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Abstract  
 

This essay aims to examine and sort out from a gender perspective how a gender order and 

patriarchal structure effect and contribute to the tradition of chaupadi. Chaupadi is a custom 

where the women is perceived to be impure and brings misfortunes for her surroundings when 

menstruating. Because of this she is prompted to stay in a menstrual hut during her period. 

This custom has been illegal in Nepal since 2005. This essay intends to sort out explanations 

for why the custom to continue to get practiced even though it has been illegal for 15 years. 

This study assumes that there is an existing gender order and patriarchal structures that affect 

and influence the custom and uphold the practice even though there is a law against it. In the 

material that is presented in the essay, shame and stigma attached to the female menstruating 

body play a central part in the enforcement, and in the upholding, of the custom. This is also 

analyzed form a feministic perspective. 
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Abstract  
 

Denna uppsats avser att undersöka och kartlägga från ett genusperspektiv hur en könsmakts-

ordning och patriarkala strukturer påverkar och bidrar till att traditionen chaupadi följs. Det är 

en tradition där kvinnan antas vara oren och bringar otur kring sin omgivning och bör därför i 

vissa fall bo i en menshydda under sin menstruation. Detta är olagligt i Nepal och denna upp-

sats avser därför att undersöka förklaringar till varför traditionen följs trots en lagstiftning som 

förbjuder praktiken. Uppsatsen utgår ifrån att det finns en rådande könsmaktsordning och pat-

riarkal struktur som påverkar och även har en del i att traditionen, trots lagstiftning, följs. I 

materialet som presenteras i uppsatsen anses även skam och stigmatisering av både kvinnan 

och menstruation har en roll i chaupadi och detta undersöks även utifrån ett genusperspektiv.   

 

Nyckelord: Chaupadi, könsmaktsordning, patriarkatet, skam, stigma  
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1 Inledning  
 

Chaupadi är en tradition som blev olaglig i Nepal år 2005. Seden är uråldrig och har sina röt-

ter i den nepalesiska kulturen och hinduismen då man ansåg att kvinnan var oren och förde 

med sig otur när hon menstruerade.1 Detta har resulterat i att den menstruerade begränsats och 

inte får befinna sig i köket, på heliga platser, röra vid vatten och även befinna sig i huset hon 

bor i. Många kvinnor bor därför istället tillsammans i en menshydda under tiden de har sin 

mens. Det har rapporterats flera dödsfall orsakade av giftiga ormar, samt att de har andats in 

rök på grund av dålig ventilering och kyla. Många kvinnor utsätts även för övergrepp medan 

de bor i menshyddan.2  

Menstruation är världen över förknippat med skam. Föreställningen om mens som äckligt, 

skamfullt och tabu florerar överallt. Det finns en rädsla för att riskera att blöda igenom sina 

kläder, bli exponerad som menstruerande och en del av kvinnornas självbild blir negativt 

präglad på grund av den förlegade synen på mens som något orent.3I Nepal är dock mens även 

starkt förknippat med ett socialt stigma och praktiker som chaupadi. Kvinnor påverkas således 

starkt av detta när de beskrivs som orena samt när de tvingas in i en form av social utfrysning 

under tiden de menstruerar.4  

Om en nepalesisk kvinna inte följer de förväntningar som medföljer chaupaditraditionen ris-

kerar hon att bli utstött och utesluten ifrån samhället.5 Många kvinnor slutar även gå i skolan i 

de fall det saknas en ordentlig och avskild toalett. I vissa fall hoppar de av skolan helt på 

grund av att de missar för mycket för att kunna ta igen det. Menstruationen begränsar därmed 

kvinnor till att både nyttja sina mänskliga rättigheter som rätten till utbildning, arbete och 

hälsa men påverkar även den stora klyftan som ökar mellan män och kvinnor.  

 

 

 

 
1 Bharitya, Aru. Menstruation, Religion and Society 2013 
2 Malla Singh. Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018 
3 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016 
4 Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018 s.64  
5 Malla Singh. Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018  
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1.1 Syfte & Frågeställning  
 

I den här uppsatsen undersöks hur det kan komma sig att chaupadi fortgår trots att det är olag-

ligt. Problematiken tycks inte vara lagstiftningen i sig eller dess utformning. Istället tycks lag-

stiftning vara otillräcklig så länge inte föreställningar om kvinnors och flickors menstruation 

förändras. Det som framförallt intresserar mig är de mekanismer som kan tänkas upprätthålla 

dessa föreställningar om menstruation som något orent och farligt.  

Ett sätt att betrakta problematiken på är att chaupadi upprätthålls av patriarkala strukturer och 

en könsmaktsordning. I denna uppsats undersöks därför om chaupadi kan ses som ett utryck 

för en könsmaktsordning och därmed som en förklaring till varför chaupadi inte kan motver-

kas av lagstiftning. Vidare undersöks hur upprätthållandet av chaupadi påverkas av den skam 

och stigma som mensen bär.  Avslutningsvis resonerar uppsatsen kring alternativ till lagstift-

ning när det kommer till att förändra attityder kring mens i samhället.  

Syftet med uppsatsen är därmed att problematisera, diskutera och reda ut problematiken och 

upprätthållandet av praktiken chaupadi som pågår i Nepal. Samt pröva tesen att chaupadi är 

ett uttryck för en könsmaktsordning. Uppsatsen avser även att ge förslag på vad som kan gö-

ras för att möta problematiken.  

De frågor som uppsatsen avser besvara är följande:  
 

• Hur kan man förstå och problematisera mekanismer i samhället som leder till att chau-

padi upprätthålls? 

• Vilken roll spelar skam och stigmatisering i upprätthållandet av traditionen?   

• Givet antagandet om en patriarkal könsmaktsordning som upprätthåller traditionen 

med chaupadi, vilka verktyg eller åtgärder kan tänkas bryta den? 
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1.2 Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Menstruation är inte ett utforskat område och det 

finns många luckor när det kommer till vad mens kan ha för påverkan på samhällets struk-

turer. Varför det inte är forskat om kan bero på att mens fortfarande tycks ha en tabustämpel 

vilket gör att det inte har skrivits så mycket om menstruation. Det har dock på senare tid pub-

licerats allt fler studier och undersökningar om menstruation och dess påverkan på framförallt 

kvinnorna som menstruerar.  

En forskare som diskuterar menstruationens roll i Nepal utifrån flickors möjlighet till utbild-

ning är Suburna L. Malla Singh. I Nepal är mens starkt kopplat till ett socialt stigma och 

Malla Singh beskriver att menstruationen för med sig praktiker och normer som kan ha en 

skadlig påverkan på dem som menstruerar. Malla Singh beskriver att kvinnor blir  

”[…] made to feel filthy, polluted and impure – and are compelled into social ex-

clusion especially among communities which hold on to inaccurate held social be-

liefs about menstruation[…] It is wrongly believed that menstruating girls and 

women are so contaminated that even plants and crops would wither and perish at 

their touch.”6  

Som citatet ovan belyser beskrivs kvinnan som smutsig och oren. Denna förståelse grundar 

sig på en felaktig och vidskeplig bild av mens. Vidare skapas även en bild av kvinnan som så 

pass förorenande att blommor och skörd förstörs om en kvinna rör vid den under sin mens. 

Detta i sin tur leder till att hon utesluts från samhället när hon har mens. 

Malla Singh beskriver hur flickor och kvinnor förväntas leva i en hydda under tiden de men-

struerar och om de inte kommer de bli bestraffade.7 Flertal rapporter presenteras i media om 

hur chaupadi-relaterade dödsfall uppstått samt mentala problem hos kvinnorna. Detta på 

grund av att flickorna/kvinnorna i menshyddan blivit överfallna av vilda djur samt förövare 

som tar sig in i hyddan under natten. Som i värsta fall kan leda till att kvinnor avlider eller att 

de får svåra psykiska problem efter övergreppen.8 Malla Singh beskriver även hur flickorna 

och kvinnorna i vissa fall inte får komma in i skolan när de menstruerar. Denna begränsning 

av flickorna resulterar i att många hoppar av skolan och därmed kommer att sakna en full-

 
6 Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.64 
7 Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.65 
8 Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.65 
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ständig utbildning. I de fall där menstruerade flickor inte hindras delta i skolarbetet så urskiljs 

det dock andra hinder såsom avsaknad av toaletter avskilda för flickor. Vidare saknas tillgång 

till bindor och tamponger och många blir retade av manliga lärare och klasskamrater om det 

kommer fram att de har mens. Detta resulterar i att många flickor undviker att gå till skolan 

under den tid de har mens. Singh beskriver hur det är svårt för dessa flickor att komma ikapp 

med det skolarbete som de missat, vilket resulterar i att kvinnans utbildning blir lidande eller i 

värsta fall ofullständig.9  

En annan ingång till hur menstruation tycks skapa begränsningar undersöker Anna Dahlqvist 

som är en journalist som författat boken Bara lite blod. Genom att intervjua kvinnor världen 

över hur menstruationen påverkar dem avser hon försöka kartlägga var skammen kommer 

ifrån och hur flickor och kvinnor påverkas av bristen på hygienartiklar. Dahlqvist problemati-

serar menstruation och kön då hennes resonemang leder fram till att det är sociala, kulturella 

och religiösa regler som styr och reglerar hur den som menstruerar förväntas bete sig. I samtal 

med forskare och intervjuer med kvinnor runtom i världen urskiljer Dahlqvist en könsmakts-

ordning som hon härleder till en del av problematiken av menstruation som skamligt.  

Anna Dahlqvist beskriver det som att mens verkar begränsande för flickor och kvinnor när det 

kommer till att kunna nyttja sina mänskliga rättigheter. Hon härleder problematiken till skam 

och makt. Där skammen blir drivande i hur flickor och kvinnor begränsas.10 Vad skam speci-

fikt har för roll och betydelse i detta kommer jag att gå in djupare på senare i denna uppsats. 

Dock finner jag det rimligt att, likväl som Anna Dahlqvist, försöka urskilja vart ifrån skam-

men kommer. Dahlqvist härleder detta till kön och att det finns en patriarkal struktur till grund 

för det.11 Dahlqvist förklarar skammen genom att hänvisa till en social patriarkal ordning, där 

det manliga blir det normativa idealet, den överordnade, och kvinnan underordnas mannen. 

Skammen är förknippad med något som är kvinnligt och kvinnan avviker från det manliga 

normativa idealet.   

I en intervju tillsammans med Dahlqvist uttrycker Emily Wilson som jobbar på Irise Internat-

ional att ”allt hänger ihop” 12 när hon beskriver kvinnans roll i en patriarkal struktur och hur 

hon begränsas för att hon är kvinna. När det kommer till kvinnans risk för utsatthet till skill-

nad från mannen riskerar hon låg utbildning, hög mödradödlighet, bristande hanteringen av 

 
9 Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.65 
10 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016 
11 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016 
12 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016, s.67 
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Menstrual hygiene management. Menstrual hygiene management förkortas MHM och är sam-

lingsbeteckningen för hur hygienen för mens hanteras. Kvinnans utsatta roll resulterar i att 

hon hela tiden befinner sig i en underlägsen situation. Den underlägsna position kvinnan har 

anser Wilson beror på patriarkala föreställningar som ständigt påverkar individers bild och 

uppfattning av samhället. 13 Kvinnans roll i det patriarkala samhället sätter henne i en under-

ordnad position som, i detta sammanhang, begränsar hennes mänskliga rättigheter.  

Dahlqvist belyser hur menstruation och MHM kan användas för att stärka de menstruerades 

roll. En aspekt hon betonar är genom att lyfta frågan om MHM blir det lättare att möta frågan 

om menstruation. Genom att inkludera samtalet om MHM banar det i sin tur vägen för att tala 

om mens.  Att lyfta vikten av hygien under mens är ett sätt att även understryka och lyfta att 

det krävs vissa förutsättningar för att kunna hantera mens.14 Dock menar Dahlqvist samtidigt 

att ett ensidigt fokus på MHM inte är tillräckligt för att bidra till reell förändring. Detta bely-

ser hon genom att säga att det även krävs en förändring av synen på mens som något äckligt. 

En del av problemet ligger i attityder om mens som skamligt. Dahlqvist antyder att en utveck-

lad utbildning kring menstruation skulle kunna vara ett tillvägagångssätt, men inget som hon 

utreder djupare.15 

MHM har undersökts ur många aspekter och också kritiserats. Jennifer Thomson m.fl. fördju-

par sig kring MHM i sin studie MHM – what’s missing in MHM? Moving beyond hygiene in 

menstrual hygiene management. Studien belyser avsaknaden av en djupare förståelse för 

menstruation och dess konsekvenser inom MHM. Hur MHM och problematiken kring be-

gränsning av menstruerande utformas beskrivs därmed som tunn. Thomson m.fl. menar att 

MHM inte ger en helhetsbild där stigmatisering och tabu är en central del i förståelsen av 

menstruation. Denna begränsade uppfattning anser Thomson m.fl. ha en allvarlig påverkan på 

hur man vidare ser på kvinnors och flickors rättigheter, värdighet och välmående.16Även om 

MHM fyller en viktig funktion kritiserats detta förhållningssätt för att inte inkludera alla 

aspekter som mensen berörs av. Det påpekas också att en definition som täcker tabun och 

stigmat runt mensen saknas och behövs.17   

 
13 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016, s.67-68 
14 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016, s.28 
15 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016 
16 Jennifer Thomson, Fran Amery, Melanie Channon & Mahesh Puri. What’s missing in MHM? Moving beyond 
hygiene in menstrual hygiene management. 2019. s.12 
17 Jennifer Thomson, Fran Amery, Melanie Channon & Mahesh Puri. What’s missing in MHM? Moving beyond 
hygiene in menstrual hygiene management. 2019. s.12 
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Tidigare forskning visar att skam och stigmatisering utgör en kärna i hur synen på menstruat-

ion har utformats och att detta bidrar till att kvinnors mänskliga rättigheter begränsas. Detta 

torde även gå att urskilja i fråga om chaupadi.  Det är därför relevant för denna uppsats att 

undersöka hur synen på menstruation som något skamfullt och stigmatiserat kan förändras. 

Det som också är intressant för denna uppsats är att utreda djupare vad för påverkan patriarka-

tet och könsmaktsordningar har på kvinnor som menstruerar och hur detta används för att 

upprätthålla chaupadi och begränsa menstruerande kvinnors mänskliga rättigheter.  

 

1.3 Avgränsning  
 

Den här uppsatsen avser inte att gå djupare in på hur mens begränsar individer när det kom-

mer till bland annat bristen på hygienartiklar, toalett och avskildhet samt vad för konsekven-

ser det kan medföra för de menstruerande. Menstrual hygiene management är brett diskuterat 

och kommer till viss del att dyka upp i uppsatsen. Huruvida MHMs utformning och inverkan 

har kommer uppsatsen inte undersöka djupare. Det finns forskning som även undersöker och 

lyfter religionens roll i synen på menstruation, då både kristendomen, islam och som i detta 

fall, hinduismen, har uttalat sig om. Att religion har en del i uppfattningen kring mens ser jag 

inte ifrån. Jag kommer dock inte att undersöka religionens påverkan i den här uppsatsen då 

det inte är inom ramen för det område jag avser att undersöka. Om en individs klasstillhörig-

het eller ekonomiska status har någon betydande roll i upprätthållandet av chaupadi kommer 

inte att undersökas som en faktor. Det framkommer att denna tradition förekommer bland 

olika klasser och kast. Att klass och kast kan spela en roll i hur en kvinna blir påverkad är 

dock inget jag motsätter mig. Det finns självfallet en relevans i att se problematiken utifrån ett 

intersektionalistiskt perspektiv. Det skulle vara en intressant fråga att dock undersöka om det 

har någon avgörande roll i en vidare undersökning. Men kommer som ovan nämnt inte lyftas 

fram i denna studie.  
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1.4 Metod och teoretiskt ramverk  
 

Mitt intresse kring ämnet utvecklades när jag hösten 2019 gjorde praktik hos en kvinnorätts-

organisation kallad Chhori i Nepal. Praktiken bestod av flertal varierade uppgifter, varav en 

var att medverka och anordna deras Empowerment training – program. Programmet avser att 

stärka flickors självkänsla samt öka flickors kunskap om menstruation och kvinnokroppen. 

