
ARBETSRAPPORTER 

Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 854 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is Amman’s world 
En kvalitativ studie av jordanska kvinnors vardag i staden 

 
 

Malin Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uppsala, feb 2013 
ISSN 0283-622X 



2 

 

Förord 

Denna uppsats är skriven i en lägenhet i Amman i Jordanien, ett anonymt litet land i 

mellanöstern. Genom ett Minor Field Studie-stipendium har jag kunnat genomföra fältarbetet 

till min uppsats här. Därför vill jag tacka Sida och Internationella programkontoret för att 

stipendiet finns, det har gett mig mycket mer än en uppsats. Ett stort tack till mina 

intervjudeltagare för att ni delat med er av era åsikter och upplevelser och även tack till hela 

det jordanska folket för gästfriheten. Tack Anna-Klara Lindeborg för hjälp med stipendiet och 

allt krångel. Tack Sara Westin för handledning och kloka kommentarer. Tack alla andra som 

läst och kommenterat. Sist men inte minst, tack Malin. De senaste två månaderna har vi inte 

bara delat namn utan även hem, tankar och upplevelser. Så tack för att du varit vän, kollega, 

bollplank och syster. 

  

Malin Andersson 

2 januari 2013, Amman 
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1. INLEDNING 

 

Mellanöstern har alltid intresserat mig, både området och länderna i sig och hur de framställs i 

västvärlden. Framförallt finner jag det intressant hur muslimska kvinnor ses av många 

västerlänningar. Av flertalet människor med olika bakgrund och politisk åsikt har jag fått höra 

att muslimska kvinnor är förtryckta och oförmögna att frigöra sig själva. Slöjan till exempel, 

oavsett om vi pratar hijab, niqab eller burka, verkar sticka många i ögonen och beskrivs ofta i 

bloggar, krönikor och vardagligt tal som ett muslimskt påbud med tydliga patriarkala 

värderingar om kvinnors underordning. Muslimer i Sverige, framförallt muslimska kvinnor, 

tillskrivs idag en kollektiv identitet utan individuella viljor och handlingskrafter. Bakom 

diskussionen om slöjan finns troligtvis goda intentioner, men i många av fallen är den som 

talar inte samma person som står för upplevelsen. Problematiken ligger i att det ofta är 

personer som står utanför frågan som svarar för de som är innanför som en enda grupp. Detta 

tar Lena Andersson upp i en kolumn i Dagens Nyheter, om hur dekonstruktion sällan används 

när det kommer till muslimska symboler för patriarkal makt, utan även inom den 

postkoloniala diskursen är muslimska kvinnor en grupp
1
. Detta får ett antal konsekvenser för 

individerna. I Frankrike till exempel är det sedan 2011 enligt lag förbjudet att bära slöja som 

täcker hela eller delar av ansiktet. ”Förbudet har enligt regeringen kommit till för att minska 

spänningarna mellan olika religioner i landet, samt för att hjälpa kvinnor att ha samma 

rättigheter som män” skriver journalisten Johan Tollgerdt i Svenska Dagbladet
2
. Förbudet är 

tänkt att vara ett steg på vägen till ett jämställt samhälle. Regeringen som står bakom detta 

förbud menar därmed att kvinnor inte kan välja detta plagg av egen fri vilja och enbart genom 

att hota med bötfällning kan kvinnor frigöras från detta patriarkala tygstycke. Det är lätt att 

förundras över detta resonemang. Om slöja, som för många kvinnor ingår i ett utövande av 

islam, innebär kvinnoförtryck i Europa och en omöjlighet för kvinnor att inneha samma 

rättigheter som män, borde det logiskt sett innebära att länder som vidhåller islam inte lämnar 

några möjligheter för kvinnor och mäns lika rättigheter. Men kan verkligen detta vara sant? 

Kan det vara så enkelt? Denna uppsats syftar alltså inte till att diskutera kvinnors val att bära 

slöja eller dess effekter, istället vill jag se hur islam och kvinnors rättigheter går ihop. Vilka 

fri- och rättigheter kan en kvinna ha i ett muslimskt land, och vilken makt kan hon ha i 

vardagen? Därför vill jag se hur kvinnors handlingsutrymme kan se ut i ett land där islam är 

den rådande religionen, närmare bestämt Jordanien. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur jordanska kvinnors fysiska vardag ser ut utanför 

hemmet. Jag vill studera hur kvinnors frihet och rättigheter har förändrats på papper och hur 

det har påverkat deras vardag. Med vardag menas i det här sammanhanget hur de rör sig, var 

de rör sig och om något hindrar dem från att röra sig på ett visst sätt eller på vissa platser.  

 

                                                 
1 Andersson, 2012 

2 Tollgerdt, 2011 



5 

 

Frågeställningarna är: 

 - Hur har kvinnors fri- och rättigheter i Jordanien förändrats de senaste fem åren? 

 - Vilka friheter har kvinnor i sin vardag? Hur rör de sig? 

 - Finns det något som hämmar kvinnors rörelsefrihet i vardagen? 

 

1.2 Metod och material 

Inför arbetet med den här uppsatsen har jag fått ett Minor Field Studie-stipendium. Detta 

stipendium ges av Internationella programkontoret för att studenter ska ha möjlighet att på 

plats samla in material till en uppsats
3
. Stipendiet har gett en chans att genomföra denna 

studie på plats, vilket i sin tur har gett helt andra förutsättningar i valet av metod. Materialet är 

insamlat på tre sätt, reflexiva intervjuer, deltagande observationer och inläsning av litteratur. 

Dessa kvalitativa metoder valdes då uppsatsens frågeställningar omöjligt hade kunnat 

besvaras med en kvantitativ metod, dessutom vore det fel att inte utnyttja den möjlighet 

vistelsen i Jordanien ger. Med det menas att jag både ville uppleva platserna med egna ögon, 

då i form av observationer, men också att jag tack vare mina kontakter har fått chansen att ta 

del av de jordanska kvinnornas upplevelser och åsikter i första hand. Inom observationen 

finns dock kvantitativa inslag för att kunna ge en bättre översikt av platsen. Parallellt med 

skrivandet av denna uppsats har även anteckningar om mina egna upplevelser i staden förts, 

vilka kommer användas för att tydliggöra min egen position och syn. Tillvägagångssättet för 

faktainsamling och tolkning i denna uppsats kallas för abduktion, vilket innebär att 

faktainsamlingen varvas med tolkning och teorianknytning. Detta tillvägagångssätt är valt 

framför induktion och deduktion för att kunna få en djupare förståelse för det insamlade 

materialet, samtidigt som det ger en chans att utvecklas mellan insamlingstillfällena.  

