska modellen förutspår att individen 

väger vinsterna mot kostnaderna innan denne fattar ett beslut om deltagande. Kostnaderna som är 

förknippade med deltagande är högre för resurssvaga grupper varpå teorin förutspår att dessa inte deltar 

i lika hög utsträckning. Ser man till hur Grama Sabha och Oorukuttam fungerar går det dock att hitta en 

möjlig förklaring till att resurssvaga deltar i hög utsträckning. Grama Sabha och Oorukuttam utser 

mottagare till diverse välfärdsprogram, vilket utses utifrån behov. De resurssvaga har större chans att bli 

utsedda som mottagare av dessa välfärdsprogram. Slutsatsen är att även om kostnaden för deltagande 

kan vara högre för de resurssvaga än för andra grupper är sannolikheten att de ska få någonting i 

gengäld också större. Detta kan också relateras till vår definition av politiskt deltagande som definierats 
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som handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall. Det kan finnas anledning att tro att det finns 

motivering till att delta i Grama Sabha och Oorukuttam som inte har så mycket med politiskt deltagande 

att göra som med en vilja att förbättra den egna familjens situation.

Volontärarbete är också förhållandevis jämnt fördelat mellan de olika grupperna och är 

bara lågt i den äldsta åldersgruppen (38%) och bland män som inte deltar på arbetsmarknaden (50%), 

vilket förmodligen har att göra med arbetsförhet. Också här går det att konstatera att det politiska arbetet 

är jämnt fördelat, och att vår modell där olika faktorer knyts till deltagandet inte kan förklara särskilt 

mycket. Förmodligen ligger förklaringen till det jämna deltagandet i sfären som berör mellanmänsklig 

tillit, och där har vi inte tillträde med våra data.   

Vår åldershypotes verkar ha bekräftas, även om stödet kan sägas vara svagt med tanke på 

de få observationer som analyserats. Data talar inte för att arbetsmarknaden haft någon mobiliserande 

roll eller för situationshypotesen. Vad det gäller kampanjarbete, d v s partimedlemskap och politiskt 

deltagande har vissa av variablerna i vår modell god förklaringskraft. Högstatusgrupper: de läskunniga 

och utbildade; de med bättre ekonomisk situation samt män deltar markant mer i dessa aktiviteter än 

andra.

Hur ska vi kunna förklara detta? I variabelgenomgången har vi redan konstaterat att 

ekonomisk situation och utbildning kan diskuteras i termer av status och resurser. Mer specifikt: 

förklaras de svagare gruppernas lägre deltagande i kampanjarbetet av att de har låg status eller för att de 

saknar resurser att delta? Samhällena som de studerade individerna bor i är små och kan kategoriseras 

som egalitärt fattiga. Alla känner alla och sammanhållningen kan antas vara god. Detta gör att en 

statusförklaring inte blir särskilt relevant för analysen. Det är rimligare att se en resursförklaring. Den 

som inte kan läsa har sämre förutsättningar för att exempelvis bedriva politiskt arbete. Den som inte har 

mat nog har inte energi att engagera sig i det gemensamma bästa. Detta blir också tydligt sett i vår 

kostnadsanalytiska modell: för den som inte kan läsa eller inte har tillräckligt med mat för dagen är 

deltagandet i exempelvis politiskt arbete förknippat med höga kostnader och utsikterna till eventuella 

vinster är mycket små eller obetydliga. Då är det en betydligt bättre affär att delta i Grama Sabha och 

Oorukuttam.

Socialiseringshypotesen förutspår ett lågt politiskt deltagande av kvinnor. Beträffande 

kampanjarbete stämmer detta väl – kvinnors aktivitet är häften så stor som för män – men vad det gäller 

lokalt politiskt deltagande befinner sig kvinnor på samma nivå som männen, vilket motsäger hypotesen. 

Det finns en möjlig förklaring som gör det möjligt att förena denna observation med hypotesen. Vi har 

konstaterat att Grama Sabha och Oorukuttam till viss del har en roll som välfärdsförmedlare. Antar vi att 

kvinnorna blir socialiserade till att ta ansvar för familjen finns det också anledning att tro att de bereds 

plats på den lokala politiska scenen som sysslar med hushållsnära frågor, medan den större politiska 
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arenan förblir en i första hand manlig domän. Ett problem med en kvantitativ analys som denna är dock 

att vi ser på det politiska deltagandet från stort avstånd och kan bara beskriva händelserna i stora drag. 

Vad som sker i detalj fördunklas av distansen.  
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7.4 Intervjuer

Grundläggande information om de intervjuade syns nedan. Varje intervju bestod av en förberedd enkät 

och tog 30-50 minuter att genomföra. Suresh Kesavan genomförde intervjuerna på malayalam, för att 

sedan översätta dem samma dag. Alla intervjuer genomfördes vecka 49-50 2004. Namnet på de 

intervjuade avslöjas inte av listan då dessa lovades att få förbli anonyma.    