Det var under empowerment traning- programmet mitt intresse för frågan om menstruation i 

Nepal väcktes då många av flickorna inte förstod varför en kvinna har mens. Det blev tydligt 

att många av flickorna saknade en förståelse av mens som ett biologiskt fenomen och såg sig 

istället som en bestraffning för att de menstruerade.  Hur Chhori konkret arbetar med kvinno-

rättsfrågor förklaras tydligare i nästkommande delkapitel. I nästkommande avsnitt redogör jag 

för mitt teoretiska ramverk och uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt.  

I denna uppsats används primärt tre olika slags material. Dels presenteras tidigare forskning 

om chaupadi och menstruation i syfte att ge en bild av forskningsläget, men också i syfte att 

bidra med empiri beträffande situationen för menstruerande kvinnor och flickor i Nepal. Utö-

ver tidigare forskning, används även material i form av information från organisationen 

Chhori för att beskriva den problematik som omgärdar praktiken chaupadi. Avslutningsvis 

används också material från samtal med Hira Dahal som arbetar med kvinnorättsfrågor i Ne-

pal och som också är grundare till Chhori. Dahal kontaktades via mail där hon blev informe-

rad om studien. Det skedde till följd en fördjupad intervju via e-post där hon fick möjlighet att 

berätta om sin syn på menstruationen i Nepal utifrån hennes roll. Intervjun har fått godkän-

nande att användas som ett material i studien. Det har inte skett någon insamling av material 

under min praktikperiod och jag kommer därför inte heller att använda tidigare erfarenheter 

som ett material att analysera.  

 

Det är dock relevant att belysa mina egna erfarenheter och upplevelser från min praktikperiod 

som en form av ’semi-material’ i uppsatsen. Ett av de arbetsområden Chhori fokuserade på 

var som nämnt kring hur man kan arbeta med frågan om mens och det stigma menstruation 

har på kvinnor/flickor. Dessa erfarenheter vill jag använda för att lyfta fram och peka på det 

specifika problemet och frågan kring chaupadi. Vilket även varit starten på uppsatsens val av 

forskningsområde. Jag vill därför lyfta fram denna problematik då jag anser att det är ett om-

råde som är viktigt att undersöka. Men det är relevant att understryka att praktikperioden inte 

användes för att samla in material för den här uppsatsen. 
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De tre olika materialkällorna uppsatsen använder sig av fyller olika funktion i uppsatsen. Den 

sekundära forskningen kommer att användas för att få en grundläggande förståelse av chau-

padi och skam. En stor del av det inhämtade materialet från tidigare forskning utforskar skam. 

Skam tycks vara en stor del i varför chaupadi upprätthålls, att den på något sätt blir en del av 

kvinnan, både i hennes självbild och självförtroende. Utifrån skam och stigmatisering skapas 

förväntningar både från henne själv men även från samhället, som gör att traditionen upprätt-

hålls på så sätt att den internaliseras inom individen. Här tycks skammen vara en sådan viktig 

del i varför och hur chaupadi fortsätter. Ytterligare ett steg i att reda ut och förstå skammen 

samt stigmatiseringens roll i chaupadi är genom att se sambandet med en könsmaktsordning. 

Könsmaktsordningen visar på att kvinnan är underordnad mannen. Vilket visar på ytterligare 

en dimension av skam. Nämligen skammen att vara kvinna. Avsnittet om skam och stigmati-

sering handlar inte om att analysera chaupadi från den specifika frågan utan rama in chaupadi 

utifrån frågan om stigmatisering och skam. Detta för att sen kunna teoretisera bättre om chau-

padi.  

 

1.4.1 Det teoretiska ramverket  
 

Det teoretiska ramverket redogörs för i sin helhet i kapitel 3. Nedan redogör jag kort för dess 

olika delar och funktion i uppsatsen: 

1. Genusglasögon: Syftet med det teoretiska ramverket är att förklara hur det går att för-

stå den patriarkala maktstrukturen. Vem har makten? Detta teoretiska delkapitel an-

vänds i uppsatsen för att klargöra de strukturer som finns i samhället för att sedan 

kunna problematisera dem. Här lyfts könsmaktsordningens ursprung upp och hur man 

kan se på upprättandet av en patriarkal struktur. Avsnittet grundas på Yvonne Hird-

mans beskrivning av isärhållning och hierarkin mellan könen.  

2. ’Om män hade mens’: Nästkommande del avser att gå djupare in på problematiken 

med en könsmaktsordning och används för att lyfta resonemanget ytterligare ett steg 

genom att ifrågasätta hur ett samhälle hade hanterat menstruation om det var män som 

hade mens. Genom detta ges underlag till en vidare diskussion om hur mens är relate-

rat till en könsmaktsordning.  
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3. Lagen som verktyg: I detta delkapitel går teorin ytterligare ett steg för att även se till 

vad för mekanismer som bidrar till upprätthållandet av könsmaktsordning samt lagens 

begränsningar i att lagföra bort ojämställdhet.  

4. Symbolisk interaktionism: Hur har detta utvecklats? Laura Fingerson pekar på kön 

som socialt konstruerat vilket i sin tur tycks göra menstruationen ett kvinnligt attribut. 

Synen på kön baseras därefter på förväntningar och normer av kön. Fingerson belyser 

hur språket kan påverka synen av mens. Genom symbolisk interaktionism går det att 

urskilja strukturer som påverkar individer till att agera som de gör. Avsnittet avser att 

förklara och tydliggöra menstruation som en symbol och vad för betydelse detta får 

när vi skapar/lär oss att förstå vår omvärld.  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk är uppbyggt som en tvåstegsraket, då det första steget består av 

en teoretisk ansats som berör ett generellt perspektiv på en genusvetenskaplig teoribildning. 

Denna teoretiska ingång avser att urskilja vad en könsmaktsordning innebär. Syftet är att 

övergripande förklara och problematisera patriarkala strukturer. Detta görs baserat på Yvonne 

Hirdmans teori om könsmaktsordning och genuskontraktet. Där förklarar och problematiserar 

hon hur dessa könsroller uppstått och vad dem grundar sig i. Hirdmans förklaringsmodell om 

det stereotypa genuskontraktet beskrivs som basen för alla strukturer i samhället där förståel-

sen och isärhållningen mellan män och kvinnor lägger grunden för hur resten av samhällets 

strukturer byggs vidare på. Hirdman går djupare in på genus då hon använder sig av begreppet 

genussystem som en förklaringsmodell till hur man kan förstå könens förhållande till 

varandra. I samband med Hirdmans förklaringsmodell används även Nivedita Menons reso-

nemang från boken Seeing like a feminist. Menon problematiserar det manliga idealet i det 

patriarkala samhället och lyfter frågan hur det hade sett ut om det var män som hade mens. 

Genusperspektiv följs således med ingången att det finns en patriarkal könsmaktsordning. 

Avsnitten ”Genusglasögon” och ”om män hade mens” används som den första teoretiska an-

satsen i denna uppsats för att underbygga de resonemang jag för om att det finns en köns-

maktsordning som påverkar att chaupaditraditionen upprätthålls.  

Könsmaktsordning ser jag även gå hand i hand med den skam och stigmatisering som men-

struation inte sällan förknippas med. Det är därför relevant att tilldela ett deskriptivt kapitel 

om just skam och stigma i uppsatsen. Detta kapitel heter Chhori, Chaupadi och Mänskliga 

rättigheter. I samma kapitel presenteras även de mänskliga rättigheter som begränsas och 

hamnar i konflikt med chaupadi. Kapitlet fortsätts med personliga utsagor från Hira Dahal 
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som arbetar med dessa frågor i Nepal. Dahal har grundat kvinnorättsorganisationen Chhori 

och har mångårig erfarenhet att jobba med dessa frågor. Det är därför uppskattat att hon velat 

bidra med sitt perspektiv och vara med i denna uppsats då Dahal bidrar med ytterligare ett 

perspektiv. 

Med avstamp från Menon och Hirdmans förklaring och förståelse av hur en patriarkal köns-

maktsordning uppstår och utformas kommer sedan den andra delen av denna tvåstegsraket. 

Nivedita Menons resonemang om lagens otillräcklighet att förhindra missförhållandena som 

är en effekt av chaupadi. Avser uppsatsen att vidare problematisera. Med ett par genusglasö-

gon hand i hand med Menon ämnar uppsatsen att diskutera och problematisera hur mänskliga 

rättigheter begränsas av chaupadi. Med detta menas att lyfta fram resonemang från en genus-

vetenskaplig karaktär tillsammans med Menons teoretiska ansats om lagen som tandlös. På så 

vis försöka reda ut vad det kan bero på. För att bena ut hur en könsmaktsordning kan förstås 

diskuteras således mot Hirdman och Menons förklaringar av kön och makt i ett samhälle. 

 

Menon menar att lagen inte är tillräcklig för att uppnå en jämställdhet mellan män och kvin-

nor på grund av patriarkala strukturer som finns i samhället.18 Utifrån ett makt- och genusper-

spektiv kommer jag därför att problematisera och undersöka vad som istället krävs för att få 

bukt med problemet. Menons teoretiska angreppsätt är relevant att använda i denna uppsats då 

hon ifrågasätter lagens möjlighet att skapa jämställdhet. Även om lagen är jämställd så är det 

svårt att uppnå den eftertraktade slagkraften om det finns en hierarki inom kultur, det sociala 

och ekonomiska mellan könen. Som hon skriver “it is unjust to treat unequal’s equally”19. 

Den kritik hon riktar kring detta synsätt blir därför relevant att utgå ifrån i den här studien då 

hon bemöter och diskuterar den problematiken där lagen inte lyckas uppfylla jämställdhet. 

 

I samspel med Menon kommer även ett genus-maktperspektiv att tillämpas tillsammans med 

en teoretisk ansats från symbolisk interaktionism. Laura Fingerson diskuterar könsroller och 

hur dem ter sig i samhället. Fingerson benar ut menstruation utifrån kön och makt i hennes 

bok Girls in power. Vidare belyser hon även skapandet av kön och problematiserar hur skap-

andet av kön konstruerats. Fingerson belyser även språkets betydelse vilket leder in på det 

teoretiska klustret symbolisk interaktionsm.20 Symbolisk interaktionism är ett brett teoretiskt 

kluster då denna uppsats avser att genom symbolisk interaktionsm belysa språkets betydelse i 
 

18 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.5 
19 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.4 
20 Fingerson, Laura. Girls in power, Gender, body, and menstruation in Adolescence.  2006 
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hur människor konstruerar sin omgivning. Herbert Blumer tillsammans med andra forskare 

förklarar att vi skapar vår förståelse av världen genom social interaktion och symboler. I 

denna uppsats används detta perspektiv för att förklara menstruationens symbol och hur detta 

kan användas som en förklaringsmodell till varför menstruationen får den prägel den får.   

 

1.5 Disposition  
 

Uppsatsens första kapitel presenterar det inledande avsnittet av uppsatsens syfte, frågeställ-

ning, metodval, tidigare forskning och en kort presentation om det teoretiska ramverk som 

kommer att användas i uppsatsen. I det andra kapitlet presenteras ett avsnitt om materialet 

som används i uppsatsen. Det andra kapitlet Chaupadi, Chhori och mänskliga rättigheter syf-

tar till att bidra med en deskriptiv bild av hur situationen ser ut. I avsnittet presenteras en dju-

pare beskrivning av chaupadi. Hur organisationen Chhori arbetar för att motverka diskrimine-

ring av kvinnor. Slutligen identifieras de mänskliga rättigheter som kommer i konflikt med 

chauapditraditionen. I det tredje kapitlet kommer en fördjupande beskrivning av det teoretiska 

ramverket som tidigare presenteras. I det fjärde kapitlet sker diskussion och analys av materi-

alet utifrån teorin. Analysen avser att besvara uppsatsens tre frågeställningar. Avslutningsvis i 

det femte kapitlet formuleras en slutsats.  

 

1.6 Studiens begränsningar 
 

Jag vill belysa och understryka att jag är medveten om min roll i detta som icke-nepalesisk 

västerländsk kvinna, har jag ingen avsikt att döma eller ta mig rätten att tala för dessa kvinnor 

och på något vis förminska eller förskingra deras upplevelser. Jag avser att på ett objektivt sätt 

analysera hur tillämpningen av lagen brister när det kommer till Chaupadi och inte represen-

tera de kvinnor som lever i Nepal.  

Jag kommer även att tala i denna uppsats om kvinnor/flickor som påverkas av traditionen men 

jag vill understryka att jag är medveten om att det inte enbart är cis- kvinnor som menstruerar 

utan finns även ett bredare spektrum. Men på grund av att det främst är kvinnors upplevelser 

och utsagor som används i materialet så kommer jag även att använda mig av den terminolo-

gin. Definitionen som enbart kvinnor som menstruerar är exkluderande till exempelvis trans-
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men samt andra som menstruerar. Att ha mens innebär inte att man är kvinna likväl som att 

om man inte har mens innebär detta inte att man inte är kvinna. Människokroppen tas i uttryck 

på många olika sätt och det är viktigt att ha det i beaktning när man talar om könstillhörighet 

och biologiska funktioner. Då det finns ett bredare spektrum som behöver tas i åtanke. Det 

finns till exempel kvinnor som inte längre menstruerar på grund av klimakteriet. Det finns 

även transsexuella kvinnor som inte får mens.   

Studien baseras som tidigare nämnt på olika materialkällor som inhämtats både från sekun-

dära forskare som undersökt skam, chaupadi och mens. Samt kvinnorättsorganisationen 

Chhori och dess grundare Hira Dahal. Det material från Chhori och Dahal kan enbart beskriva 

deras subjektiva upplevelser av chaupadi, vilket bidrar till ett perspektiv. En större nyanserad 

bild skulle självklart innefatta en större materialinsamling från fler organisationer och indivi-

der som jobbar med frågan. Dock finns inte det utrymmet eller möjligheten att genomföra den 

formen av kvalitativ undersökning i den här studien. Materialet från Chhori och Dahal kan 

därför enbart användas som ett underlag för en subjektiv förståelse av chaupadi. Uppsatsen 

kommer att använda den engelska terminologin ”disempower” och ”empower” i delar av stu-

dien. Detta för det ringar in och är mer talande för det som avses att undersökas.  
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2 Chhori, Chaupadi & Mänskliga rättigheter 
 

Being born as a daughter in Nepali society, which is highly patriarchal, male dom-
inated, we had to experience violence, exploitation and discrimination in life be-
fore we know what life is21  

 

Citatet ovan kommer från Hira Dahal, grundare av kvinnorättsorganisationen Chhori när hon 

ska berätta om varför hon började jobba med kvinnorättsfrågor i Nepal. I Dahals uttalande 

som visas ovan lyfter hon fram det som är föremålet för denna undersökning. Diskriminering-

en av kvinnan som härstammar från en mansdominerad patriarkal könsmaktsordning. Att fö-

das som kvinna i Nepal betyder även att man får vissa förväntningar på sig och ska ta sig an 

den rollen som kvinna.  