 

1.2.1 Deltagande observation och kortare intervjuer 

Följande avsnitt behandlar metoden deltagande observation. Precis som namnet avslöjar 

handlar det om att studera människors beteende, samtidigt som forskaren till mindre eller 

större grad interagerar med de som blir studerade. Detta hoppande mellan observation och 

interaktion är något Katrine Fangen beskriver som en komplex balansakt
4
. Fangen skriver 

även att denna metod kritiserats för att inte vara tillräckligt objektiv, då vissa menar att man 

en situation bör observeras för att sedan behandla det observerade som ren fakta, annars är en 

studie inte trovärdig. Hon svarar på denna kritik med att man inte kan ställa sig ”utanför” på 

en åskådarposition, utan man måste engagera sig och ta del av människors samspel. Det finn 

annars en risk att de observerade känner sig just observerade, vilket påverkar deras beteende 

och därmed gör den fakta man samlar in ännu mindre trovärdig. Vad som menas rent konkret 

med deltagande är relativt och kräver inte att man som forskare behöver bli ett med gruppen 

och anamma deras språk och beteende. Fangen skriver att ”i ordet deltagande ligger snarare 

att du deltar i ett allmänt socialt samspel med dina forskningssubjekt”
5
. För mig hade det inte 

varit möjligt att göra en observation utan att interagera med de jag observerar, då mitt 

                                                 
3 Universitets- och högskolerådet, 2012 

4 Fangen, 2005, s. 29 

5 Fangen, 2005, s. 31 
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kaukasiska utseende sticker ut bland alla araber och avslöjar att jag inte hör hemma på 

platsen. Detta gör människor väldigt nyfikna, och dagligen frågar okända människor mig var 

jag kommer ifrån, vem jag är och vad jag gör i Amman. Tillsammans med frågorna kommer 

också ofta en hel rad med förslag på vad jag borde göra och besöka när jag ändå är i landet. 

Att observera något i den här staden utan att ta dessa trevliga små samtal i beaktning skulle 

kännas både fel och oförskämt. 

 Innan avresan till Jordanien hade jag en ganska klar bild av vilken typ av plats jag ville 

observera. Jag tänkte mig ett torg, där det skulle finnas bänkar att sitta på, butiker runt om och 

en blandning av vuxna och barn, stadens för mig typiska liv och rörelse helt enkelt. Väl på 

plats i Amman visade det sig inte vara så enkelt. Den här staden är uppbyggd på ett helt annat 

sätt än väntat. Det största problemet i det här fallet är att människor sällan rör sig till fots, och 

att kollektivtrafiken är nästintill obefintlig. Det finns få trottoarer, och de som finns är svåra 

att ta sig upp och ner från, nästan inga övergångsställen och få offentliga samlingsplatser. Alla 

åker istället bil eller taxi från dörr till dörr, från hemmet till restaurangen, från hemmet till 

butiken och så vidare. Frågan är då hur man observerar människors rörelsemönster i det 

offentliga rummet om man aldrig ser dem i det offentliga rummet? Denna studie hade inte 

varit särskilt spännande om observationen handlat om hur människor vinkade in taxibilar. Det 

finns dock en gata i Amman, helt och hållet till för fotgängare. Gatan heter al-Wakalat Street 

och ligger i ett välbärgat område som heter Sweifieh i västra delen av staden
6
. Den byggdes 

om år 2007 och blev då Ammans första och enda bilfria gata. Den är inte lång, på maximalt 

fem minuter har man promenerat den fram, men på vägen finns det en mängd butiker, caféer, 

restauranger och bänkar. Problemet med detta val av observationsplats är dock att det är en 

plats som gör sig bäst, och besöks mest, under sommartid. Den här studien har gjorts under 

november och december, vilket är höst i Amman och påverkar antalet besökare och dess 

aktivitet. Därför har ett köpcentra som heter City Mall varit en kompletterande 

observationsplats. City Mall byggdes i början av 2000-talet och är fyra våningar högt och 

består av butiker, caféer, restauranger, en biograf och en mataffär
7
. Detta gör att det troligtvis 

är lika många människor där för att umgås som för att shoppa, därför anser jag att det fungerar 

bra som observationsplats för min studie. Här ska poängteras att det inte handlar om att 

jämföra dessa två platser, utan de ska enbart komplettera varandra. 

 Observationerna på al-Wakalat Street har genomförts i vid fyra olika tillfällen som varit 

mellan en och tre timmar långa. Jag har inte genomfört dem på egen hand, utan samarbetat 

med en annan student i behov av samma material. Fördelen med vårt samarbete var att vi 

kunde röra oss mer fritt på gatan i sällskap av varandra är om vi varit ensamma. Tillfällena har 

skiljt sig åt vad gäller veckodag, tid på dygn och väder, detta för att få en bättre bild av hur 

aktiviteten på gatan kan variera. Första tillfället ägnades enbart åt att studera platsen, hur den 

såg ut, vilken typ av näringsliv som finns, om det finns bänkar att socialisera sig på och så 

vidare. Andra tillfället var första gången som jag aktivt observerade gatans besökare. Första 

steget var då att räkna hur många av olika grupper som vistades på platsen. Dessa kategorier 

delades upp enligt följande: Ensamma kvinnor, ensamma män, kvinnor i par eller grupp, män 

                                                 
6 Bilaga 3 

7 Ibid 
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i par eller grupp samt par eller grupper med blandade kön. Nästa steg i observationen var att 

studera vad de ensamma kvinnorna och kvinnorna i par eller grupp gjorde, vilket kroppsspråk 

de hade och hur de rörde sig. Vid det tredje och fjärde tillfället kände jag mig bekväm nog 

med platsen och människorna för att utöver observationerna aktivt ta kontakt med kvinnor. 

Jag gick fram till kvinnor som var ensamma, i par, eller i grupper om tre och ställde sex 

förberedda frågor om deras vistelse. Dessa frågor berörde vad de gjorde där, hur de tagit sig 

dit, och vad de ansåg om al-Wakalat Street
8
. Totalt tillfrågades 54 kvinnor i åldrarna 20 till 30 

år vid 25 olika intervjutillfällen. De flesta kvinnor som tillfrågades gick i par eller i grupper 

om tre, då kvinnor som gick ensamma ofta pratade i telefon, lyssnade på musik eller inte ville 

svara. Även större grupper undveks då de hade varit svårare att hantera. Vid tillfället användes 

ingen tolk, då det hade kunnat förstöra den spontana och lättsamma känsla jag ville få fram i 

intervjuerna. 

 

1.2.2 Djupintervjuer 

Förutom mina observationer har jag genomfört tre stycken reflexiva djupintervjuer. Första 

intervjun skedde med Sandra Hiari, grundare av Tareeq
9
, på hennes kontor på ministeriet för 

turism och antikviteter. Hiaris svar utgår därför både från hennes personliga upplevelser som 

kvinna, samtidigt som hon i och med sin yrkesroll talar generellt om alla kvinnor i Amman. 

Den andra intervjun med en juridikstudent jag har valt att kalla Rajae, som demonstrerat för 

kvinnors rättigheter, var tyvärr inte möjlig att göras ansikte mot ansikte. Därför fick intervjun 

göras över mail, vilket medfört vissa svårigheter gällande hans tolkning av mina frågor och 

min tolkning av hans svar. Det kan dessutom framstå som problematiskt att låta en man svara 

på frågor om kvinnors liv, men hans kunskap om och engagemang i ämnet var alltför stort för 

att inte ta med i studien. Den tredje intervjun skedde men en kvinna jag kallar Nour, vilken är 

den enda intervjun där intervjudeltagaren uttalat sig enbart om sin personliga situation. Då 

Rajae och Nour inte är offentliga personer på samma sätt som Hiari kommer de inte medverka 

med sina riktiga namn.   