Nummer Bosättning Kön Ålder

1 Pankavu Man 54

2 Pankavu Kvinna 42

3 Pankavu Man 48

4 Pankavu Kvinna 23

5 Pankavu Man 36

6 Pankavu Kvinna 37

7 Pankavu Man 40

8 Pankavu Kvinna 26

9 Pankavu Man 33

10 Pankavu Kvinna 35

11 Pankavu Kvinna 38

12 Pankavu Kvinna 40

13 Pankavu Man 46

14 Pankavu Kvinna 26

15 Pankavu Kvinna 39

16 Pankavu Man 55

17 Mangode Kvinna 35

18 Mangode Man 41

19 Mangode Kvinna 19

20 Valippara Kvinna 25

21 Valippara Kvinna 55

22 Valippara Kvinna 28

23 Mangode Man 64

24 Mangode Man 30

25 Mangode Man 27

26 Mangode Man 34
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27 Mangode Man 24

28 Chonampara Kvinna 49

29 Chonampara Kvinna 62

30 Chonampara Kvinna 22

31 Chonampara Man 24

32 Chonampara Kvinna 19

33 Chonampara Man 70

34 Chonampara Kvinna 55

35 Chonampara Man 39

36 Chonampara Kvinna 35

37 Kaithode Man 25

38 Kaithode Man 45

39 Kaithode Man 25

40 Kaithode Man 52

41 Kaithode Kvinna 60

42 Kaithode Kvinna 40

43 Kaithode Man 28

44 Kaithode Kvinna 20

45 Kaithode Kvinna 35

46 Kaithode Man 36
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8 APPENDIX

8.1 Enkätfrågor

1) Settlement

2) Name of respondent 

3) Address  

4) Sex 

5) Marital status (unmarried, married, widow/er) 

6) Age 

7) Have you received help from the panchayat to construct any facilities? 

7b) If help has been received – Can you give details?

8) Have your family been the beneficiary of any projects launched by the panchayat?

9) Is the panchayat giving you information about the dates when Grama Sabha meetings are held? 

10) Is the panchayat giving you information about what beneficiary projects the panchayat arrange?

11) Have you or any of your family members taken part in any self-help groups?

11b) If yes – what group?

11c) If yes – What is your opinion on the self-help group?

11d) What do you earn? Are you satisfied with your earnings from that self-help group?

12) Have the panchayat given you any vocational training?

12b) If yes – have you got any job on the basis of this training?

13) Have you or any of your family members a membership in any party or organisation? 

13b) If yes - What party/organisation

13c) If yes – how long have you/your family members had membership? Why did you/your family 

member join?

14) Have you or any of your family members taken part in any political work?
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15) Have you or any of your family members taken part in any voluntary work organised by the panchayat?

16) Did you vote in the panchayat election 1996? 2001?

17) What is your opinion on the panchayat? Are they helping your community?

18) What is your opinion on the Oorukuttam? Are the Oorukuttam helping your community?

19) Are representatives of the panchayat and the parties treating you with respect?

19b) If no - explain

20) Do you or any of your family members participate in Grama Sabha 

regularly?

20b) If yes – how many times?

20c) If yes - Have you taken active part in any of the discussions in Grama Sabha?

20d) How often do you attend GS? 

Always, if possible                Sometimes                   Occasionally

20e) Why do you attend GS? Or: Why do you not attend GS?

21) Do you trust the police?

21b) Why?

22) What is your opinion on the forest administration?

23) Have your family got any help from the agriculture law officer?

24) Have your family got any help from the veterinary officer?

25) Are all the children of school age going to school?

25b) If not – What is the reason that they have dropped out from school?

26) What is your opinion on the school?
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27) How much land do your family own?

27b) What is the type of your ownership?   

27c) Have land been alienated from you? 

27d) If yes – how much land did you own originally? What year?

27e) Does your land have clear title deed (patta)? 

28) Have you heard about the Kerala Scheduled Tribes Act (1975) which restricts transfer of land from 

Scheduled Tribes and give Scheduled Tribes the provision to restore alienated land? 

28b) If yes – What is your opinion on the Kerala Scheduled Tribes Act?

29) (If family is producing and/or gathering food) Is the food you provide your self with sufficient to 

feed the family?

30) Do you sell any of the food you produce? To what extent?

31) Do your family eat more than 2 meals per day?

32) Are your household in debt? 

32b) If yes – What is the size of the debt? 

32c) What is the interest on the loan? 

32d) Who has lend you the money      

a) State bank

b) Private bank

c) Money lender

d) Other

32e) If moneylender: What is the arrangement with the moneylender? Will you be able to pay back?

33) What is your familiy’s annual income?

34) Are you or any of your family members receiving any benefits?

35) Are any of your family members having health problems? 

36) Have you used the medical facilities that is provided by the panchayat? 
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36b) If yes – what is your opinion of the medical facilities? 

36c) If no – Why not?

37) Amenities

a) Electricity                                         

b) Drinking water                        

c)  Bath room                                       

d) Lavatory                                           

e) Radio                                  

f) Television

g) Telephone               

h) News paper              

i) Vehicle                    

38) Housing 

a) Type                

b) Number of rooms       