Att vara kvinna innebär även att man menstruerar. Menstruation är något tabubelagt i nästan 

alla delar av världen. Det har länge setts som något äckligt och smutsigt. Menstruation har 

kommit till att begränsa kvinnor att fullfölja sin utbildning. I många fall saknas ordentliga 

hygienartiklar vilket utsätter de menstruerande för en infektionsrisk. Möjligheten att tala öp-

pet och nyttja sina mänskliga rättigheter är därför inte en självklarhet för de menstruerande.  

I Nepal utförs som tidigare beskrivits den uråldriga traditionen kallad, chaupadi. Där den 

menstruerande anses bringa elände. 22 Om en menstruerande till exempel rör vid boskap, vat-

ten, talar högt eller befinner sig i heliga tempel, bland annat, tros det att boskapet dör, vattnet 

förorenas och att det sprids otur. Under menstruationen bor därför kvinnan ofta i ett stall eller 

en menshydda för att inte förpesta familjens hem och tillgångar. Chaupadi traditionen är om-

debatterad från många olika håll. Välgörenhetsorganisationer lyfter problematiken när det 

rapporterats i media om kvinnor som avlider på grund av brist på säkerhet när det kommer till 

menshyddorna.23 Det har gjorts flertal reportage där kvinnor intervjuas lyfter fram chaupadi 

som en oacceptabel tradition men även rädslan för att gå emot den. Kvinnorna berättar hur 

 
21 Hira Dahal, grundare för kvinnorättsorganisationen Chhori i Nepal  
22 Bharitya, Aru. Menstruation, Religion and Society 2013 
23 Globalportalen. Mens en fråga om liv och död i Nepal 2017 
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deras upplevelse lämnar dem utsatta och begränsade då de upplever att de tvingas att följa 

traditionen annars blir de uteslutna från samhället.24 

2.1 Organisationen Chhori 
 

Chhori, där jag spenderade min praktikplats, är en Nepalesisk organisation som arbetar med 

kvinnorättsfrågor i huvudstaden Katmandu i Nepal. Chhori arbetar bland annat med frågan 

om menstruation. Deras primära fokusområde är att stärka kvinnors självbild och självmedve-

tenhet. De vill stärka kvinnors villkor i Nepal för att förhindra att ingen blir diskriminerad på 

grund av sitt kön. Målet är att flickor/kvinnor ska kunna leva ett värdigt liv utan att exploate-

ras och utsättas för omänskliga handlingar.25 Organisationen är främst inriktad mot att för-

hindra trafficking av unga flickor men arbetar även mycket med att förändra den förlegade 

synen på kvinnan som mindre värd än mannen. Chhori är en av flera organisationer i Nepal 

som aktivt arbetar för att få ett jämställt samhälle och för kampanjer, seminarier och samtal 

med regeringen för att få igenom kvinnors rättigheter. År 2005 blev chaupadi olagligt i Nepal 

men praktiseras trots detta fortfarande. Trots att seden är olaglig genomförs den fortfarande i 

många delar av Nepal. Lagen tycks därmed inte vara tillräcklig för att bryta strukturen. 

Ett sätt som Chhori arbetar på är genom att sprida kunskap. De tror att genom utbildning, 

både fullständig skolgång samt en allmän kunskap, är ett sätt att arbeta för en förändring. 

Chhori anordnar sitt empowerment training-program där syftet är att höja medvetandet hos 

flickor och kvinnor till att våga tänka längre, under programmets gång får flickorna/kvinnorna 

olika verktyg för att kunna möta och hantera det förtryck de möter. Ett av målen är att försöka 

hjälpa flickorna att bygga upp sitt självförtroende och sin självbild.26 Genom medvetandegö-

rande av sina mänskliga rättigheter samt hur och varför kroppen ser ut och fungerar som den 

gör är målet att hjälpa flickorna/kvinnorna att förändra den självbild som skapats från sam-

hället.  

 

Dahal beskriver i ett samtal med mig om sin syn på menstruationen i Nepal. Hon problemati-

serar den syn som kvinnan har på sin menstruerande kropp och förklarar hur deras empower-

ment training-program avser att bryta denna självbild. Dahal lyfter vikten av att förstå att man 

som flicka kommer bli diskriminerad på grund av att man har mens. Hennes arbete handlar 

 
24 UNFPAasia Chaupadi: A sexist custom. 2008 
25 Chhori, Better together: Empowering women and girls. 2020 
26 Chhori, Better together: Empowering women and girls. 2020 
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främst om att hjälpa flickor att möta den förlegade samhällssynen och hitta trygghet i sig 

själva. Dahal berättar att en stor del flickor hon varit i kontakt med skäms över att vara en 

dotter och önskade att de fötts som man. Målet med programmet är att hjälpa dem att förändra 

den självbilden de har av sig själva.   

 

We have five days packaged training. the training is mostly about the menstrua-
tion cycle of a month. the training not only gives the girls knowledge about the 
menstrual cycle, its process and the changes it brings  in the body but at the 
same time it talks a lot about the value of  own self, what does it mean to be a 
girl, why being a girl is so powerful and they understood a lot of creativity and 
strength about their own life. Since this is an experiential training they learn and 
realize a lot about the natural process of menstruation cycle. So, it helps them 
to understand the cultural discrimination they are facing during menstrua-
tion.  During the five day training  all the girls shared that they now feel to be 
proud of being a daughter  whereas before the training everyone had a feeling 
that they wanted to be a son than a daughter and they never had a feeling of wor-
thiness being a daughter in their life. Then they united themselves to fight 
against the discrimination. They are doing very good work at their community. 
They share their learning to their schools’ friends, the club members, girls group 
members, their mothers as well as fathers. most importantly they stopped fol-
lowing the tradition to be in chaupadi.  
 
I visited to the place after one year and found these girls are really transformed. 
They have developed such a big confident in life, they have such a big commit-
ment towards the issues. we then provided leadership building training. they are 
doing lots of work even after the training. they are constantly in touch with us if 
they need any support.27 
 

I citatet ovan lyfter Dahal fram olika dimensioner av menstruationen. Hon uppmärksammar 

olika svårigheter som flickor och kvinnor möter som exempelvis diskriminering. Hon belyser 

problemet att det finns en lucka i flickornas kunskap om menstruation. Denna okunskap bi-

drar även till en negativ självbild. Ett syfte empowerment-programmet har är därför att arbeta 

med deras självbild och hjälpa flickorna att se sitt eget värde. Dahal lyfter även den kulturella 

diskriminering som pågår mot kvinnor och att den är problematisk för flickors uppfattning om 

sig själva. Men även Nepal i stort. Dahal belyser vikten av empowerment-programmet och 

dess långsiktiga mål och resultat. Programmet spelar en viktig roll i att hjälpa flickor att våga 

möta icke-jämställda strukturer och stigmatiseringen av mens. Genom att utbilda flickorna om 

sin kropp kan de även se ett resultat som ringar på vatten då flickorna fortsätter att berätta 

vidare det dem lärt sig till sin omgivning. Träningsprogrammet tycks därför vara verksamt för 

att efter uppföljning med flickorna berättar Dahal att en förändring i attityderna kring mens 
 

27 Citat från Hira Dahal grundare av organisationen Chhori i Nepal (fått godkännande att använda citatet) 
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har skett vilket varit en del av målet och avsikten med programmet. Det tycks vara fruktbart 

då resultat från uppföljning hos flickor som gått programmet visar på att många slutar följa 

chaupaditraditionen 

Arbetet för att hjälpa flickor/kvinnor att bemöta de negativa attityder som finns i samhället 

kring mens får alltså ett resultat. Det blir tydligt i Dahals uttalande att hennes ingång att möta 

chaupadi och ojämställda strukturer är genom kunskapsbildning. Hon vill uppmuntra flick-

orna att se sitt värde samt stärka sin självbild. På detta vis försöka möta de patriarkala struk-

turerna och uppnå jämställdhet. Ett av Dahals främsta angreppsätt till att möta problematiken 

är att förändra attityder genom just kunskapsbildning och utbildning.  

Utbildningen består av olika delar. Först och främst om kvinnans biologi och vad menstruat-

ion faktiskt innebär; ett biologiskt organ för kvinnans reproduktiva förmåga. För det andra 

avser utbildningen att hjälpa flickor och kvinnor att identifiera ojämställda maktstrukturer i 

samhället samt hur man kan bemöta dem.28 Ett exempel på hur programmet visats sig vara 

verksamt är från ett seminarium Chhori anordnat. På seminariet närvarade en flicka som tidi-

gare gått deras empowering-program. Hon delade med sig om hur hennes upplevelse varit 

sedan hon gått programmet. Efter att hon flyttat hem till sin by hade hon talat med sina vänner 

och familj om det hon lärt sig och den kunskap hon fått. Hon berättade att flertal individer 

tagit efter och går nu i hennes spår. Det var en ett stort steg för flickan när hon delade med sig 

om att hon efter många konversationer med sina föräldrar nu får laga mat och bo hemma när 

hon har sin mens. Genom att medvetandegöra flickorna om sina rättigheter samt sitt eget 

värde bidrar de i sin tur till en förändring i den rådande samhällsattityden när de fortsätter att 

sprida kunskap. De blir den nya generationen av flickor och kvinnor i Nepal.29 

 

Delkapitlet lyfter fram det arbete som Chhori gör för att arbeta med kvinnorättsfrågor i Nepal. 

I nästkommande avsnitt redogörs vilka rättigheter som kommer i konflikt med chaupadi trad-

itionen. 

 

 

 
28 Chhori, Better together: Empowering women and girls. 2020 
29 Chhori, Better together: Empowering women and girls. 2020 
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2.2 Vilka rättigheter är det som berörs? 

Alla människor är födda med rätten till rättigheter. Av dessa människor är ungefär hälften 

kvinnor och majoriteten av alla kvinnor får mens någon gång under sin livstid. I diskussionen 

om chaupadi och menstruation är det många rättigheter som aktualiseras och kommer i kläm. 

De rättigheter som blir aktuella i detta fall är framförallt kvinnokonventionen. Kvinnokon-

ventionens syfte är att skydda alla kvinnor mot diskriminering. Uråldriga könsroller ska i 

bästa möjliga mån försöka förhindras och varje kvinna ska ha rätten att själv bestämma över 

sin kropp.30 Artikel två i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna blir också 

aktuell. Där understryks det att alla har rätt till att bli skyddade från diskriminering oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.31 

Det stigma och den skam som uppstår på grund av stereotypa fördomar kring mens har avse-

värda effekter på kvinnors mänskliga rättigheter. Deras rätt till hälsa, skolgång, hygien, jobb, 

säkra arbetsförhållanden, jämställdhet och möjligheten att ta del av det sociala publika livet 

utan att diskrimineras. Tillgången till hygienartiklar och utbildning om kvinnans reproduktiva 

förmåga saknas i många situationer. I ett uttalande från FN problematiseras detta32:   

In some countries, menstruating women and girls are considered to be contami-
nated and impure, and restrictions are imposed on them, such as prohibitions 
from touching water or cooking, attending religious and cultural ceremonies or 
entering religious or cultural sites, or engaging in community activities. Men-
struating girls can even be banished to outside sheds where they suffer in cold 
and isolation, often at risk of illness and animal attacks. When combined with 
the stigma and shame that women and girls are made to feel during that time, it 
is truly disempowering33 

 
 

Citatet ovan skulle kunna vara en skildring av de effekter som sker från chaupaditraditionen. 

Även om det inte uttalat talar om chaupadi specifikt. Det som är intressant i FN:s uttalande är 

deras koppling till stigmatisering. Det handlar inte bara om den fysiska skada som sker i form 

av begränsning av utbildning, attacker och kyla som är problematiskt utan även att det sker en 

stigmatisering och skapande av skam. Man talar även om hur detta är ”disempowering” man 

 
30 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  
31 Svenska FN-förbundet. Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art 2,2008 
32  United Nations Human rights OHCHR. International Women’s Day - 8 March 2019 Women’s menstrual 
health should no longer be a taboo 2019 
33 United Nations Human rights OHCHR. International Women’s Day - 8 March 2019 Women’s menstrual 
health should no longer be a taboo 2019 
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vill underminera stigmat genom att man vill ”empower” kvinnor. Något som Chhoris arbete 

lyfter. Man vill både motverka ”disempowering” samtidigt som man även vill ”empower”.  

 

Prakash Upadhyay är en forskare som i sin artikel Menstruation Pollution Taboos and Gender 

Based Violence in Western Nepal problematiserar de konsekvenser som uppstår från chau-

paditraditionen och skildrar hur det påverkar kvinnors mänskliga rättigheter. Upadhyay berät-

tar att på grund av de låga temperaturerna under nätterna, farliga ormar och andra djur före-

kommer det dödsfall samt sexuella övergrepp på flickor/kvinnor som tvingas bo i menshyd-

dorna och riskerar även dödliga infektioner och sjukdomar.34 Det är få fall som över huvud 

taget rapporteras på grund av det sociala stigmat och kvinnan lider i tystnad beskriver 

Upadhyay. 35 Det tycks finnas inbäddat i de föreställningar om kvinnan som undergiven och 

trogen, en förväntan av att chaupadi traditionen ska efterlevas. Chaupadi praktiken påverkar 

kvinnor/flickors hälsa, säkerhet och begränsar kvinnors/flickors mänskliga rättigheter. 

Upadhyay för resonemanget att detta förstärker kvinnans underlägsna roll och riskerar även 

att öka könsbaserat våld i Nepal.36 

 

De mänskliga rättigheterna odelbara. De utgör ett kluster där alla rättigheter påverkar 

varandra. Det blir tydligt att samtidigt som utbildning begränsas, påverkar detta i sin tur jäm-

ställdheten mellan könen. Det senare påverkar i sin tur människans möjlighet till att ta del av 

det sociala. Därmed tycks de rättigheter som påverkas vara sammanlänkande med varandra. 

Att en flicka inte vågar gå till skolan när hon har mens för hon skäms och är rädd för att det 

ska blöda igenom är bara en av många sätt som kvinnor dagligen begränsas av sina rättighet-

er. Kvinnans sociala roll kommer förklaras och undersökas mer ingående i teoriavsnittet där 

ett feministiskt teoretiskt perspektiv framläggs.  

Emily Wilson är en forskare som undersöker hur mänskliga rättigheter begränsas när det 

kommer till menstruation. Hon för resonemanget utifrån begreppen makt och kunskap, där 

hon hävdar att de som utformar kunskapen även innehar makten. Det saknas ett samtal och 

kunskap om menstruation, i den okunskapen och tystnaden förklarar Wilson att det uppstår en 

manscentrerad förståelse och syn på mänskliga rättigheter. Detta producerar ett tabu gentemot 

menstruation vilket i sin tur resulterar i att frågan om mens prioriteras lågt.37 Denna tystnad 

 
34 Upadhyay, Prakash. Menstruation Pollution Taboos and Gender Based Violence in Western Nepal. 2017 s.108 
35 Upadhyay, Prakash. Menstruation Pollution Taboos and Gender Based Violence in Western Nepal. 2017,s.109 
36 Upadhyay, Prakash. Menstruation Pollution Taboos and Gender Based Violence in Western Nepal. 2017,s.109 
37 Boosey, Robyn & Wilson, Emily. A Vicious Cycle of Silence, 2014, s.55 
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förklarar även den maktstruktur som finns som hon beskriver och hur männens generella roll 

som privilegierad ställning i förhållande till kvinnan.38  

 

Detta delkapitel har lyft fram de mänskliga rättigheter som kommer i konflikt med chaupadi-

traditionen. I nästkommande avsnitt kommer jag att gå in djupare på vad skammen har för roll 

samt hur man kan förstå sig på skam och stigmatisering. 