 Med reflexion som metod menas att man gör en eftertänksam studie, där allting 

ifrågasätts och förklaras flera gånger om. Det innebär även att kunskapen man som forskare 

tar del av ska återspeglas ur flera olika ljus och vinklar under tiden som den förklaras. Heléne 

Thomsson skriver att ”reflexion uppstår när ett fenomen kan ses ur olika vinklar, eller när det 

kan ses ur samma vinkel fast i olika ljus, eller när en utsaga kan speglas och förstås på olika 

sätt”
10

. Grundtanken är att kunskap aldrig finns, utan alltid måste skapas. Därför kan empiri 

aldrig få tala för sig själv, utan kräver ständigt anknytningar till olika teorier och 

metateorier
11

. Inom reflexionen spelar förförståelsen och fördomar en stor roll, många 

teoretiker hävdar att den är direkt nödvändigt för en reflexiv studie. Detta då våra tidigare 

kunskaper är det enda som möjliggör en tolkning och förståelse för det man ser och hör. 

Istället för att försöka sopa detta faktum under mattan och låtsas vara objektiv är det bättre att 

                                                 
8 Bilaga 1 

9 Tareeq är det arabiska ordet för gata, och i det här fallet en plattform. Syftet med plattformen är att skapa en 

plattform där man betänker och förstår  städer på en mental och social nivå, inte bara en fysisk plats. 

10 Thomsson, 2009, s. 38 

11 Ibid s. 38f 
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dra ut alla fördomar i ljuset och vrida och vända på dem tillsammans med den nya kunskap 

man samlat på sig. Thomsson hänvisar till Clive Seal, som menar att reflexivitet är ett 

vetenskapligt krav på total insyn i en undersökning, tillsammans med de metodologiska 

grundantaganden forskaren stödjer sig på. Genom denna öppenhet och det konstanta 

ifrågasättandet har man en möjlighet att synliggöra fler sociala förhållanden och 

makthierarkier. Detta vridande och vändande och skapande av ny kunskap blir i den här 

uppsatsen begränsat på grund av tids- och platsbrist, men det kommer fortfarande vara idealet.

 En annan viktig del inom reflexion är att intervjudeltagaren får vara en aktör. Detta då 

även den personen står för en viktig del av tolkningen, nämligen hur intervjuarens frågor 

tolkas
12

. Intervjudeltagarens tolkning av mina frågor har varit viktig att tänka på i den här 

uppsatsen, framförallt då intervjuerna har skett på engelska. Även om deltagarna har varit bra 

på engelska blir det svårare när frågorna har översatts från svenska till engelska, för att sedan 

tolkas och översättas till arabiska av deltagarna, som sedan ska tänka ut ett svar som ska 

översättas från arabiska till engelska och sedan tolkas och översättas till svenska och så 

vidare. Tolkningen har självklart påverkat svaren, och även mina följdfrågor då intervjuerna 

har varit semistrukturerade
13

. Att de har varit semistrukturerade har även bidragit till att jag 

inte har utgått från ett standardiserat frågeformulär, intervjuerna har istället behandlat olika på 

förhand bestämda teman
14

. Förutom intervjuerna kommer det i den här uppsatsen även tas 

med ett antal kommentarer jag har fått från kvinnor även under de samtal som inte har varit 

officiella intervjuer. Främst då det är svårt att skilja på tillfällena då intervjuerna mer har varit 

som vardagliga samtal än tydligt avskiljda intervjuer med frågor och svar, men även för att det 

som sagts vid tillfällen runt omkring intervjuer har varit minst lika viktigt för förståelsen av 

ämnet. Att genomföra intervjuer med kvinnor om deras vardag och tankar om sina kroppar är 

inte helt lätt. Som nämnt tidigare är många väldigt öppna och tillmötesgående när det kommer 

till allmänna frågor, med det privata är fortfarande väldigt privat. Få är villiga att delta i 

intervjuer när det handlar om personliga upplevelser istället för allmänna uppfattningar. Detta 

har därför påverkat mängden material, då idén om att få enskilda intervjuer eller 

gruppintervjuer med flera kvinnor visade sig vara väldigt svår att genomföra. Intervjuerna har 

därför fått fungera som komplettering till observationerna och litteraturinläsningen, och av 

den orsaken kommer de att även redovisas först i analysdelen. 

 Då jag använder mig av en kvalitativ metod som innebär att egna erfarenheter på fältet är 

centrala för kunskapsinhämtningen och reflektionen, är resultatet inte generaliserbart utanför 

den aktuella kontexten, men detta har inte heller varit tanken med undersökningen. Jag vill ta 

reda på hur ett antal kvinnor i Amman upplever sin vardag och sin fysiska miljö, tanken har 

inte varit att resultatet ska gå att applicera på alla jordanska kvinnor, eller alla muslimska 

kvinnor, eller alla kvinnor i mellanöstern, utan enbart försöka förstå och visa hur det kan se ut. 

                                                 
12 Thomsson, 2009, s. 42ff 

13 Bryman, 2012, s. 415 

14 Bilaga 2 
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1.3 Avgränsning 

Det finns stora klyftor mellan klasserna i Jordanien, det finns kvinnor som studerat på 

universitetsnivå både inrikes och utrikes samtidigt som det finns de som är helt outbildade. 

Det är även stor skillnad mellan de boende på landsbygden och de i städer. Därför kan jag 

omöjligt tala om ”jordanska kvinnor” i allmänhet, framförallt inte då jag enbart har vistats i 

huvudstaden Amman. Fokus har därför legat på kvinnor som bor i staden och tillhör 

medelklassen eller överklassen. Jag kommer heller inte kunna fokusera på alla åldrar eller 

civilstånd, utan har valt kvinnor i ålder 20-30 år som ännu inte bildat familj. 

 

1.4 Disposition 

Efter denna inledning kommer en teoridel som är uppdelad i fyra mindre delar. Först kommer 

en genomgång av den feministiska teori som kommer vara mina glasögon, sedan en 

genomgång av Foucaults teori om den disciplinerade kroppen, som ska förklara min teoretiska 

utgångspunkt om hur internaliserad övervakning formar individers beteende. Det följs av en 

del om aktuell forskning inom samhällsgeografin där Foucault ingår, och till sist varför 

Foucault används i feministisk forskning. Ämneskapitlen är två till antalet och kommer först 

innefatta en genomgång om hur kvinnors fri- och rättigheter ser ut och har förändrats de 

senaste fem åren, samt hur deras möjligheter till utbildning och anställning ser ut. Det andra 

kapitlet går mer in på vad som sker under ytan på individnivå, hur kvinnors fysiska vardag ser 

ut och vad som hindrar deras rörelsefrihet och i detta kapitel redovisas resultatet av 

observationer inklusive de kortare intervjuerna. Slutligen kommer analys, där resultatet från 

djupintervjuer diskuteras mot bakgrund av uppsatsens teori, och sedan en slutsats. 

 

 

2. TEORI 

 

Följande avsnitt behandlar teorierna som kommer vara grunden till tolkningen och 

diskussionen av uppsatsens insamlade empiri.  

 

2.1 Transnationell feministisk teori 

Följande kapitel är en genomgång av den feministiska teori som kommer fungera som 

glasögon för den här uppsatsen. Begreppet feministisk teori är valt framför andra av flera 

orsaker. Detta på grund av att ordet feministisk betonar min uppfattning om att den rådande 

könsmaktsordningen är ett patriarkat
15

 och det är med den utgångspunkten studien är 

genomförd. Feministisk teori är ett bra ord att använda för att tydliggöra att kvinnor här står i 

underläge i relation till män. Relationen mellan män och kvinnor och hur de påverkar 

varandra går inte att bortse ifrån, även om det i denna uppsats är kvinnor som står i fokus. 