 

2.3 Stigmatisering & skam  
 

I denna del kommer skammens och stigmatiseringens roll som tidigare presenterats att lyftas 

fram. Precis som citatet från FN talar om så är det av vikt att belysa skam i relation till be-

gränsningen av rättigheter. I denna del vill jag redogöra för den stigmatisering och skam som 

är kopplad till menstruation. Det tycks även vara det man strävar efter att komma bort ifrån. 

Istället för att underminera och stigmatisera kvinnor är målet att man vill, som Chhori beskri-

ver empower, eller med annat ord stärka kvinnan. Man vill komma bort ifrån vidskepligheten 

och skammen. 

Att röra en kvinna under sin menstruation är enligt hinduismen ”tamas” som kan översättas 

som att det är opassande.39 Som tidigare i uppsatsen beskrivits anses kvinnan i vissa delar av 

Nepal vara så oren att under mensen uppmanas hon att lämna hemmet för att bo i en mens-

hydda. Kvinnan förväntas sedan efter sin tid i menshyddan ta ett bad i olja. Detta för att bli 

’ren igen’. Det blir tydligt att kvinnan under sin menstruation blir avskalad från hennes 

mänskliga rättigheter och tycks snarare ses som icke-mänsklig. Vidskepligheten kring men-

struationen säger att om en kvinna inte följer seden är det kvinnan som bär skulden för olyck-

or som sker i samhället så som anfall ifrån vilda djur, om skörden misslyckas eller vattentill-

gången begränsas.40 Mens tycks vara orent och skamligt som bringar otur och olycka över 

dem omkring en menstruerande, vilket även medfört ett starkt stigma kring det.  

Menstruationen, i både Nepal men även andra delar i världen, är befläckat och har en negativ 

stämpel. Ett sätt att bryta ner denna uppfattning om menstruationen är genom begreppet 

stigma. Stigma förklaras som ett kännetecken hos en grupp, eller individ, som är av negativ 

klang och gruppen/personen blir dömd utefter detta. Det saknas ofta en giltig grund och för-

 
38 Boosey, Robyn & Wilson, Emily. A Vicious Cycle of Silence, 2014, s.56 
39 Bharitya, Aru. Menstruation, Religion and Society 2013, s.524 
40 Bharitya, Aru. Menstruation, Religion and Society 2013, s.525 
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ståelse av det fenomen/individ som blir stigmatiserat. Den som blir stigmatiserad blir inte 

heller accepterad av sin omgivning eller samhälle. Hur stigman uppstå sker ofta baserat på en 

felaktig övertygelse eller stereotyp som sällan är förankrade i sanningen.41 

Någon som är stigmatiserad betraktas socialt som ett tecken på skam eller misslyckande och 

kan komma att begränsa individen. Stigmatiseringen påverkas även av sociala strukturer som 

kön, klass, kast och etnicitet som visar på ett bredare spektrum av stigmatiserade identiteter. 42 

Stigmat som medföljer menstruation skiljer sig från hur andra tolkningar och uppfattningar av 

stigmatisering. I många fall faller den stigmatiserade identiteten på en minoritet av befolk-

ningen. Medan den stigmatiserade identiteten av en kvinna som menstruerar påverkar en otro-

ligt stor del av befolkningen, inklusive nästan alla kvinnor en del av sina liv.43   

Synen på mens i Nepal som smutsigt och orent påverkar kvinnorna i den utsträckningen att de 

begränsas fysiskt av det. Som tidigare diskuterat är det inte tillåtet att besöka heliga tempel, 

laga mat och i många utav fallen behöver kvinnan bo i en menshydda under de dagar hon blö-

der. Detta förhållningssätt till menstruation, chaupadi, kan tolkas och upprätthållas på olika 

vis. Det som dock genomsyrar chaupadi är synen på kvinnan som oren när hon menstruerar. 

Mens blir alltså starkt stigmatiserat. Denna begränsning av kvinnors rättigheter går även att 

härleda till den skam och stigmatisering som de utsätts för. Vilket kan kopplas till det citat 

från FN som i tidigare delkapitel lyfts fram att det sker som i en cirkel, då rättigheters be-

gränsningar även befinner sig i ett samband med den skammen och stigma kvinnan upplever.  

I artikeln This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal undersöker 

Crawford m.fl. hantering av menstruation och stigma i Nepal och skrivit den vetenskapliga 

artikeln beskrivs att kvinnor som ett resultat av chaupadi internaliserar känslor av kroppsskam 

och underlägsenhet. 44 Resonemanget i Crawford m.fl. utvecklas vidare genom att de belyser 

att chaupadi även indirekt upprätthålls av kvinnorna, då kvinnorna har samma förväntan på 

kvinnor i sin omgivning som lagts på dem. Kvinnorna begränsar varandra istället för att lyfta 

och stärka varandra.45Förväntningen av hur en kvinna ska hantera sin menstruation lärs och 

uppmuntras från hennes omgivning, detta sker från mor till dotter likväl som kvinnorna i 

samhället emellan. En stor del hur kvinnor begränsas kommer ifrån andra kvinnor i sin familj 

som för över de förväntningar som dem tidigare fått på sig. I Crawfords studie kommer de 
 

41 Giddens & Sutton, Sociologi. 2013, s.287 
42 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.2 
43 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.2 
44 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.3 
45 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.8 
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fram till att många flickor som intervjuas i Nepal blir strakt påverkade av sina mödrar, svär-

mödrar och mor/farföräldrar till att följa seden vilket de i sin tur gör av respekt för sina äldre 

och traditionen.46 Som citatet nedan belyser är stigmatiseringen kring menstruation i Nepal 

komplex. Närmar bestämt visar detta på hur ett helt samhälle blir delaktigt när en kvinna får 

sin första menstruation. Mens som tidigare konstaterats har en negativ stämpel och orsakar en 

skam hos dem som menstruerar. Att en kvinnans första mens blir en offentlig tillställning 

tycks sätta ytterligare press och skamkänsla kring händelsen: 

 

Menstruation is a complex source of stigmatization. It is largely concealable and 

in many developed societies is rendered socially invisible. In Nepal, religious 

rituals surrounding menstruation make it more visible and much more stigmatiz-

ing. As one participant said, ‘When we get our menstruation . . . it’s like a public 

viewing kind of thing, everybody knows about it.’47 

 

Att stigmatiseringen sker utifrån belyses i citatet ovan då det berättas om att när en flicka får 

sin mens så blir det en del av det offentliga. Det blir därmed andras rätt att lägga sig i. Mens 

som å ena sidan anses vara något oerhört skamligt och privat beskrivs här även vara något 

som andra har rätten att lägga sig i. Stigmatiseringen och skambeläggandet som pågår verkar 

ske i två olika dimensioner. Först och främst bidrar och deltar samhället till att skapa samt 

upprätthålla normer, såsom uppfattningen om menstruation som något äckligt. Det målas upp 

en bild av menstruerande kvinnor som äckliga vilket tycks vara en stor faktor i vad som föder 

skammen om mens hos kvinnan. Den andra aspekten i upprätthållandet av skammen sker 

även inifrån kvinnan och upprätthålls även i sin tur genom att kvinnan själv ser sig själv som 

oduglig. Det blir en självuppfyllande profetia.  

 

Malla Singh som är forskare i Nepal och undersöker bland annat flickors skolgång, beskriver 

att det är en låg status är vara kvinna i Nepal och att kvinnor och flickor systematiskt diskri-

mineras. Singh uttrycker det i termer av att kvinnor och flickor helt enkelt inte har något 

värde.48 Männen lär sig att vara den beslutsfattande dominerande parten och kvinnan ska i sin 

tur vara undergiven mannen som är husets överhuvud.49 Singh beskriver kvinnans roll som 

 
46 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.8 
47 Crawford, Menger & Kaufman.‘This is a natural process’: managing menstrual stigma in Nepal. 2014, s.10 
48 Suburna L. Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.47 
49 Suburna L. Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.50 
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enbart moderns och husmoderns roll och som endast värderas utifrån hennes funktion som 

hustru, mor och husmoder. Rollen är förknippad med normer och förväntningar där kvinnan 

förväntas uppfylla denna roll.50Om en flicka inte följer den väg som blivit bestämd åt henne i 

kraft av normer och förväntningar riskerar hon att bli utstött, utsatt för våld och stigmatise-

rad.51 Det blir inte bara menstruationen i sin tur som bär ett stigma och är skamfullt utan även 

kvinnan.  Denna skam som samhället sedan sätter på kvinnor bidrar till en rädsla att bryta sig 

loss och hamna utanför samhället. 

I slutändan är det inte enbart menstruationen som uppfattas som skamligt och smutsigt utan 

kvinnan själv blir en symbol och tillskrivs även hon dessa egenskaper. ” It is not just the act of 

menstruating that is dirty and shameful: the young woman who menstruates becomes dirty 

and shameful.”52 Kvinnan och mensen verkar inte separeras från varandra. Menstruation blir, 

är och har varit, stigmatiserade i Nepal. Dock uttrycker Deborah Schooler m.fl. som forskat 

kring kroppsskam att det är inte bara är menstruation som är skamfullt utan att vara kvinna är 

det. Denna skam som samhället sedan sätter på kvinnor bidrar till en rädsla att bryta sig loss 

och hamna utanför samhället. En tolkning av denna undersökning Cycles of shame, är att det 

sker ett hopfösande mellan menstruation och kvinnan. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Suburna L. Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.50 
51 Suburna L. Malla Singh, Girls’ school education in Nepal, A conundrum. 2018, s.50 
52 Schooler, D mfl. Cycles of Shame: Menstrual Shame, Body Shame, and Sexual Decision-Making. 2005, s.325 
53 Schooler, D mfl. Cycles of Shame: Menstrual Shame, Body Shame, and Sexual Decision-Making. 2005 
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3 Teoriavsnitt  
 

I detta kapitel kommer de olika teoretiska delarna att presenteras. Teorikapitlet är uppdelat i 

fyra olika delkapitel och fungerar som en tvåstegsprocess. Den första delen av teorin innefat-

tar de två första delkapitlen. Ett par ”genusglasögon” används för att få en djupare förståelse 

för den könsmaktsordning och patriarkala struktur som nämns i den inledande delen i uppsat-

sen. Här används Yvonne Hirdmans förklaring om genussystem och isärhållning tillsammans 

med Nivedita Menons feministiskt teoretiska angreppsätt. Den andra delen av tvåstegsraketen 

innefattar de två avslutande delkapitlen. Avsikten med dessa två delkapitel är att gå djupare på 

vad som ligger till grund för att praktiken fortsätter. Denna del består åter igen av Nivedita 

Menons, här framförs hennes resonemang om lagens förändringsmöjlighet. Ett delkapitel till-

delas även symbolisk interaktionism för att få en förståelse för hur dessa patriarkala strukturer 

och i sin tur även chaupadi upprätthålls.  

 

3.1 Genusglasögon   
 

Stigmatiseringen av menstruation och bristen av förutsättningar att hantera den utgör ett hin-

der i att uppnå en jämställdhet mellan män och kvinnor, detta påverkar i sin tur att flickor och 

kvinnors möjlighet att nyttja sina mänskliga rättigheter. Detta underströks av FN:s råd 201454 

och har även lyfts fram tidigare. Att menstruation därför tillhör diskussionen om jämställdhet 

går inte att se förbi. Synen på menstruation är delaktig i att upprätthålla strukturer som skiljer 

på män och kvinnor. En patriarkal struktur upprätthålls. Det är därför intressant att i detta teo-

riavsnitt undersöka vad kön har för betydelse genom att förklara och problematisera köns-

maktsordningen. 

Den feministiska teoretiska ingång som används i denna uppsats består av ett kluster av teo-

rier som bygger förståelsen av att män är överordnade kvinnor i samhället. Avsikten är att 

identifiera och kritiserar männens systematiska överordning över kvinnan. Denna överordning 

genomsyrar politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner i samhället. Det är strukturer 

där mannen ses som det normativa idealet och kvinnan undergiven mannen. Denna struktur, 

som även kan förklaras som patriarkatet, upprätthålls genom att den generella förståelsen av 

mannen som den dominerande normen. Genus till skillnad ifrån kön är något som många so-
 

54 Anna Dahlqvist. Bara lite blod, Ett reportage om mens och makt. 2016, s.29 
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ciologer och andra teoretiker förklarar som socialt konstruerat då det medför normer och för-

väntningar på hur en bör vara och inte. Det är både socialt konstruerat och även socialt upprät-

tat.55 Könsstratifiering är ett begrepp som förklarar den ojämlika fördelningen av makt och 

privilegier mellan könen. Patriarkatet är den form av social hierarki som uppstår där män har 

mer makt och är den dominerande av könen.56  

Yvonne Hirdman är genusforskare som diskuterar och problematiserar genusnormen. Hennes 

teori härleder maktordningen tillbaka till heliga och uråldriga skrifter där kvinnan målas upp 

som en del av mannen. Mannen är idealet, det åtråvärda och kvinnan är den undergivna. Hon 

blickar tillbaka och citerar Bibeln, Koranen, Paulus brev till efesierna, Martin Luther, Auguste 

Comte bland många andra välkända skrifter och texter.  I dessa skrifter porträtteras och besk-

rivs kvinnan som motsatsen till mannen och mannen som den överordnade, starka, lyckade 

och idealet av att vara människa.57 Hon förklarar dessa normativa uttalanden som ”det stora 

BÖR:et mellan man och kvinna.”58 Hela stoffet, som hon skriver, tas i uttryck från den grund-

läggande framväxten av det normativa könet, där det från både biologisk samt sociologisk 

förklaring gjorts självklart att män och kvinnor har olika roller och fyller olika funktioner.59 

Hirdmans genussystem består av två stommar den första är isärhållningen som beskriver den 

uppfattning om att det manliga och kvinnliga inte bör beblandas. Den andra stommen beskri-

ver hon som hierarkin, där det manliga/mannen är åtråvärt och det kvinnliga/kvinnan är un-

dergiven.60  

Hirdman använder begreppet ”genusordningen” för att beskriva en förklaringsmodell över hur 

ordningen av könen upprätthålls: Genusordningen är den stora källaren i huset, basen till den 

övergripande sociala ordningen. Som färgar och påverkar hur andra sociala ordningar byggs 

upp på en förståelse av könen. Som delar upp det manliga och kvinnliga rollerna och vad som 

förväntas av dem.61 Genusordningen uppger även grunden för andra sociala ordningar. Detta 

kan ske på två sätt, det första är dikotomin, isärhållningen av könen och tabun av att blanda 

det manliga och kvinnliga. Den andra är hierarkin – den manliga överordningen, där det man-

liga är som norm och mer värdefullt. Hon beskriver även att ju starkare isärhålladet är ju mer 

legitimt blir upprättandet av hierarkin. Det manliga som norm blir mindre ifrågasatt desto mer 

 
55 Giddens & Sutton. Sociologi. 2013 
56 Giddens & Sutton. Sociologi. 2013 
57 Yvonne, Hirdman. Genus, om det stabilas föränderliga former. 2008, s.77 
58 Yvonne, Hirdman. Genus, om det stabilas föränderliga former. 2008, s.79 
59 Yvonne, Hirdman. Genus, om det stabilas föränderliga former. 2008 
60 Yvonne, Hirdman. Genus, om det stabilas föränderliga former. 2008 
61 Yvonne, Hirdman. Genus, om det stabilas föränderliga former. 2008, s.102 
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självklart separationen mellan det manliga och kvinnliga är. Den första segregeringen mellan 

könen beskriver Hirdman som förståelsen av kvinnan som en andra ordningens människa.62   

Det som legitimerat isärhållandet om man tillämpar detta resonemang på chaupadi är men-

struationen. Den skiljer mellan på det manliga och kvinnliga och legitimerar att dem hålls 

isär. Vilket i sin tur även stärker den manliga normen då mens anses vara tabu. 