Även inom genusforskningen och det genusvetenskapliga teorifältet finns relationen mellan 

män och kvinnor med, men enligt mig analyserar den inte könsmaktsordningen på samma 

                                                 
15 Enligt Nationalencyklopedin betyder patriarkat ett familje- eller samhällssystem där den politiska och 

ekonomiska makten innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det 

formella beslutsfattandet, alternativt ett allmänt samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom 

vilka kvinnor är underordnade män. 
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sätt. Detta menar jag då genusvetenskapen oftare pratar om genussystem och genuskontrakt 

och där i tappar lite av maktfrågan
16

. Jag vill inte i denna uppsats studera relationen mellan 

män och kvinnor i samhället, jag vill studera kvinnors underordning i samhället och därför är 

den feministiska utgångs-punkten viktig. Den feministiska teorin kan dessutom anses vara 

bättre på att inkludera klass- och etnicitetsaspekter än genusvetenskapen. Dock kommer både 

orden feminism och genusvetenskap förekomma i detta stycke. 

 Feminismen beskrivs ofta i form av tre vågor. Den första vågen handlade om lika 

rättigheter, så som rösträtt, rätt till utbildning och rätt till ekonomisk självständighet. Den 

andra vågen, som var som starkast under 1970-talet handlade om rätten till det offentliga, att 

kvinnan skulle frigöras från hemmets bojor. Det handlade även om att uppmärksamma 

osynliga orättvisor som till exempel våld i hemmet och diskriminering på arbetsplatser
17

. Den 

tredje vågens feminism handlar mycket om de spänningar som finns inom det feministiska 

och genusvetenskapliga landskapet. Denna våg är inspirerad av de poststrukturalistiska och 

postkoloniala rörelserna
18

. Från flera håll har det förts fram kritik mot den västerländska 

feminismen och genusvetenskapen då den utesluter många grupper av kvinnor. Den har 

anklagats för att enbart vara till för den vita medelklasskvinnan som vill frigöras från sitt hem. 

Chandra Mohanty är en amerikansk-indisk feminist som skrivit en av nyckelartiklarna i denna 

postkoloniala diskurs, ”Med västerländska ögon”, skriven 1988 och översatt till svenska 1992. 

I den artikeln kritiserar hon västerländska feminister för att missa de intresseskillnader som 

kan komma av klasstrukturer, rasmässiga exluderings- och förtryckarmekanismer, geopolitisk 

placering, etcetera
19

. Lykke bygger vidare på Mohantys argument och menar att  

 

Det är föreställningar som är typiska för den form av modernt, linjärt tänkande om 'utveckling' som bland 

annat genererade begreppet 'utvecklingsländer' – länder som enligt denna tankegång skulle 'nå upp' till en 

västerländsk nivå. Idén om ett globalt, feministiskt 'vi' kopplas således ofta samman, påpekar Mohanty 

(1992) med diskurser om ett lika ospecificerat 'de', abstrakt definierat som kvinnor som framstår som 'mer 

underutvecklade' när det gäller att nå 'gemensamma' politiska mål. […] På detta sätt har, lyder kritiken, en 

vit, västerländsk medelklassfeminism ovetande reproducerat en kolonialistisk tradition av 

kulturessentialistiskt tänkande. (Lykke, 2009, s. 110) 

 

Ett ord som har förts in i den postkoloniala diskursen och även inom den svarta feminismen är 

intersektionalitet, ett ord som har möjliggjort en teoretisering av kategoriska intersektioner 

inom genusvetenskapen. Främst handlar det om att uppmärksamma hur olika sociokulturella 

kategorier samkonstruerar varandra, till exempel går sexism, rasism, xenofobi och homofobi 

ofta in i varandra. Denna samkonstruktion gör att den som tillhör flera av dessa grupper 

utsätts för dubbla eller flerdubbla förtryck. Med intersektionalitet har man en möjlighet att 

studera hur kön, klass, etnicitet, etcetera formar och omformar varandra, vilket skapar 

oändligt många olika positioner och grupper i samhället 
20

. Ur ett intersektionellt perspektiv 

                                                 
16 Detta är min högst personliga åsikt och en diskussion jag är villig att öppna upp för i senare studier.  

17 Listerborn, 2002, s. 16 

18 Ibid s. 17 

19 Lykke, 2009, s. 108-114 

20 Ibid s. 105ff 
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kan jordanska kvinnor inte studeras som grupp, utan man måste hela tiden se hur varje 

individs sexualitet, etnicitet och klass påverkar hur hon ser på samhället.  

 I kölvattnet till den postkoloniala feminismen och intersektionalitetstänkandet har även 

ordet transnationalism uppkommit. Inom den transnationella feminismen menar man att man 

inte kan studera nationer som om de präglades av en abstrakt likhet. Den liberalistiska synen 

om nationers likhet kallas för multinationalism, och ligger implicit i idén om den globala 

feminismen som redan har kritiserats. Transnationalism handlar istället om att ”titta på 

intersektionaliteten mellan kön, klass, etnicitet och så vidare inte bara inom den enskilda 

nationens ramar, utan också mot bakgrund av transnationella förhållanden: ekonomisk-

politisk-kulturella hegemonier och maktrelationer mellan nationer”
21

. Jag tycker att denna 

tredje vågens feminism är mest användbar, samt att jag omöjligt kan ge en rättvis bild av 

kvinnorna i Jordanien om jag enbart utgår från den västerländska genusforskningen. Jag måste 

istället ta hänsyn till Jordaniens historia, kultur och rådande religion för att få en mer 

nyanserad bild av kvinnors situation.  

 

2.2 Michel Foucault om det maktmaskineri som disciplinerar kroppen 

Liksom många andra av den franske filosofen Michel Foucaults verk handlar boken 

Övervakning och straff om hur kunskap blir ett maktmedel som utövas av vetenskapen, och 

hur vetenskapen skapar sanningar och normer. Det som skiljer Övervakning och straff från 

hans tidigare verk om makt är att det i den här boken handlar om makten som utövas på 

kroppen. Boken tar avstamp i en brutal tortyrscen som utspelar sig under 1600talet, en flera 

sidor lång detaljerad genomgång av hur en brottslings kropp torterades, både innan och efter 

att den skyldige avlidit, inför publik. Det fanns två syften med denna brutala metod, dels 

handlade det om att hämnas brottslingen för det han gjort mot någon oskyldig, och dels 

handlade det om att få publiken att hålla sig borta från att begå det brott som sätter en i den 

positionen. Det fanns dock brister med metoden, till exempel kunde publiken börja 

sympatisera med brottslingen. Dessutom fanns problemet med det fyrkantiga rättssystemet. 

Antingen var man skyldig eller oskyldig, och var man skyldig skulle man straffas därefter. 