 

Den poäng Hirdman pekar på med genussystemets idé är att påvisa den reproducerade kraften 

” …isärhållandet återföder isärhållningen.”63 Likaså återföds den manliga normen i tur med 

att isärhållandet upprätthålls. Där uppstår genuskontrakten ett symboliskt kontrakt mellan 

könen med en underförstådd föreställning om hur det bör se ut mellan dem. Hirdman beskri-

ver det som idén om hur män och kvinnor ska vara;  

 

”genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på 
olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra i arbetet 
—vilka redskap som hör till vem, i kärleken —vem som ska förföra vem, i språ-
ket — hur de ska prata, vilka ord de får använda, — i gestalten/ den yttre for-
men, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig 
detaljrikedom.”64 

 

Genuskontrakten kan som i ovan citat beskrivas som de kollektiva överenskommelser i vad 

som anses tillhöra det kvinnliga respektive det manliga könet. Vad som anses vara ett kvinn-

ligt attribut respektive manligt. I genuskontraktet tycks det även döljas den underförstådda 

könsmaktsordningen mellan könen. Genuskontrakten ärvs sedan vidare till nästa generation, 

då föräldrar för dem vidare till sina barn. Hirdman förklarar genuskontraktet som en gemen-

sam förståelse/föreställning. Genom detta kontrakt skapas och upprätthålls i sin tur även isär-

hållandet och hierarkin.65 Hirdmans beskrivning av genuskontrakt och genussystem hjälper att 

skapa en förståelse om gapet som finns mellan könen. Genuskontraktet kan användas som ett 

verktyg till att förstå och förklara hur kvinnor begränsas och identifiera de områden som är 

manligt kontra kvinnligt kodat. Tanken om genussystemet beskriver Hirdman som ”den re-

producerande kraften: det är som det är för att det var som det var.”66 Yvonne Hirdmans för-

klaring om genussystem och genuskontrakt kan användas som redskap för att analysera vart 

ifrån könsroller uppstår och även ge ett verktyg till att undersöka hur man ska förändra dem. 
 

62 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.1988 s.57 
63 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 1988 s.57 
64 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.1988, s.54 
65 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.1988, s.54 
66 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 1988, s.57 
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Att sluta reproduceras.  

 

3.2 ”Om män hade mens”  
 

Nivedita Menon är en forskare och professor i politiskt tänkande som bygger på förståelsen av 

en hierarki mellan könen där mannen är överordnad och kvinnan underordnad. Denna hierarki 

utformas i olika tider och rum. Hon talar om gendering, vilket jag översätter till ”könat”. Att 

köna innebär att skapa tydliga riktlinjer för vad som är ett lämpligt uppförande för att vara en 

”riktig” man eller kvinna baserat på olika förväntningar och föreställningar om vad som just 

är manligt och kvinnligt. 67 Detta sker genom regler och olika regleringar, vissa sker genom 

att de internaliseras och vissa genom våld. Nivedita Menons förståelse för att resonera utifrån 

en feministisk teori är att det finns strukturella skillnader som utgör den sociala ordningen. 

Detta förklarar hon som att erkänna och belysa att förutom könsbaserad orättvisa, finns det 

även strukturella ojämlikheter som ligger till grund för den sociala ordningen. Att även tro att 

en förändring är möjlig samt arbeta för att uppnå en förändring oavsett på vilken nivå.68 Män 

och kvinnor lär sig från barnsben vad som är ett passande beteende, könsspecifika beteen-

den.69 Dessa egenskaper bedöms och värderas sedan av samhället. Några exempel som Me-

non tar upp är att mod och självförtroende är manligt och att vara blyg och känslig är kvinn-

ligt. Vad som anses vara manligt och kvinnligt förändras dock över tiden.70 

 

I en intervju med Nivedita Menon argumenterar hon för att patriarkatet bör ses i plural, då det 

inte enbart är en roll som finns mellan män och kvinnor, utan det finns flertal roller av makt. 

Män har också mer makt över kvinnor i olika dimensioner så som kulturellt och strukturellt.71 

Hon lyfter frågan om skillnaden mellan män och kvinnor och hur kön formas på grund av 

olika förutsättningar. Ett exempel Menon presenterar (i en indisk kontext) är att det är mer 

accepterat för en kvinna att klä sig i byxor som är ett manligt kodat klädesplagg än för en man 

att klä sig i klänning. Detta är ett av många exempel på hur manligt och kvinnligt uppfattas i 

den indiska kontexten. Menon förklarar det som att det är mer acceptabelt att klä sig som den 

åtråvärda gruppen, som i detta sammanhang, är det mer accepterat för en kvinna att klä sig 

 
67 Det som enligt den rådande normen anser vara manligt kodat  
68 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.9 
69 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.61 
70 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.62 
71 Menon, Nivedita. Gender and sexuality in south asia. 2015 



 
 

 

30 

som en man.72 Menon skriver och skildrar den patriarkala strukturens påverkan på samhället 

och hon likaså, som tänkaren Yvonne Hirdman i tidigare delkapitel, problematiserar samt 

skildrar förståelsen och skillnaden av det biologiska könet och det socialt konstruerade kö-

net.73  

 

Det är viktigt, argumenterar Menon, att göra denna distinktion, dvs. att tydliggöra att det finns 

en skillnad mellan det biologiska könet och det sociala könet. Skälet till detta är att kvinnors 

underordnade status tidigare blivit rättfärdigad på grunden av att det finns biologiska skillna-

der mellan män och kvinnor. Detta resonemang som Menon för menar att den rådande struk-

turen får sin slagkraft från att det hävdas att oföränderliga biologiska faktorer är det som av-

gör roller och i sin tur legitimerar olika versioner av under-och överordnade maktrelationer. 

Eftersom rättfärdigandet baseras på naturliga, dvs. biologiska, skäl blir det därför rättfärdi-

gat.74 Hon bygger vidare på resonemanget och använder rasism och kastsystemet som ytterli-

gare ett exempel på denna form av biologisk determinism. Hon förklarar att tankestrukturen i 

båda ideologierna baseras på antaganden om att det finns vissa människor/grupper som är 

överordnade andra redan vid födseln. Att vissa människor redan vid födseln antas ha vissa 

karaktärsdrag, intelligensnivå, kunskap osv som på så vis rättfärdigar deras ”maktstatus” i ett 

samhälle. Det urskiljs även i kvinnans undergivna roll att den biologiska faktorn att män och 

kvinnor är olika används för att legitimera kvinnors förtryck som skett genom århundranden. 
75 

Menon refererar till Judith Butler för att understryka komplexiteten i förväntningen av könen, 

då Butler hävdar att man inte föds sitt kön, man görs. Det finns ingen kontinuitet, inget sam-

manhang, i hur det biologiska könet är och det sociala kulturella könet formas/skapas. Om det 

är så som Butler hävdar, att kvinnor görs och skapas de föds inte. Innebär det att människan 

behöver lära sig hur man gör och skapar sitt kön. Det Butler trycker på är att det inte finns en 

kontinuitet i de egenskaper som tillskrivs den kvinnliga kroppen. De egenskaper som ska fäs-

tas till kvinnliga respektive manliga kroppar saknar därefter grund.76 Med det menar Menon 

som refererar till Butlers argument, att kroppar förkroppsligas över tiden genom repeterande 

upprepande praktiker för hur man uppträder sitt kön.77  

 
 

72 Menon, Nivedita. Gender and sexuality in south asia. 2015 
73 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.60 
74 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.61 
75 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.61 
76 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.69 
77 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.70 
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Menstruationens roll och samband till kvinnan som en ytterligare förstärkning och maktmedel 

för att särskilja könen på är någonting som Menon direkt problematiserar. Menstruation an-

vänds som ett handikapp i relation till kvinnan och hennes sociala och kulturella status. Me-

non citerar Gloria Steinem i syfte att belysa hur synen på menstruation tycks sett annorlunda 

ut om män var dem som menstruerade: 

“What would happen, for instance, if suddenly, magically, men could menstru-
ate and women could not? The answer is clear-menstruation would become an 
enviable, boast-worthy, masculine event: Men would brag about how long and 
how much. Boys would mark the onset of menses, that longed-for proof of man-
hood, with religious ritual and stag parties. Sanitary supplies would be federally 
funded and free. Military men, right-wing politicians, and religious fundamen-
talists would cite menstruation ('men-struation') as proof that only men could 
serve in the Army ('you have to give blood to take blood'), occupy political of-
fice ('can women be aggressive without that steadfast cycle governed by the 
planet Mars?'), be priest and ministers ('how could a woman know what it is to 
give her blood for our sins?') or rabbis ('without the monthly loss of impurities, 
women remain unclean').”78  
- Gloria Steinem 

 

Menon väljer att citera Gloria Steinem för att understryka att det resonemang som hon för kan 

härledas ur att det manliga är idealet. Eftersom det som är manligt är åtråvärt och domine-

rande är det rimligt att anta att om det varit män som hade mens hade det haft en positiv stäm-

pel. Menon beskriver att allt som männen gör värderas högre och håller därmed med Steinem 

i sitt resonemang att om män hade haft mens hade det inte haft samma stämpel som en svag-

het och något skamligt. Menon argumenterar vidare att om män hade haft mens hade det 

högst troligt används som ytterligare ett sätt att påvisa mäns överlägsenhet över kvinnor.79 En 

form av berättigande till de män som går ut i krig, att man behöver ge blod för att kunna ta 

blod och menstruation kan antas ses som en symbol för styrka och makt till skillnad för hur 

menstruation uppfattas idag. Som citatet ovan beskriver tycks det vara rimligt anta att om män 

hade haft mens hade synen på menstruation rimligen sett annorlunda ut. 

 

Det som Menon och Steinem belyser och problematiserar visar återigen på kvinnans under-

givna roll grundar sig i kvinnans socialt ordnade roll i samhället. Som citatet även antyder 

tycks det inte vara mensen i sig som är anledning till förtryck, utan att det är kvinnan i sig och 

hennes sociala underordnade roll till mannen som ger upphov till den negativa synen på mens.  

 
78 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.75 
79 Menon, Nivedita. Seeing like a feminist. 2012, s.75 
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I detta delkapitel har Nivedita Menons syn på feministiskt angreppsätt presenterats. Kärnar-

gumentet som delkapitlet belyser är just Menons argumentation om huruvida det skulle sett ut 

om män hade mens. I nästkommande delkapitel presenteras ytterligare ett teoretiskt angrepps-

sätt från Menon. Detta är hennes resonemang kring lagen som ett verktyg.   

3.3  Lagen som ett verktyg  
 

I föregående delkapitel har det generella genusperspektivet presenterats för att kunna urskilja 

och undersöka de strukturer som både skapar och stärker den rådande könsmaktsordningen. 

De två delkapitlen ovan har redogjort för ett par genusglasögon för att kunna problematisera 

och förstå hur kvinnans roll ser ut. I detta delkapitel kommer Nivedita Menons resonemang 

om lagen som verktyg presenteras.  

När man talar om ojämställdhet mellan män och kvinnor för många tänkare resonemanget att 

om lagen förser individer med rätt förutsättningar är situationen, per se, rättvis. Detta förhåll-

ningssätt problematiserar Nivedita Menon i boken Recovering Subversion Feminist politics 

beyond the law. Menon argumenterar för att lagen som ett verktyg inte är tillräcklig för att 

uppnå en jämställdhet mellan män och kvinnor. Hon ifrågasätter tanken om att använda lagen 

tycks ses som nödvändigt för att genomdriva en social förändring. Lagen beskrivs av Menon 

som en given leverantör av rättigheter som implementeras i det rättsliga systemet, vilket hon 

kritiserar. Lagen tycks därefter förstås som det primära sättet att legitimera den juridiska dis-

kursen, det antas därför enligt Menon att en kriminalisering skulle socialt delegitimisera en 

praktik.80Detta är något hon problematiserar. 

Menon redogör för fyra argument där hon problematiserar lagen som ett verktyg.  

1. En stor del av världens juridiska system visar på drag som tycks vara diskriminerande 

mot kvinnor. I vissa fall begränsas kvinnor att ha samma möjligheter som män och 

Menon lyfter bland annat rätten till lika arbetsförhållanden eller äganderätt av mark. 

2. Även om det finns en de jure jämställdhet, är lagen i sin funktion och praktik diskri-

minerande mot kvinnor på så vis att lagen tolkas på patriarkala sätt.81  

3. Även om kvinnor och män blir behandlade jämställt och likvärdigt är det trots detta 

fortfarande diskriminerande mot kvinnor. Det förklarar Menon på så vis att eftersom 

kvinnor befinner sig i en underordnad hierarkisk roll. När det kommer till kulturella, 

 
80 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.117 
81 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.4 
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sociala och ekonomiska roller i förhållande till männen. Hon beskriver det som:”In 

other words, it is unjust to treat unequal’s equally”.82  

4. Slutligen argumenterar Menon för att lagen redan i sin grund är manlig och gör kvin-

nors subjektiva erfarenheter av förtryck osynliga då det redan är, i sin struktur, manligt 

kodat och normativt.83 

Ytterligare en problematik Menon lyfter är att lagen i vissa fall snarare kan stjälpa än att 

hjälpa. Hon beskriver att lagen i vissa fall tycks användas som ett maktmedel för män emot 

kvinnor än att hjälpa kvinnorna att få samma rättigheter och möjligheter som männen. Ett 

exempel hon tar upp är lagstiftning om abort som används som ett medel för att öka jämställ-

het i vissa fall kan vara förklätt i ett sätt för männen att kunna påtvinga en abort hos en 

kvinna. Detta exempel kring abortlagstiftning hon refererar till är när Indien lagstiftat kring 

abort sent 1960tal. Lagstiftningen påstod införas i humanitärt syfte, men tycks att haft en dold 

agenda.84 Menon beskriver problematiken vidare på detta vis:  

”Access to abortion is upheld (a) through sanctifying of social norms which are 

in fact antithetical to feminism, and (b) on the grounds that overpopulation is the 

reason for mass poverty, an argument used by the ruling elites to justify the de-

velopment strategy they have adopted.”85 

Möjligheten att kunna göra abort tycks kunna beskrivas, som citatet ovan belyser, ett sätt att 

förklä sociala normer som i själva verket är oetiska enligt feminismen. Det maskeras istället i 

ett argument om överbefolkning som en anledning till massfattigdom som i sin tur används av 

den härskande eliten för att rättfärdiga och motivera utvecklingen av sin strategi. Lagen och 

rätten till abort tycks istället användas som ytterligare ett redskap för att kontrollera kvinnans 

reproduktiva autonoma förmåga istället för att förse kvinnan med fler rättigheter och frihet-

er.86 Hur vi människor lever vårt liv och hur vår “livskvalité” ser ut är inte enbart baserat på 

de biologiska förutsättningar vi människor besitter, som funktionsvariation osv, utan bestäms 

även utefter fördomar och stigma samt den kulturella betydelse som dessa oförmågor tillde-

las.87 Vi bör därför enbart förlita oss på lagen när den är tillräckligt stark för att fullföljas då 

 
82 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.4 
83 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.4 
84 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.72-73 
85 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.74 
86 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.91 
87 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.97 
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Menon anser att vi enbart bör återgå till lagen när rörelsen faktiskt är tillräckligt stark för att 

föra lagreformen fram.88  

Menon menar att det blir problematiskt när feminister försöker använda sig av lagen som ett 

slags verktyg för att genomdriva kvinnors rättigheter och frigöra kvinnors kroppar från för-

tryck som grundar sig i patriarkala strukturer i samhället.89 Vidare fortsätter Menon sitt reso-

nemang med att det behövs en annan form av politik.90 Vi behöver gå ifrån tanken om att vi 

kan ta itu med funktionen av hegemoni på det juridiska diskursspråket. Utan eftersträva andra 

typer av politiska praktiker för att utveckla ett språk som krävs för att möta strukturer som 

skapar myten om en fri vilja.91Det behövs, ”radical politics”, som hon förklarar det och lång-

siktiga åtgärder för att kunna återta sunt förnuft. Arbeta med samhällen och tankestrukturer 

för att utmana de lokala maktstrukturerna.92Resonemanget leder Menon vidare till slutsatsen 

att för att kunna uppnå en förändring krävs det att vi går ifrån en förståelse av en social för-

ändring som är driven av lagen och fokuserar på ett långsiktigt synsätt.93  

Menon lyfter en kritik mot det västerländska, eller som hon formulerar det liberala, förhåll-

ningssätt där uppfattningen om att lagen skulle vara tillräckligt för att genomdriva förändring. 

Detta grundar sig i hävdar Menon i att samma förhållningssätt inte är implementerbart världen 

över.  Lagen är begränsad i sin förmåga att uppnå jämställdhet och rättvisa.94 Om lagen är 

uppbyggd av den ojämlika dynamiken av makt, kan lagen endast påverka orättvisa i den ut-

sträckning som makt är juridiskt härledd. Lagen räcker bara till i den mån den får utrymme för 

att förändra, lagen kan alltså enbart bemöta orättvisor i den utsträckning som lagen har fak-

tiskt makt. 95  

Under revolutionerna som skedde i Europa var lagen ett verktyg för de borgerliga demokra-

tiska revolutionerna. Lagen användes som ett verktyg för att möta och bekämpa ojämlikhet 

mellan människor. Emellertid har demokrati förskjutits både i tid och rum. Det argument som 

Menon för är att de demokratiska ambitionerna som hon kallar det är idag av betydligt mer 

komplex karaktär, framförallt i postkoloniala samhällen.96 Lagen beskrivs av Menon att istäl-

let för att frigöra, begränsar och hindrar visionen om feminism och andra rörelser som vill 
 

88 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.6 
89 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.17 
90 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.216 
91 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.216 
92 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.216 
93 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.156 
94 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.204 
95 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.205 
96 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.205 
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uppnå rättvisa.97 I rent klarspråk skriver Menon genom att försöka omvandla maktrelationer 

genom lagen riskerar det snarare att återskapa och falla tillbaka på dominanta värderingar. Det 

är därför inte heller rimligt att resonera i rättvisa som universellt argumenterar Menon.98 

 

3.4 Symbolisk interaktionism  
 

Ett förhållningssätt gällande hur könsnormer upprätthålls, kan förstås som en del av en social 

konstruktion och symbolisk interaktionism. Laura Fingerson i boken Girls in Power lyfter 

detta perspektiv i sin studie. Hon undersöker i sin studie flickors förhållningssätt till menstru-

ation. Fingerson argumenterar för att könsrollers upprätthållande baserat på social interaktion, 

socialisation och kultur. Snarare än att det uppstår på grund av biologiska faktorer tycks det 

vara socialt konstruerat.99 Hon förklarar det som att vår verklighet skapas i interaktion med 

andra och likaså även kön och synen på menstruation. I och med detta skriver hon ”This 

means that there is no objective reality; rather, we understand our realities and our experienc-

es through talking with others. We define our experiences through social interaction.”100 Cita-

tet beskriver att den verklighet vi skapar sker genom erfarenheter och samtal. Det finns ingen 

objektiv verklighet. Synen på kön baseras därefter på förväntningar och normer av kön. Ge-

nom social interaktion skapar människan sin förståelse av sin världsbild. Språket spelar enligt 

Fingerson en stor roll för hur makt och könsroller upprätthålls. Det skapar mening och ett 

syfte och det skapar även vår bild av världen och hur vi förstår vår omvärld. Språket tillåter 

oss att interagera med människor.101  

Vem, vad och hur makt tar sig i uttryck vilar också på språket enligt Fingerson. Då språket är 

det verktyg vi använder för att förhålla oss till vår omgivning och interagera med andra. Fing-

erson beskriver det som att språket i sig är socialt och kollektivt. Det är språket som förklarar 

och bidrar till vår förståelse av världen. Fingerson belyser ett exempel om uppfattningen av 

menstruation. Hon ifrågasätter hur vi kan beskriva och förstå menstruation utan att använda 

oss av språket. Det tycks inte gå. 102  

 
97 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.206 
98 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.206 
99 Fingerson, Laura. Girls in power, Gender, body, and menstruation in Adolescence. 2006, s.79 
100 Fingerson, Laura. Girls in power, Gender, body, and menstruation in Adolescence.  2006, s.79 
101 Fingerson, Laura. Girls in power, Gender, body, and menstruation in Adolescence.  2006, s.84 
102 Fingerson, Laura. Girls in power, Gender, body, and menstruation in Adolescence.  2006, s.85 
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Symbolisk interaktionism är en inriktning inom sociologin som Herbert Mead har utvecklat. 

Mead fokuserar på interaktionen mellan individer istället för att fokusera på storskaligt per-

spektiv som utbildning eller lagen. Genom att symbolisk interaktionism betraktar människans 

skapande av sin verklighet från ett småskaligt perspektiv, fokuserar det på individen i sam-

hället och dess interaktion med/mot/mellan andra.103 Med ett symboliskt interaktionistiskt 

förhållningssätt möjliggörs det att titta på och förklara en social ordning, vilket är användbart i 

att kartlägga problematiken med chaupadi och varför traditionen upprätthålls.  

Mead hävdar att utvecklingen av en individ sker genom en social process genom den mening 

individen tillskriver ting. Han talar om det sociala jaget, den självbild som man skapar i inter-

aktion med andra som utvecklas i hur andra ser en. 104 Människor förändras i och med sin in-

teraktion med föremål, händelser, idéer och andra människor. Människan tillskriver mening 

till saker för att förstå hur hen ska agera. Blumer som vidareutvecklat Meads teorin menar 

först att vårt agerande baseras på meningen av någonting. Samhället skapas och förändras 

genom social interaktion.105 Social styrning handlar om de förväntningar som varje individ 

uppfattar från människor i sin omgivning, framförallt av personer som är i samma situation. 

Den sociala styrningen sker i hur vi uppfattar vår omgivnings förväntningar på hur man ska 

och anses agera i den rådande positionen man har. Detta förklarar Trost & Levin grundar sig i 

sina referensgrupper, det handlar snarare om vad personen förväntar sig erfara. Det handlar 

inte om hur omgivningen styr, utan vad individen upplever är förväntat av en.106  

Hur vi människor skapas förklaras enligt Trost & Levin ske genom interaktion och samspel 

från hur de runtomkring en talar och för sig. Därför är språket en viktig del i hur den sociala 

interaktionen utformas. På detta vis lär man sig de normer som finns och att etableras i sam-

hället.107 Genom interaktionen används symboler och en symbol är något som står för något 

annat.108 Exempelvis kan en hissad flagga få innebörden och symbolen för nationalism eller 

att någon fyller år och det firas i familjen. Symboler kan tolkas och är tecken för en slags kol-

lektiv mening och förståelse av ett fenomen. Den mening en symbol därefter får uppstår i en 

social interaktion mellan människor. Den sociala miljön och det sociala sammanhanget indi-

viden har befunnit sig i påverkar betydelsen och den kollektiva förståelsen av en symbol eller 

 
103 Giddens & Sutton. Sociologi. 2013, s.63 
104 Giddens & Sutton. Sociologi. 2013, s.63 
105 Giddens & Sutton. Sociologi. 2013 
106 Trost, J,. & Levin I. Att förstå vardagen: Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 2010, s.83 
107 Trost, J,. & Levin I. Att förstå vardagen: Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 2010, s.105-111 
108 Trost, J,. & Levin I. Att förstå vardagen: Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 2010, s.136 



 
 

 

37 

ett objekt”.109 Betydelsen av en symbol är därför en social produkt som kommer från den so-

ciala interaktionen. Mens kan med detta resonemang förstås som att det har sitt ursprung från 

en social interaktion människor emellan och blivit en stark symbol för något orent och fult. 

Det har blivit kollektivets uppfattning av symbolen. Mens kan utifrån detta perspektiv tolkas 

och förklaras som en symbol. 
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4 Analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att analysera min problemställning i syfte att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Frågeställningarna har delats upp i tre underrubriker som också belyser re-

spektive problematik som avses att undersökas och redas ut. Analysavsnittet har utformningen 

av en trestegsraket där alla delar bygger vidare på varandra för att resonera och analysera vad 

för mekanismer som skulle kunna vara rimliga för att få bukt med chaupadi.  

 

4.1 Mekanismer i samhället och chaupadis upprätthållande 
 

Den första frågeställning som ställs i uppsatsen och vad detta delkapitel avser att behandla är: 

Hur kan man förstå och problematisera mekanismer i samhället som leder till att chaupadi 

upprätthålls? Vad finns det för mekanismer i samhället som tycks kunna urskiljas som en 

form av upprätthållande av chaupadi? I det teoretiska kapitlet presenteras Yvonne Hirdmans 

teoretiska ansats om ett genussystem och en genusordning som förklarar och reder ut mannens 

sociala roll i relation till kvinnan. I hennes ansats beskrivs kvinnan som underordnad mannen. 

Denna rolltilldelning har enligt Hirdman ursprungligen baserats på kvinnan och mannens bio-

logiska skillnader men att den med tiden blivit allt mer separerad. Den rolltilldelning som hon 

talar om förklaras som socialt konstruerad. Med socialt konstruerad avses vidare att den roll-

tilldelning som sker skapas socialt. Vilket innebär att separeringen av könen från början 

kanske härstammat från biologiska skillnader men nu tas i uttryck från föreställningar om vad 

som antas vara kvinnligt respektive manligt.  

Hirdman presenterar två olika pelare i sin förklaring av genussystemet. De två pelarna består 

av för det första isärhållningen och separationen av könen och för det andra mannens norma-

tiva hierarkiska roll. Utifrån dessa två stommar är det relevant att titta på vad menstruationen 

har för roll i genussystemet. Isärhållningen tycks vara det som separerar det som är manligt 

och kvinnligt. Här tillskrivs egenskaper och förväntningar som finns på könen. Mens kan här 

ses som den särskiljande faktorn mellan män och kvinnor där det blir tydligt att könen skiljer 

sig åt. Till följd av detta används mens som ett medel för att hålla dem isär. Vidare beskriver 

Hirdman att ju starkare isärhållning, ju starkare blir även hierarkin mellan könen. Menstruat-

ionens roll som ett verktyg att separera män och kvinnor tycks resultera i att det i sin tur legi-

timerar hierarkin och gör den starkare.   
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Hirdmans teori om isärhållning kan användas som en förklaringsmodell till chaupaditradition-

en och dess upprätthållande. På så sätt att isärhållningen förklarar stärkandet av den manliga 

normens primat. Vilket i sin tur kan användas för att förklara hur menstruationen ses som ett 

särskiljande mellan könen och utgör en faktor till chaupaditraditionens upprätthållande. På så 

vis att chaupaditraditionen fortsätter att efterlevas. Hirdman beskriver det som att isärhåll-

ningen stärker och legitimerar den manliga normens dominans och hierarkiska roll. Det som 

då tycks legitimera isärhållandet. Det går alltså runt, de båda påverkar och upprätthåller 

varandra. Mensen är en faktor som skiljer mellan det manliga och kvinnliga. Vilket i sin tur 

leder till att det blir legitimt att de hålls isär, som även stärker den manliga normen då mens 

anses vara tabu. I denna genomgång av Hirdman tas vi vidare till “genuskontraktet”. Som i sin 

tur även fyller en bidragande roll till att attityden och tankestrukturen av menstruation som 

äckligt. Det tycks således vara en giltig orsak för att isärhållandet fortgår. Detta kan tolkas 

som ett synsätt till varför chaupadi fortlöper. Det genuskontraktet som skapats där mannen är 

överordnad kvinnan förs vidare genom generationer. Man kan här urskilja ett sätt som patriar-

kala strukturer både skapas, uppehålls och återföds.  

Vad som i sin tur förväntas av könen beskrivs av Nivedia Menon då hon redogör för att det 

skapas olika förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig. Som exempel nämner Menon 

att det inte tycks vara manligt att gråta utan är ett kvinnligt attribut. Det är av vikt att se till 

hur Menon förklarar att ’lära sitt kön’. Det är någonting man lär sig från sin omgivning som 

sedan även i sin tur blir bedömt av omgivningen. Hur man förväntas bete sig och agera är 

således något som lärs in. Vad som anses vara manligt och kvinnligt tycks styras av normer 

och attityder i samhället.  Detta skapar vidare idén om att mens är skamligt. Genom att man 

lärs hur man ska vara, så lärs man också att man ska skämmas. Denna skam tycks komma till 

uttryck från att det finns en patriarkal struktur som tidigare beskrivits, som lär oss att kvinnan 

ska vara underordnad, och i sin tur skämmas. Detta bidrar följaktligen till denna tankestruktur 

om kvinnan och mens som skamligt. Den reproduktiva kraften av genuskontraktet som bely-

ser mens som skamligt samt legitimerandet av chaupadi tycks även framkomma i materialet 

från Crawford m.fl. De lyfter ytterligare en aspekt om skammens grepp i hur den tas i uttryck 

från familj och vänner. I förväntan av att följa traditionen för det alltid har varit så. Detta visar 

på den inre skammen där den frodas i rädslan för att bryta strukturerna. Att man till slut tror 

på det själv eller inte vågar bryta normerna för man skäms.    

Patriarkala strukturer tycks således spela en avgörande roll i hur synen på mens utformas som 

ett kvinnligt och undergivet fenomen. Detta kan vi även se i andra kontexter. Menon belyser 
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könsmaktsordningens roll och makt genom bland annat hur den manliga dominansen och 

mannens mer åtråvärda roll kan urskiljas i hur normen förhåller sig till hur en klär sig. Hon 

argumenterar för att om en kvinna bär ett manligt kodat plagg tycks det tas emot mer positivt 

av omgivningen, medan om en man bär ett kvinnligt kodat plagg får denne en negativ reakt-

ion. På samma sätt, menar Menon, kan vi tänka oss att mens inte hade haft samma stigmatise-

rande prägel som idag om det hade varit män som hade haft mens.  Istället hade det snarare 

setts som en symbol för styrka och dominans. Det blir tydligt i denna argumentation att patri-

arkala strukturer bär en avgörande roll i hur synen på mens utformas som ett kvinnligt och 

undergivet fenomen.  