Det fanns ingenting som hette förmildrande omständigheter eller en möjlighet att förändras, 

som till exempel idag då straffen blir mildare om man är en förstagångsförbrytare
22

. Dessa 

problem växte i takt med att humanismen som ideologi började växa fram, och 

bestraffningssystemet krävde en reform. Straffet blev istället något som skulle uppfostra och 

förändra en brottsling, och det var då fängelset fick göra sitt intåg. Fängelset var självklart 

ingen ny uppfinning, men idén om fängelset som reformerande var ny. En konstant 

övervakning av individen blev en viktig del av förloppet i fängelset, genom övervakning 

fanns en möjlighet till förändring av både kropp och själ. För att detta mjuka straff inte skulle 

riskera att inte längre avskräcka människor från att begå brott blev det viktigt att visa att detta 

var straff som var omöjliga att komma undan. Därför blev det viktigt att ha ett system för  

övervakning vid sidan om rättssystemet, som skulle hindra människor från att bete sig illa
23

. 

                                                 
21 Lykke, 2009, s. 113 

22 Foucault, 2003, s. 9-36 

23 Listerborn, 2002, s. 43-45 
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Parallellt med fängelsets nya stil utvecklades även andra institutioner. Skolor, psyk- och 

sjukvård och fabriker är fler exempel där struktur blev ett givet inslag i vardagen. Människan 

blev alltmer en maskin som skulle passa in på rätt plats och röra sig inom en viss ram, och 

fogas efter det system den rörde sig inom. Foucault skriver att denna nya foglighetspolitik: 

 

innebär ett oavbrutet tvång, en ständig övervakning som snarare gäller verksamhetens förlopp än dess 

resultat och som äger rum enligt en kodifiering där tid, rum och rörelser är så snävt inrutade som möjligt. 

Dessa metoder, som möjliggör en minutiös kontroll av kroppens verksamheter, som vidmakthåller en 

ständig behärskning av dess krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och nytta, utgör vad man 

skulle kunna kalla 'disciplin'. (Foucault, 2003, s. 139) 

 

Det exceptionella med denna förändring är inte att kroppen disciplineras, utan att det gjordes 

så pass systematiskt och noggrant. Värt att nämna är att det inte längre handlar om en fysisk 

bestraffning som tvingar in människor i disciplinen, vilket skett inom olika former av slaveri i 

otaliga år. Detta handlar istället om en disciplin som sätter sig över den typen av aggressivt 

formande, och istället riktar in sig på människans själ 
24

. Foucault menar att detta inte var 

någonting som plötsligt uppfanns, utan att det snarare är ett resultat av ett större antal mindre 

processer inom olika kategorier som råkat sammanfalla, och därmed byggt på varandra och 

omedvetet skapat en generell metod. Gemensamt för alla dessa olika processer är att de 

arbetar på detaljnivå, det är en så kallad maktens mikrofysik där ett antal till synes oansenliga 

företeelser går ihop och bildar en väldigt genomtänkt taktik som är svår för den makten utövas 

på att upptäcka. Därför menar han att ”disciplinen är en detaljernas politiska anatomi”
25

. Det 

är framför allt detta mikrofysiska maktutövande och samverkandet av mindre företeelser som 

möjliggör ett upprätthållande av könsmaktsordningen, och även det som gör det svårt att 

förändra, men mer om det i analysdelen.  

 En anpassning efter disciplinen krävdes inte enbart av övervakaren och den övervakade, 

utan det krävdes även en förändring av den fysiska miljön. För att disciplinen skulle fungera 

krävdes att varje individ hade sin specifika plats i rummet, och att rummet var slutet. I vissa 

fall krävdes att ett ännu större område var slutet utanför rummet, i till exempel klosterskolor, 

fängelser och militäranläggningar. Enligt Foucault kom denna struktur att fulländas, då allt 

från soldatens beteende till tältens placeringar var preciserat i förväg. Detta gav kvadratiska 

vägsystem med så många överblickbara ytor som möjligt. Denna disciplineringsmetod, kallad 

panoptismen
26

, kom att påverka både arkitektur och stadsplanering och principen om militär-

anläggningarna har till viss del förts över i stadsplaneringen, där ett övervaknings-område 

omsluter sig kring ett annat. Detta genom att ha breda gator i ett rutnätssystem, där alla 

fönster är riktade mot gatan och husen mittemot vilket skapar ett system där olika områden 

                                                 
24 Foucault, 2003, s. 139 

25 Ibid s. 141 

26 Panoptismen konkretiserades i panoptikon, som utvecklades av Bentham och är en arkitektonisk samordning 

av dessa maktmekanismer. Principen är enkel: ett torn i mitten som har total insyn i ett antal celler som är 

formade som en cirkel runt om tornet, upplysta från baksidan. Detta gör att övervakaren kan se alla, men de 

övervakade kan inte se något, inte heller om de är övervakade i stunden. Synligheten avslöjar personen i 

cellen och formar hans beteende till en skötsam individ. Foucault, 2003, s. 201ff 
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övervakar varandra
27

. Alla dessa disciplineringsåtgärder hade egentligen ett enda syfte: 

normalisering. Att normalisera beteenden hos individer skapar en homogenitet och samtidigt 

en individualisering, då alla sköter sin uppgift och det är enkelt att se vem som är bättre/sämre 

på en specifik uppgift. Detta är enligt Foucault mycket mer ekonomisk för samhället i stort
28

. 

Denna nya disciplinering i form av övervakning är ingenting nytt i sak, det som är nytt är 

metoden att få makten att internaliseras i de övervakade och skapa ett maktmaskineri. Alla är 

samtidigt maktutövare och den som makten utövas på. Foucault skriver: 

 

Den hierarkiska, kontinuerliga och funktionella övervakningen är förmodligen inte någon av 1700-talets 

stora ”uppfinningar”, men dess försåtliga utbredning erhåller sin betydelse genom de nya 

maktmekanismer den medför. Tack vare dem blir den disciplinära makten ett ”integrerat” system, inifrån 

förbundet med organisationens ekonomi och syften. Den är också organiserad som en mångfaldig, 

automatisk och anonym makt, ty övervakningen åvilar visserligen individer men den fungerar dock som 

ett nätverk av relationer uppifrån och ner och även i viss mån nerifrån och upp samt i sidled; detta nät 

”håller ihop” det hela och genomkorsar helheten med maktyttringar som stöder sig på varandra: ständigt 

övervakade övervakare. Inom disciplinsystemens hierarkiska övervakning är makten inte någonting man 

äger, den överförs inte som en egendom, utan fungerar som ett maskineri. (Foucault, 2003, s. 177-178) 

 

Detta maskineri av makt gör att även om det finns en maktinnehavare av någon form i toppen 

av hierarkin är det ändå maskineriet som alstrar makt. Makten blir en del av individen, och 

något som utövas i varje vardaglig handling och social interaktion. Detta gör att makten blir 

både diskret och omöjlig att komma undan, och det gör det dessutom svårare att skapa 

motmakt mot den som är överst i hierarkin, eftersom hen till synes inte utövar makt
29

. 

Foucaults syn på makt är användbar inom det feministiska teorifältet, då den innefattar en mer 

komplex syn på makt. Med hjälp av synen på makt som något som utövas snarare än något 

som innehavs kan man visa att patriarkatet upprätthålls av fler faktorer än vad som syns på 

papper, men mer om det i kapitel 2.5. I nästa kapitel går jag in på varför Foucaults teori om 

detta maktsystem är användbar inom samhällsgeografin. 

 

2.3 En samhällsgeografisk kritik av Foucault 

Foucault har av flera kritiserats för att vara allt för deterministisk i sina teorier. Många har valt 

att övertolka hans skrifter om makt som något internaliserat i individen som att den skulle 

göra alla individer till offer för ett maktsystem som inte går att bekämpa. Till exempel skriver 

Chris Philo om den kritik som förts fram mot Foucault, bland annat den från 

samhällsgeografen Nigel Thrift. Enligt Thrift är Foucault alltför deterministisk i sitt tänkande, 

enligt honom finns i Foucaults värld inget hopp om förändring eller plats för kreativitet, utan 

allting är bestämt och förprogrammerat. Detta på grund av den internaliserade makten som 

gör att vi omöjligt kan göra något annat än att känna hjälplöshet
30

. Vidare skriver Philo att 

Thrift menar att även om Foucault lämnar plats för en motmakt är denna motmakt alltid alltför 

                                                 
27 Listerborn, 2002, s. 46f 

28 Ibid s. 47 

29 Foucault, 2003, s. 178 

30 Philo, 2012, s. 498 
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liten och svag mot makten som är ett allt för stort maskineri. Denna kritik är dock inte legitim, 

menar Philo, då Foucaults teori går ut på att samtidigt som denna disciplinerande makt är 

allomfattande och stark är den också väldigt skör och på flera sätt dömd att misslyckas. Dessa 

missförstånd uppstår enligt Philo när Foucault tituleras som en social-konstruktionistisk 

teoretiker, när han egentligen förtjänar en mycket mer nyanserad titel
31

. En annan kritik 

framförd mot Foucault är att hans teorier om övervakning inte är genomförbara, att till 

exempel panoptikon inte är en perfekt modell som kommer forma alla individer in i själen. 

Problematiken med den kritiken är enligt Philo att detta heller aldrig varit Foucaults tanke 

med Övervakning och straff, och att hans studie av ett övervakningssystem bör inte 

underkastas av det faktum att övervakningen inte alltid fungerar. 

 

Foucault’s ambition is usually to reconstruct (and critique) a will to attain or achieve something: most 

abstractly, a will to knowledge, truth or power, or more specifically, a will to discipline, control or 

regulate (particularly bodies). A will to something is no guarantee of its realisation, for the messiness of 

the world may scupper what the will wills.(Philo, 2012, s. 500) 

 

Enligt Philo har Foucaults verk aldrig handlat om huruvida detta system har fungerat i 

verkligheten, utan bara om hur viljan att få systemet att fungera har sett ut, och hur viljan att 

kontrollera kroppen skapade den här disciplinen. Därför är Foucault ständigt aktuell, eftersom 

denna vilja att disciplinera människor fortfarande finns kvar. Det är även därför han är viktig i 

den aktuella samhällsgeografin. Detta skriver även Neil Harris om i artikeln ”Discipline, 

Surveillance, Control: A Foucaultian Perspective on the Enforcement of Planning 

Regulations”. Enligt honom kan Foucault bidra med många aspekter om människors beteende 

och användande av staden. Bland annat tar han upp att den större delen av litteraturen inom 

samhällsgeografin ofta missar sociala och etiska aspekter
32

. 

 

This is partly because authors have privileged the perspective of planners and how they can facilitate 

efficient and effective systems and institutional frameworks that encourage individuals and organisations 

to self-regulate. Limited attention is given to the perspective of those that are impacted upon by these 

regulatory systems. […] Foucault’s work enables the application of a deliberately critical and sceptical 

approach to the study of planning enforcement and a challenge to the unreflective promotion of a 

compliance philosophy, instead paying attention to the oft-neglected mechanisms of social control 

embedded within land-use regulations in general (Huxley, 1994) and the enforcement of planning controls 

in particular. (Harris, 2011, s. 58) 

 

Foucault kritiseras av många samhällsplanerare för att vara alltför kritisk till alla former av 

planering, men Harris menar att en av Foucaults främsta tillgångar för att skapa en produktiv 

plattform för planeringsteori är hans förmåga att kritisera både samtida och historiska 

metoder. En av svårigheterna som kan uppstå i användandet av Foucault är dock att han 

samtidigt arbetar med väldigt specifika historiska fenomen, till exempel i Övervakning och 

                                                 
31 Philo, 2012, s. 498f 

32 Harris, 2011, s. 58 
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straff handlar ett tiotal sidor om hur man förhindrade spridning av pest på 1600-talet, och 

samtidigt är han väldigt abstrakt. Detta, menar Harris, gör att han lätt kan användas på ett 

felaktigt och överförenklat sätt.  

 Foucaults teori om maktsystemet som internaliseras i kroppen argumenteras om i 

planeringslitteraturen som en form av makt över vardagen. Foucaultinspirerad forskning har 

därför ofta cirkulerat kring frågan om hur disciplinära mekanismer definierar och åtgärdar 

beteenden av individer som anses olämpligt eller förargelseväckande
33

. Hur detta olämpliga 

beteende åtgärdas, och vad som anses som olämplig skiljer sig dock mellan könen. Det, och 

övriga inslag i den feministiska diskussion, kommer jag ta upp i nästa avsnitt. 

 

2.4 Foucault och feminismen 

Många feministiska teorier utgår från den klassiska maktmodellen där makten kommer 

uppifrån och är förtryckande till sin natur. Med den utgångspunkten förklaras den rådande 

patriarkala könsmaktsordningen av mäns politiska och ekonomiska maktövertag i samhället. 

Av många feminister har denna förklaring anklagats för att vara alltför förenklad och 

dessutom något som bygger på bilden av kvinnor som passiva och hjälplösa varelser
34

. 

Foucaults arbete ger feminister en mer komplex bild av hur maktsystemet mellan könen 

fungerar och att patriarkatet handlar om mer än ett statligt konstituerat förtryck av kvinnor. 

Foucaults teorier har därför använts av många feminister, och en av dem är Jana Sawicki. 

Lauren Rabinovitz förklarar i sin recension av Sawickis bok Disciplining Foucalt: Feminism, 

power and the body att det handlar om en gemensam förståelse för den makt som utövas på 

kroppen. 

 

Foucault and feminists alike identify the body as a site of power and of powerrelations; both define and 

investigate the operation of power at the intimate or local levels rather than as emanating solely from the 

top; both sustain the critical project of empowering marginalized discourses; and both critique western 

humanism's assumptions of an autonomous, universal self/individual as actually privileging processes of 

authority for a white male elite. (Rabinovitz, 1992, s. 86) 

 

I Disciplining Foucalt för Sawicki även fram den främsta feministiska kritiken av Foucaults 

disciplinerade kroppar, det faktum att de för honom är könlösa. Hon menar att för Foucault är 

alla kroppar disciplinerade likadant, och genom att ignorera den könade disciplinen bidrar 

man till ett ihållande av maktlöshet för dessa könade kroppar. Sawicki skriver att ”a 

Foucauldian feminist would [instead] stress the sheer variety of ways in which effects of male 

domination are produced and gendered identities constituted”
35

. I ett feministiskt användande 

av Foucault måste man, enligt Sawicki, studera hur disciplinen fungerar inom en patriarkal 

könsmaktsordning, då den manliga dominansen har stor inverkan på kvinnors 

identitetsskapande och liv. En tredje orsak för feminister att använda sig av Foucault är att 

makten inte bara ses som negativt för individen. Då makten inte kommer uppifrån och riktas 

                                                 
33 Harris, 2011, s. 61 

34 Armstrong, 2005 

35 Rabinovitz, 1992, s. 89 
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neråt är den inte heller automatiskt förtryckande. Den mikro-politiska makten är istället en 

aktiv del i skapandet av en identitet då den finns i alla sociala interaktioner, på både gott och 

ont. Till exempel ger det en stor chans till motmakt, då motmakten kan utövas på många olika 

nivåer och vid flertalet tillfällen
36

. Efter denna teoretiska genomgång kommer nu en 

genomgång av min undersökning. Teoretikerna återkommer sedan i analysdelen. 