Ytterligare ett synsätt att förstå och förklara den manliga normens primat på är genom det 

symboliska interaktionistiska perspektivet. Med hjälp av symbolisk interaktionism beskrivs 

interaktionen och skapandet av den uppfattning människan har av sin omgivning och världs-

bild. Förståelsen kring det sociala jaget (könsroller) som skapas. Det sociala jaget beskriver 

hur människan skapas utefter de förväntningar som de får i interaktionsutbytet med människor 

i sin omgivning. I skapandet av det sociala jaget skapas även den förväntan kvinnorna har att 

följa chaupadi. Symbolisk interaktionism kan användas som ett analysverktyg på detta sätt. 

Att kvinnans roll och identitet skapas till viss del av de förväntningar som omgivningen har. 

De förväntar sig att dem ska följa traditionen. Här undersöks inte bara gruppen och omgiv-

ningens roll i skapandet (och upprättandet) av könsmaktsordningen utan även hur individen 

utformar och skapar detta. Trost & Levin beskriver referensgrupper, de människor som finns i 

vår omgivning, som en avgörande faktor i den sociala styrningen där kvinnor tycks förväntas 

agera på ett visst sätt. Med denna infallsvinkel spelar det egentligen ingen roll vad folk aktivt 

säger att en kvinna ska göra utan den uppfattning hon har av de förväntningar som ligger på 

henne blir en styrande faktor.  

Språket som Laura Fingerson beskriver spelar stor roll i hur vi uppfattar den världen vi har 

tillgång till och ger en betydelse till ting. Språket laddar olika ting och företeelser. I den be-

märkelsen om det uppfattas som värdefullt eller värdelöst eller om det anses vara en tillgång 

eller ett problem. Mens har blivit laddat som ett hotfullt problem som behöver döljas. Vår 

förståelse och uppfattning av menstruation har enligt detta förhållningssätt till viss del skapats 

genom språket. Det är därför även relevant att inkludera språket och det värde som ting till-

skrivs och vad för betydelse detta får och bidrar till i skapandet av den patriarkala strukturen 

som samhället står på.   
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På samma sätt som språket, fungerar även symboler som verktyg för betydelseskapande. En 

symbol är något som står för något annat. Exempelvis som att en vigselring tycks symbolise-

rar äktenskap, eller som i detta sammanhang att mens symboliserar något orent och fult. I in-

teraktionen med varandra så kommunicerar och skapar vi en kollektiv förståelse av symbolen. 

Genom symbolisk interaktionism kan vi även analysera vad symboler får för betydelse i hur 

vår sociala ordning skapas och upprätthålls. En symbol och dess betydelse är därför en social 

produkt som kommer från den sociala interaktionen. Mens har blivit en symbol i liknelse med 

något som är orent genom att i interaktion med varandra. När till exempel en flicka blir utpe-

kad om hon blöder igenom skapas uppfattningen samt förståelsen av mens som något dåligt, 

både för flickan som blött igenom och för de individer som bevittnar händelsen. Mens kan 

med detta resonemang förstås som att det till viss del har fått sitt negativt laddade ursprung 

från en social interaktion människor emellan och blivit en stark symbol för något orent och 

fult. 

Baserat på denna förståelse och tolkning går det även att urskilja hur mens fortsätter att vara 

en faktor till en isärhållning. Denna isärhållning bidrar i sin tur till hur chaupadi fortsätter att 

återskapas och upprätthållas genom generationer. Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv 

har flera mekanismer kunnat urskiljas och benas ut som en faktor och möjlig förklaring till att 

chaupadi fortsätter att upprätthållas. I nästkommande del avser jag att försöka bena ut hur 

könsmaktsordningen som i denna del problematiserats kan bidra till ett skambeläggande bete-

ende och hur detta i sin tur tycks upprätthålla chaupaditraditionen trots att det är förbjudet 

enligt lag.  

4.2 Skammen och stigmatiseringens järngrepp  
 

I detta avsnitt lyfts utgångspunkten uppsatsen avser att reda ut. Om chaupadi är ett uttryck för 

en könsmaktsordning och skam. Detta påstående följer ur den tidigare analysen som lyft pro-

blematiken utifrån ett genusperspektiv. Med hjälp av Hirdmans förklaring om en isärhållning 

samt skapandet av kön och skam i förståelse av symbolisk interaktionism. Det här vill jag nu 

diskutera utifrån min andra frågeställning som jag gör reda för i inledningen som lyder: Vilken 

roll spelar skam och stigmatisering i upprätthållandet av traditionen?  Först och främst är det 

relevant att reda ut om det finns det andra mekanismer som kan ha en påverkan och som på 

sikt kan förändra skapa ökad jämställdhet, minska diskriminering samt öka möjligheten till 

tillgång av utbildning osv. Den tes jag i detta avsnitt vill pröva är om isärhållandet och värde-
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randet av kön kan kopplas till ett slags skambeläggande och stigmatisering som i sin tur upp-

rätthåller traditionen. Denna tes kan i sin tur delas upp i två delar. Nämligen för det första – 

att en patriarkal könsmaktsordning påverkar skam och för det andra - att det bidrar till att trad-

itionen följs och upprätthålls.  

Det finns flera studier som presenterats i mitt material som visar på att skam och stigmatise-

ring är ett uttryck för en könsmaktsordning. Ett exempel på detta går att urskilja ur mitt samtal 

med Hira Dahal. Hon beskriver det som att det finns en patriarkal och mansdominerad ord-

ning i Nepal där mannen är det normativa idealet. Dahal beskriver att på grund av den rådande 

könsmaktsordningen upplever hon att flickor och kvinnor i sin tur diskrimineras på grund av 

sitt kön. Vilket både Hirdman och Menon gör reda för genom deras förklaring om kvinnan 

som underordnad mannen. Vidare beskriver hon hur denna diskriminering tas i uttryck som 

ett skambeläggande på kvinnan. Då kvinnan upplever en skam över att ha fötts som kvinna. 

Detta beskrivs dock utefter Dahals subjektiva erfarenhet men är ett exempel på skam och 

stigma som ett utryck från patriarkala strukturer. 

Det uttrycks även i uttalandet ifrån FN där de beskriver menstruation som ett medel till att 

stigmatisera och skam belägga kvinnor och även begränsa dem av sina mänskliga rättigheter. 

Mensen underminerar flickorna genom att de utestängs ifrån samhället på grund av att de har 

mens och blir i samma stund skambelagda för att de har mens. Från videofilmen Chaupadi: A 

sexist custom från UNFPAasia beskriver kvinnorna hur de upplever sig begränsade av sina 

mänskliga rättigheter men även utsatta på grund av deras kön.   

I det teoretiska kapitlet beskrivs kvinnan som underordnad mannen. Kvinnans underordnade 

sociala roll blir som ett ytterligare steg i ledet när hon även har mens och därmed blir begrän-

sad av sina mänskliga rättigheter. Malla Singh beskriver kvinnans roll i Nepal som underord-

nad och att flickor/kvinnor systematiskt diskrimineras på grund av sitt kön. Till följd av detta 

beskriver hon att kvinnans roll blir tydlig och begränsad till att vara den perfekta husmodern. 

Om en kvinna inte lever upp till den roll som förväntas riskerar hon att bli utstött och skambe-

lagd av samhället. Vidare problematiseras denna stigmatisering som sker av kvinnan i 

Crawfords m.fl. studie då det även tas upp ytterligare en dimension i problematiken kring 

skammen. Det tydliggörs att en stor faktor till att kvinnan blir stigmatiserad och skambelagd 

sker när hon menstruerar då mensen i sig blir en symbol för förtryck. 

Detta tar sedan Crawford m.fl. vidare i sin problematik och visar på den utsträckning denna 

stigmatisering och skam leder till. Vilket är fysiska begränsningar som även kommer i kon-
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flikt med de mänskliga rättigheterna. Det sker en form av ’dubbel-stigmatisering’ som går att 

urskilja i Crawfords resonemang då mens i sig bär ett stigma och sedan ytterligare att vara 

kvinna medför en skam. Kvinnans underordnade sociala roll blir som ett ytterligare steg i le-

det när hon även har mens och därmed även blir begränsad av sina mänskliga rättigheter. Hon 

tycks bestraffas tvådubbelt.   

Denna begränsning som sker av kvinnor uppmuntras dock inte enbart av män utan är som vi 

tidigare har sett något som även kvinnor förväntar sig av andra kvinnor. Detta visar på den 

inre skammen och rädslan för att bryta strukturerna genom att man till slut tror på det själv 

eller inte vågar bryta normer för man skäms. Som uttrycks i tidigare avsnitt tycks skammen 

skapas i både skapandet av könen som ett tillhörande attribut för kvinnan. Känslan av skam 

över sin kropp tycks internaliseras till följd av chaupadi. Stigmatiseringen och skambeläggan-

det verkar ske i två dimensioner. Först genom normer och uppfattningar i samhället om mens 

som orent. Detta målar upp en bild av den menstruerande som äcklig vilket föder och göder 

skammen kring mens. Den andra aspekten i upprätthållandet av skammen tycks ske inifrån 

kvinnan. På så vis upprätthålls även stigmat och skammen genom att kvinnan ser sig själv 

som oduglig och att hon tror att det är sant.  

 

Ytterligare ett förhållningssätt att använda när man tittar på problematiken med hur skambe-

läggandet och upprätthållandet av chaupadi fortgår är genom symbolisk interaktionism. Som i 

teoriavsnittet ovan går det att tolka och leda skammen till förväntningar ifrån omgivningen. 

Där kvinnor förväntas agera på ett visst sätt, med denna infallsvinkel spelar det egentligen 

ingen roll vad folk aktivt säger att en kvinna ska göra utan den uppfattning hon har av de för-

väntningar som ligger på henne. Utifrån detta synsätt är det symbolen och den allmänna upp-

fattningen och förståelsen som spelar roll som skapats i interaktion med andra. Som även dis-

kuterats tidigare kan det i vissa fall även varit en förståelse och tankestruktur som ärvts av 

generationer. En rimlig analys skulle vara att individer inte får något avstånd till traditionen 

och den allmänna förståelsen kring menstruation som ett problem. Detta blir en reproduce-

rande kraft som Yvonne Hirdman även kritiserar och talar om att det är som det är för det 

alltid varit så ”den reproducerande kraften: det är som det är för att det var som det var.”110 

Målet tycks därför vara att bryta den rådande bilden av mens och förhindra att den reproduce-

ras. Den könsmaktsordning som gjorts reda för tycks därefter gå hand i hand med skapandet 

och bibehållandet av skammen. 

 
110 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.1988, s.57 
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Stigmatiseringen och skammen som medföljer tycks ses som en bidragande faktor till att 

chaupadi upprätthålls. Delvis på grund av att kvinnor och flickor själva upprätthåller tradit-

ionen då stigmatiseringen påverkar deras självbild. För att kunna förändra detta, som Hira 

Dahal talar om, föreslår hon en utbildning som kan hjälpa flickorna/kvinnorna att få en distans 

till stigmat. Genom att avslöja föreställningen om mens som ett stigmatiserat och skamligt 

fenomen och istället lyfta vad det faktiskt är: en normal biologisk företeelse. Det är inte något 

farligt eller utgör något hot. Uppfattningen om mens som problematisk finns det inget belägg 

för. På samma vis som att det är en naturlig biologisk företeelse att håret växer, eller att man 

svettas. Som alla människor gör. Är mens en naturlig del av människans biologi. Bara att 

detta är kopplat till enbart kvinnliga biologiska funktioner. Att genom utbildning och kun-

skapsbildning om mens som naturligt och normalt kan även i sin tur påverka och hjälpa flick-

or till en positiv självbild och distansera sig till stigmat. Det här kan i sin tur påverka självbil-

den på ett positivt sätt än ett negativt. Om vi då skapar vår förståelse av verkligheten i inter-

aktion med andra är det även andras förståelse, uppfattning och tolkning som vi baserar vår 

uppfattning av omgivning på. Genom att då separera mens från den uppfattningen som idag 

finns och ersätter den med en uppfattning som baserats på den biologiska funktion mens har. 

Kan det då kunna ske en förändring? 

Det finns studier som visar på att saker som stigmatisering och skam är uttryck för en köns-

maktsordning, som i mitt material yrkas från framförallt Emily Wilson och Malla Singh. De 

både uttrycker att patriarkala strukturer och en könsmaktsordning bidrar till och både skapar 

stigma och skam, men även upprätthåller stigma och skam. I den ena studien av Malla Singh 

beskriver hon att flickor och pojkar lärs sig vad som förväntas av sin roll och med denna för-

väntad tillhör även en förutfattad förståelse och attityd kring manligt och kvinnligt som resul-

terar i att det manliga och kvinnliga separeras och även värderas olika. Något som även kan 

understrykas och förklaras från både Menon och Hirdman i föregående avsnitt. Där de belyser 

och reder ut hur könsmaktsordningen skapas på olika vis. Både genom en isärhållning som 

även upprätthåller det manliga som det normativa. Samt genom Menons förklaring kring att vi 

lär oss att agera utefter de förväntningar som finns av vad som är manligt och kvinnligt. I och 

med detta beskriver även Emily Wilson i sin studie att det finns ett samband mellan makt och 

kunskap. Detta samband har resulterat i en manscentrerad bild av mänskliga rättigheter vilket 

tycks kunna förklara/bidra till en förståelse kring att det finns ett tabu kring mens då det blivit 

ett outforskat ämne.   
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Menons resonemang om menstruation kan även tolkas som ett uttryck för en könsmaktsord-

ning. Det blir tydligt i det citat hon refererar från Gloria Steinem att menstruation används som 

ett medel för att legitimera stigmat och skammen som överförs på kvinnor. I detta citat lyfts 

även problematiken att stigmatiseringen sker i två led. Det är först mens som bär ett stigma 

och anses vara äckligt. För det andra blir även kvinnan i sig stigmatiserad och skambelagd. 

Skam, stigma och en könsmaktsordning tycks baserat på de resonemang som hittills framförts 

vara sammanlänkade och inverka på varandra. På så vis att skammen och stigmat som med-

följer menstruationen även påverkar kvinnans sociala roll. Hennes roll tycks bli ytterligare 

begränsad och i sin tur även underordnad det som är det normativa idealet, mannen. Det finns 

i sin tur en koppling mellan isärhållandet, symbolisk interaktionism, skambeläggandet och 

stigmatiseringen samt upprätthållandet och skapandet av en könsmaktsordning. Det här upp-

rätthållande av stigmat tycks leda till att patriarkala strukturer upprätthålls. Och om nu, chau-

padi, är ett sådant här uttryck för patriarkala strukturer så kan vi se att den här patriarkala 

könsmaktsordningen också upprätthåller chaupadi som ett utryck för stigma och skam. Skam 

och stigma tycks ses som en efterverkning från patriarkala strukturer som finns i samhället. 

Skammen och stigmatiseringen kommer, enligt min mening, från att det existerar en köns-

maktsordning som upprätthåller och föder skammen. Stigmatiseringen av både mens och 

kvinnan tycks kunna ses som en reaktion/effekt på de rådande normerna i det sammanhang 

som en befinner sig i. 

 

4.3 Rättsväsendet utan kraft  
 

Hur kan tradition med chaupadi brytas. Det har gjorts försök att förändra traditionen genom 

att införa en lagstiftning, något som inte har fungerat. Nivedita Menon betonar aspekten om 

lagen som tandlös. På så vis att den inte tycks vara så pass normbildande som man trott. Ytter-

ligare kritik som belyses är bland annat att lagens utformning ofta är diskriminerande mot 

kvinnor. Även i de fall som lagen är utformad jämställd utförs praktiken av den på ett diskri-

minerande sätt. Hon belyser kvinnans underordnade position i förhållande till mannen och 

lyfter problematiken med att lagen i många fall i sin grund är ’manligt kodad’.111 Hon lyfter 

således problematiken med en könsmaktsordning och dess påverkan på lagstiftningen. Något 

som problematiserats och diskuterats i de tidigare två avsnitten. Könsmaktsordningen tycks 

vara så stark att det inte går att lagstifta bort den. Baserat på dessa punkter är det även rimligt 

 
111 Menon, Nivedita. Recovering Subversion, Feminist politics beyond the law. 2004, s.4 
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att ifrågasätta om ett lagförslag alltid är bästa lösningen med att få bukt med ett problem eller 

rätt metod om man vill genomföra en förändring. I detta fall så finns det ingenting som pekar 

på att lagen i sig faktiskt är skadlig men utifrån de resonemang som Nivedita Menon för kan 

vi dock se att en lagförändring faktiskt skulle kunna vara mer skadlig än behjälplig. Ett exem-

pel Menon uppmärksammar i tidigare teorikapitel är ett fall angående abortlagstiftningen. I 

detta fall har lagen snarare använts som ett maktmedel mot kvinnans rätt till sin egen kropp. I 

resonemanget kring abortlagen tycks lagen begränsa kvinnans frihet snarare än att öka den. 

Problematiken i hennes resonemang visar på att makten över kvinnans kropp snarare landat i 

mannens händer. Vilket leder till att det är mannen som även kan besluta om att en kvinna 

måste genomföra en abort eller inte. En lagstiftning som vi vanligtvis förknippar med frihet 

och kvinnlig frigörelse resulterar istället i en ytterligare begränsning av kvinnan. Menon lyfter 

därefter kritik mot att genomföra en lag. Bortsätt från att den i vissa fall kan vara mer skadlig, 

belyser hon även vikten i att för att uppnå en förändring, är det viktigast att det sker inifrån 

och inte genom yttre mekanismer. Denna syn på lagen som ett verktyg för att förändra sam-

hället kritiseras och ses snarare som ett västerländskt fenomen som inte är tillämpbart univer-

sellt. Vad kan då vara ett rimligt tillvägagångssätt för att få bukt med problematiken.   

Avslutningsvis avses den tredje och sista frågeställningen behandlas. Givet antagandet om en 

patriarkal könsmaktsordning som upprätthåller traditionen med chaupadi, vilka verktyg eller 

åtgärder kan tänkas bryta den? 

 

Ett människorättsarbete kan användas som ett lagliknande regelverk som på sikt kan uppnå en 

förändring. Förändra i form av att skapa ökad jämställdhet, minska diskriminering samt öka 

möjligheten till tillgång av utbildning och liknande. Ett människorättsarbete tycks därför vara 

ett rimligt alternativ att undersöka. Frågan är vilken effekt ett sådant arbete skulle få, om det 

skulle hjälpa eller stjälpa. Ett sätt att använda sig av mänskliga rättigheter är genom ett folk-

rättsligt arbete. På så vis att arbeta med konventioner och genomdriva en form av institutionell 

förändring. De mänskliga rättigheterna kan delas in i två separata block. I den struktur som 

urskiljs i FN kan blocken beskrivas och delas in på följande vis: först medborgerliga fri- och 

rättigheter och sedan sociala och ekonomiska rättigheter. Ifall ett människorättsarbete skulle 

prövas som en mekanism är då frågan på vilket sätt. 

 

Att införa konventioner där rättigheter tydliggörs skulle kunna vara ett alternativ. Dock finns 

det för det första en risk med att lagstifta eller försöka införa olika reglage uppifrån för hur 
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människor ska beter sig. Det tycks inte alltid hjälpa att införa ett juridiskt ramverk och riske-

ras istället få en motsatt effekt. Nepal har ratificerat kvinnokonventionen och liknande kon-

ventioner utan att det skett en förändring i praktiken eller attityder. Dock är frågan om ett 

människorättsarbete är fruktbart och rimligt att vända sig till i denna fråga. Utifrån hur lagens 

påverkan sett ut gällande chaupadi, men även trafficking, barnarbete och dylikt i Nepal tycks 

inte lagen eller ett människorättsarbete med konventioner ensamt ha så stor slagkraft och för-

ändringsmöjlighet. Det verkar behövas någonting mer för att vara fruktbart. Detta kan tyda på 

att införa vidare lagliknande regelverk kan verka tandlöst. 

Ett antagande baserat på Chhoris arbete visar på att kunskap och utbildning tycks vara nyck-

eln till förändring. Utbildning kan därmed ses som ett förslag för förändring. Baserat på Da-

hals uttalande samt det inhämtade materialet ifrån Chhori går det att urskilja att utbildning och 

kunskapsskapande är fruktbart och verksamt. Detta tydliggörs i deras empowerment training-

program. Det har visat kunnat se en förändring i både beteende och attityder efter uppföljning 

hos de flickor som har gått empowerment-training programmet. Ett tydligt exempel på detta 

är från Chhori. På en verksamhetsträff närvarande en av de flickor som tidigare gått pro-

grammet och delade med sig av sina erfarenheter från programmet. Hon berättade hur hon 

delat med sig av den kunskap hon lärt sig för sina vänner och familj. Vilket har resulterat i en 

förändring. Nu får hon stanna hemma, behöver inte bo i en menshydda under sin menstruation 

och får vara med och laga mat till båda hennes föräldrar. Detta exempel visar tydligt på att 

den förändringskraft Hira talar om och som eftersträvas. Det visas att efter att Chhori följt upp 

hos de flickor som gått deras empowerment training-program finns det en tydlig förändring 

före och efter.  

I tystnad för man ändå fram ett budskap. Att inte prata om menstruation kan tolkas som ett 

sätt att även föda en skam genom att inte säga någonting alls. Att det är skamligt och tabu att 

tala om mens. Som Fingerson beskriver bär språket en viktig roll i hur vår förståelse av värl-

den skapas. Att menstruation inte talas om tycks skapa en glidning i hur mens förstås. Det 

förväntas vara något som omgivningen har en rätt att lägga sig i som tidigare beskrivits av 

Crawford. Samtidigt som det saknas ordentlig kunskap om vad det egentligen handlar om. 

Något som Hira Dahal framför i vårt samtal. Hon pekar på att det finns en kunskapslucka hos 

flickor och kvinnor om vad menstruation handlar om. Det är inte bara förståelsen av mens 

som något som inte behöver vara stigmatiserat utan också handlar om någonting mer. Kun-

skapen om att det här handlar om föreställningar om biologiska funktioner. Den symbol som 

menstruationen har i samhället tycks behöva omvärderas för att inte uppfattas som ett laddat 
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fenomen. Här kan även språket som Fingerson talar om vara ett starkt verktyg i att omvandla 

mens som en negativ symbol. Detta kan även härledas till Menons resonemang om hur kön 

görs och de föreställningar om vad som är positivt samt negativt för respektive kön tillskrivs. 

Genom att öka kunskapen om menstruation som en naturlig biologisk företeelse tycks det 

även kunna bidra till mer jämställdhet. Genom att uppnå ett upphävande av stigmat medföljer 

även en förändring. Om stigmat förlorar sin kraft och avslöjas kan det antas vara troligt att 

både chaupadi förlorar sitt fäste men även uppnå en jämställdhet. 

Denna tradition är något som levts genom generationer, om man hela livet trott att en kvinna 

förväntas bringa otur under mens är det även en naturlig reaktion att agera utefter denna för-

ståelse. Som tidigare problematiserats kan detta förstås av den reproducerade kraften av ge-

nuskontraktet samt isärhållningen som Hirdman talar om. Det anses vara ett hot så det är 

självklart att folk tror att det gör rätt eftersom de blivit inlärda att det är så. Det finns som tidi-

gare nämnt en skillnad i tystnad och skam, men genom att bryta tystnaden ifrågasätts skam-

men och stigmat. Likväl som att om tystnaden blir större ger det även utrymme för tolkning 

och olika uppfattningar. Något som tycks resultera i att skammen och stigmat gror sig starkare 

med.  

Vad som diskuteras i det här sista avsnittet handlar om åtgärder när lagen inte är tillräcklig. Är 

det rimligt att åberopa mänskliga rättigheter och vilka bör man i så fall fokusera på. Vidare, i 

ljuset av de mänskliga rättigheternas odelbarhet, vad talar för att vi bör fokusera på vissa rät-

tigheter framför andra. Baserat på Chhori och deras erfarenheter tycks utbildning ha gett ef-

fekt vilket talar för att man möjligen bör fokusera på rätten till utbildning. Kritik har riktats 

från Menon om att lagföra restriktioner. Det finns en risk att hamna i den fälla hon beskriver 

när lagen blir tandlös. En förändring behövs ske inifrån. Det skulle dock vara en intressant 

aspekt att titta på om en lagstiftning kring exempelvis menstruation undervisning i skolan 

hade funnits. 

Som det empiriska materialet som Chhori istället antyder så handlar det om man måste skapa  

frihet och detta genom empowerment – att stärka kvinnor. Det kan bara skapas inifrån och kan 

vara något som kan skapas genom utbildning. Utbildning och empowerment tycks således 

hänga ihop. Det går att se att genom utbildning så skapas empowering baserat på materialet 

ifrån Chhori. Det tycks också kunna visas att chaupadi leder till en form av disempowering. 

Frågan kan där ledas tillbaka till det resonemang Menon för om lagens otillräcklighet. För det 

tycks inte spela någon roll att det finns ett formellt skydd i lagstiftningen för kvinnan och 
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mens bär trots lagstiftningen en skamfull och stigmatiserad prägel. Att fokusera på att stärka 

kvinnan, empower, blir ett rimligt tillvägagångssätt att fokusera på utbildning. Genom att 

utforma en utbildning som bidrar med en förståelse för hur kvinnans biologiska kropp 

fungerar och att mens uppstår av hormoner. Ifrågasätter även den bild av mens som farligt och 

hotfullt.  

Att vända sig till lagstiftnig för att skapa en förädring går slutligen att ifrågasätta. Menon 

riktar kritik mot att använda lagen som ett legitimt verktyg för att uppnå jämställdhet och 

beskriver det som ett västerländskt fenomen som inte är tillämpbart universellt. Att skapa en 

institutionell förändring och genomföra formella lagar tar inte bort den skam och stigma som 

mensen och kvinnan har. Som tidigare diskuterats bär stigmatisering och skambelägging av 

mens och kvinnor en roll som bidrar till att chaupadi upprätthålls. Det verkar därför vara här 

en förändring behöver ske då utbildning tycks vara ett fruktbart alternativ. Genom att ge 

kvinnor kunskap om sin egen kropp, vilket de har rätt till. Tillsammans med den kunskapen är 

det rimligt att skammen ifrågasätts. Detta kan vara något som kan skapa förutsättningar för 

jämställdhet och möjligtvis upphäva vissa av de här grunderna för isärhållandet som i sin tur 

är grunderna för ojämställdhet. 
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5 Slutsats   
 

Som tidigare i uppsatsen diskuterat tycks det visa att den rådande könsmaktsordningen och 

patriarkala strukturer bär en roll i att chaupadi fortsätter att upprätthållas. I kvinnans under-

ordnade roll tillskrivs förväntningar som både internaliserats hos kvinnan och även sker från 

hennes omgivning. Dessa förväntningar leds även av ett skambeläggande och en pågående 

stigmatisering av den menstruerande kvinnan. Att menstruation framställs och upplevs som 

något tabubelagt tycks kunna förstås som en av grundpelarna i att chaupadi fortsätter att följas 

trots att det finns en lagstiftning. Denna skam och stigmatisering har, som tidigare analyserats 

och diskuterats, rötter i att det finns en könsmaktsordning mellan könen som även i sin tur 

tycks legitimera traditionen.  

En lagstiftning mot chaupadi får därför inte den efterlängtade effekten av att lyckas motverka 

traditionen. Detta kan förstås utifrån Nivedita Menons resonemang kring att lagen inte är till-

räcklig för att förändra patriarkala strukturer. Det går, utifrån detta synsätt, inte att lagstifta 

bort en ojämställdhet utan är någonting som behöver ske inifrån. Ett alternativ till att möta 

denna attityd skulle kunna vara en form av utbildning och kunskapsbildning som ifrån Chhori 

och Hira Dahal tycks vara effektivt och verksamt i att förändra samt gå ifrån traditionen. Om 

kvinnan får tillgång till den kunskap hon har rätt till om hur hennes kropp fungerar. Kan möj-

ligtvis skammen och stigmat avslöjas. Om alla får tillgång till en utbildning om vad mens 

faktiskt är, en biologisk funktion som är lika normalt som att håret växer, kan den vedertagna 

uppfattningen rimligtvis ifrågasättas.  

Analysen som presenterats bygger på en trestegsraket där alla delar är sammanlänkade. På så 

vis att det första delkapitlet problematiserar och benar chaupadi utifrån ett genusperspektiv. 

Där det görs reda för patriarkala strukturens roll. Hur isärhållningen Yvonne Hirdman beskri-

ver tycks kunna ha en roll i upprättandet av chaupadi. Samt hur skapandet av kön även har en 

påverkan. Förståelsen kring menstruation som någonting tabu och äckligt stärks och reprodu-

ceras i kraft av normer i samhället. Dessa normer förs sedan vidare och lärs vidare genom 

generationer emellan och tycks upprätthålla bilden av menstruation som skadlig och hotfull. 

Det andra delkapitlet bygger sedan vidare på detta och gör reda för vilken roll könsmaktsord-

ningen spelat i skapandet av skam och stigmatisering samt dess påverkan i upprätthållandet av 

chaupadi. Skammen och stigmatiseringen av menstruation kan tolkas som ett utryck för en 

könsmaktsordning och även i sin tur bidra till att chaupadi upprätthålls.  Det tredje och sista 

delkapitlet går slutligen in på vilka åtgärder som kan tänkas vara rimliga. Varför lagen inte är 
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tillräcklig för att både bryta upprättandet av chaupadi och för att uppnå jämställdhet. Utbild-

ning tycks vara ett fruktbart alternativ till att kunna uppnå en förändring i attityder och även 

för avslöja att menstruation inte är ett hot. Genom utbildning är det även rimligt att anta att 

flickor och kvinnors självbild stärks istället för att brytas ner. Det återkommande temat blir till 

följd av detta att underminera stigmatiseringen, skammen och könsmaktsordningen för att 

bygga upp och stärka kvinnans självbild.  Dessa tre delkapitel bygger därför på varandra. Där-

för att, om det inte hade funnits en patriarkal struktur och en könsmaktsordning tycks det gå 

att ifrågasätta om det hade funnits ett så starkt skambeläggande och stigma kring menstruat-

ion. Hade det inte funnits ett stigma och skambeläggande beteende så hade man kanske kun-

nat uppnå en förändring med hjälp av en lagstiftning. 

Slutligen uppenbarar denna studie att chaupadi kan förstås som ett utryck för en könsmakts-

ordning som inte kan lagstiftas bort. Detta uppenbaras framförallt i resonemang om att det 

krävs någonting mer för att bryta strukturen som är ett komplext kluster av en könsmaktsord-

ning, vidskepliga föreställningar, skam och stigmatisering. Det tycks dock kunna urskiljas att 

ett alternativ för att försöka uppnå jämställdhet kan ske genom en form av utbildning och kun-

skapsskapande.  
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