 

 

3. KVINNORS FRI- OCH RÄTTIGHETER  

 

Följande kapitel kommer behandla hur kvinnors fri- och rättigheter har förändrats i Jordanien, 

men även hur deras vardag har förändrats vad gäller utbildningsnivå, arbetssituation och 

rörlighet. När det kommer till de lagstadgade förändringarna har jag fokuserat på de senaste 

fem åren, 2007 till 2011. När det kommer till frågor om utbildning och arbete kommer jag 

använda mig av längre perioder då det är svårt att se förändringar om jag enbart skulle 

fokusera på en femårsperiod. Materialet jag utgått ifrån är rapporter från Utrikesdepartementet 

och Utrikespolitiska Institutet samt vetenskapliga artiklar.  

 För att få en bättre bild av kvinnors liv kan även en överblick av Jordaniens rådande 

ekonomiska situation behövas. Jordanien beskrivs som det mest välfungerande landet av 

arabländerna, och befolkningen på cirka 6.2 miljoner människor anses vara välmående och 

välutbildad. Dock har kung Abdullah II, som har konstitutionell makt, kritiserats under de 

senaste åren för de ökande klassklyftorna. Det ekonomiska läget sägs vara bra och på väg upp, 

men det har ändå varit svajigt genom åren på grund av de kringliggande ländernas krig och 

revolutioner påverkat import, export och flyktingströmmar
37

. Mary Kawar skriver till exempel 

att ”a related reason for economic growth is Jordan’s quasi-liberal regime, which has aimed to 

foster stability and hence investment in a turbulent region of the world”
38

. 

 

3.1 Förändringar i lagstiftningen 

Jordanien har infört vissa lagstadgade förändringar som är positiva för kvinnors liv, till 

exempel har den lägsta tillåtna åldern för giftermål ökat till 18 år. Under tiden har även den 

genomsnittliga åldern då kvinnor gifter sig gått upp, från 17 år till 24 år. Även möjligheterna 

att avsluta ett äktenskap har förbättrats, kvinnor har nu rätt att ta ut skilsmässa om de betalar 

tillbaka hela hemgiften. Under 2009 upphävdes landets tidigare reservationer angående 

kvinnors rätt att fritt välja bostad och ha fri rörlighet. Det innebär att kvinnor nu kan resa fritt 

mellan länder och bosätta sig var de vill utan tillåtelse av far, bror eller make, och detta 

reglerades även i den jordanska lagboken. Kvinnor får även välja själva hur de vill klä sig, om 

de vill använda slöja eller inte. Under 2010 fortsatte förändringarna i lagstiftningen till det 

positiva för kvinnor, domstolen förbjöds bland annat hänvisa till en artikel som förmildrade 

straffet vid hedersmord. Att mörda en kvinna ger nu ett straff på tio till tjugo år. Trots dessa 

förändringar är dock kvinnors ställning svag, trots de offentliga lagarna styrs vardagen för 
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invånare i Jordanien under ytan av konservativa och traditionella värderingar. Kvinnor 

betraktas fortfarande i större utsträckning som en del av familjen istället för en individ, och 

inom familjen har de vanligtvis nästan ingen makt men allt ansvar.  Hedersrelaterat våld och 

misshandel i hemmet är fortfarande en del av många kvinnors vardag, men enligt 

Utrikesdepartementets rapporter över mänskliga rättigheter har de i princip ingen möjlighet att 

anmäla brotten på grund av underliggande patriarkala strukturer och normer i samhället
39

.

 Även om lagstiftningen förbättras för kvinnor finns det många exempel på kryphål där 

mäns våld mot kvinnor ses med blida ögon. Ett tillägg i den jordanska lagstiftningen som har 

fått stor kritik i media och sociala medier är artikel 308. Enligt den kan en våldtäktsman gå fri 

om han gifter sig med offret
40

. Att våldta en oskuld är inget som accepteras i något samhälle, 

men problemet blir ännu större i en kontext där en kvinnas oskuld innan äktenskapet värderas 

högt. Detta gör att en våldtagen kvinnas familj kan gå med på att gifta bort sin dotter till 

förövaren för att rädda familjens heder. Familjens heder värderas då högre än kvinnans 

känslor, och gör även att en våldtäktsman kan gå fri så länge han övertalar familjen att gifta 

bort sin dotter till honom. En kvinnlig rättsläkare vid namn Israa Tawalbeh har uttalat sig om 

artikel 308 där hon försvarar den och säger att det är bättre att vara gift med sin våldtäktsman 

än att bli mördad av sin familj på grund av förlorad heder
41

. Otaliga män och kvinnor har 

kritiserat artikeln i en kampanj under hashtagen #crime308, med hopp om att få denna artikel 

borttagen
42

. 

 

3.2 Möjlighet till utbildning och karriär 

På universiteten i Jordanien är det just nu fler kvinnor än män som studerar, ändå är det män 

som dominerar på arbetsmarknaden. Det är svårt att svara på varför, men enligt journalisten 

Mya Guarnieri beror detta på svårigheter för kvinnor att transportera sig 
43

. Mary Kawar har 

skrivit en artikel om kvinnors utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden i artikeln 

”Transitions and boundaries: Research into the impact of paid work on young women's lives 

in Jordan”
44

. Hon har intervjuat och studerat ett antal universitetsutbildade unga kvinnor och 

deras familjer om vilka hot och möjligheter som kommer med en anställning. I Jordanien 

anses utbildning på högre nivå vara något positivt för unga kvinnor, och många uppmuntrar 

sina döttrar att utbilda sig på universitetsnivå. Detta gäller oavsett familjens inkomst eller 

status. Problemet uppstår istället när utbildningen är klar och frågan om en eventuell 

anställning kommer upp på tal. Det är för många familjer viktigt att anställningen inte 

utmanar de övriga könsnormerna. Familjen kan komma med krav som att arbetsplatsen 

behöver vara könsseparerad, att arbetet ligger nära hemmet och att dottern kan komma hem 

innan solen har gått ner. Till exempel uppskattas det inte att en ung kvinna ska använda 

publika transportmedel ensam, då det är främst män som använder dessa, kvinnor bör endast 

använda dessa i sällskap av andra kvinnor. Att en kvinna arbetar för en manlig chef kan också 
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orsaka problem, framförallt om familjen inte känner chefen ifråga. Lösningen blir då att 

kvinnans far eller bror får träffa chefen innan en anställning börjar för att godkänna honom. 

Frågan om könsseparerade arbetsplatser och arbetstider under  dagtid är i Amman något som 

främst går att lösa inom offentlig sektor, därför är det färre kvinnor som jobbar inom privat 

sektor än inom offentlig
45

. Kvinnorna i Kawars studie blev tillfrågade om vilka yrken som var 

mest passande för kvinnor. En överhängande del av de tillfrågade svarade lärare eller 

sömmerskor, då dessa yrken passar in i deras naturliga roller som kvinnor. Även kvinnorna 

som arbetade med yrken som inte ansågs som typiskt kvinnliga menade att de blev tvungna att 

vara försiktiga med att ta allt för mycket plats för att fortfarande framstå som feminina, då 

ambitiösa kvinnor kunde bli stämplade som maskulina av sina kollegor. Många kvinnor blir 

därför tvungna att inneha dubbla roller på sina arbetsplatser, då de både ville vara självsäkra 

och arbeta för sin karriär men fortfarande bete sig så feminint som möjligt
46

. 

 

 

4. KVINNORS (BEGRÄNSADE) RÖRELSEFRIHET I AMMAN 

 

Detta kapitel kommer behandla kvinnors rörlighet i Amman. Först kommer en genomgång av 

de observationer som gjorts, för att visa hur kvinnor rör sig i sin vardag på en specifik plats. 

Då många kvinnor i Amman lider av trakasserier från män kommer det gås igenom i stycket 

efter, och tills sist en genomgång om hur jag självt upplevt hur det är att leva i staden. 

 

4.1 Resultat av observationer 

Al-Wakalat Street domineras helt klart av män. Även under lunchtid, när det var som flest 

kvinnor på gatan var ca 70% av gatans besökare män. Ännu mer dominerade de efter 

mörkrets inbrott, ett observationstillfälle började klockan sex och då var inte ens en tiondel av 

platsens besökare kvinnor. Detta trots att både caféer och butiker stängde fyra timmar senare. 

Inte nog med att männen alltid var fler till antalet, de tog även mer plats av rummet rent 

fysiskt. Kvinnorna på platsen pratade med lägre röster, gestikulerade mindre och gick med 

kortare steg än männen. De flesta kvinnor som var ensamma höll i något, det kunde vara påsar 

från någon av gatans butiker eller en mobiltelefon. De kvinnor som inte hade något att hålla i 

hade sina händer i fickorna på sin jacka eller knutna och tryckta mot magen. De flesta även 

det kroppsspråk som stämmer in på nästan alla ensamma kvinnor jag har sett i Amman, de går 

med rak rygg och lätt nedåtböjt huvud med en gång som är väldigt fokuserad framåt. Det är 

en gångstil som inte bjuder in till social interaktion, troligtvis är det även det som är syftet. 

Detta bidrog även till svårigheter att få kontakt med dessa ensamma kvinnor för att ställa 

frågor om deras besök på al-Wakalat Street. Vad gäller kvinnorna som gick två och två eller 

fler var det mer blandat vad de höll i händerna. Många höll ingenting mer än en handväska, 

vissa påsar från någon av gatans butiker och några i något ät- eller drickbart. Deras 

kroppsspråk var även klart mer öppet och mer avslappnat än kvinnorna som gick ensamma. 

Anmärkningsvärt var att alla kvinnor gick mycket nära varandra, vissa nuddade i princip 
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varandra när de gick. Detta kan eventuellt vara en trygghetsfaktor för kvinnorna, att de kan 

vara mycket mer avslappnade i sina rörelser då de tydligt tar skydd av varandra från 

utomstående kommentarer eller andra trakasserier.  De flesta kvinnor var väldigt 

tillmötesgående då de blev tillfrågade för en kort intervju. Som redan nämnt var ensamma 

kvinnor svåra att nå och några stycken tackade nej till att bli intervjuade på grund av tidsbrist 

eller språkliga barriärer. En stor del av de tillfrågade ställde frågor tillbaka om vem jag var, 

var jag kom ifrån och så vidare, vilket jag tolkar som en öppenhet och ett intresse mot 

främlingar. På frågan om vad de gjorde där skiljde sig svaren åt i detalj, men de flesta rörde 

tre teman. Första temat var att de skulle besöka någon eller några av gatans butiker, andra 

temat var att de tyckte det var trevligt att träffa folk och socialisera sig och sista temat var där 

enbart för att få promenera. Gällande promenader var det ingen som använt sig av den 

metoden för att ta sig till al-Wakalat Street, utan de flesta tog sig dit med bil. Antingen med en 

egen bil, med taxi eller blivit skjutsade av en familjemedlem. Endast sex av de över femtio 

tillfrågade kvinnorna hade tagit sig dit med hjälp av kollektivtrafik, i det här fallet buss. 

Kvinnorna är på så sätt fria att röra sig på gatan när och hur de vill, men vägen dit och tillbaka 

kräver i de flesta fall hjälp av någon annan. Nämnvärt är att al-Wakalat Street är på många sätt 

en gata till för medelklassen, och i Jordanien har en resa med buss väldigt låg status jämfört 

med en resa med bil. Därför är det möjligt att de som har möjlighet att besöka gatan även har 

bättre möjligheter att förflytta sig med bil.   

 I City Mall observerades endast kroppsspråket tillsammans med en kategorisering av 

människorna på platsen, och ungefär hälften var män och hälften kvinnor. Det var svårt att 

säga exakt då det är en stor yta att studera och antalet kan ha påverkats av vilka butiker som 

låg i den delen som observerades. Observationen utfördes från ett café där man har en 

överblick över entréerna och köpcentrets enda rulltrappor från entréplan till våning 1. 

Kroppsspråket bland kvinnorna i par eller grupp skiljde sig inte nämnvärt från vad som 

observerats på al-Wakalat Street, men däremot syntes en skillnad bland de ensamma 

kvinnorna. Generellt sett var hållningen mer avslappnad hos många, armarna hängde längs 

sidorna och blicken rörde sig mellan butikernas skyltfönster.  

 

4.2 Trakasserier och dess effekter 

Måndagen den 25 juni 2012 organiserades en demonstration av kvinnorörelser i Amman, över 

tvåhundra kvinnor och män i olika åldrar bildade en mänsklig kedja genom staden för att 

protestera mot så kallade hedersmord, men även mot de dagliga trakasserier kvinnor utsätts 

för. Det finns en stor ilska över de trakasserier kvinnor behöver utstå från män när de är i 

offentliga rum, och att dessa handlingar ofta rättfärdigas av regeringen
47

. En av deltagarna, 

Fawzi Barghouthi, menar att kvinnors rättigheter är fortfarande försummade i verkligheten, 

och säger ”I always felt that women were not enjoying their full rights here and I think it’s 

time for that to change” 
48

.  

 Center for the Study of the Built Environment, CSBE, publicerar regelbundet en kolumn 

av Mohammad al-Hassad, arkitekt och arkitekturhistoriker, vid namn Urban Crossroads. I den 
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tar han upp allt från hållbar utveckling till upplevelser av städer. I november 2011 skrev han 

en kolumn om tre offentliga platser i Amman och vilka problem som uppstår kring dessa 

platser för individer. Denna studie är en del av ett mycket större projekt CSBE genomför som 

kommer fokusera på användandet av ett antal olika platser där människor kan mötas, som 

parker, torg, köpcentrum etcetera. Den första delen fokuserar som sagt på tre offentliga platser 

och en av dem är gatan som är den för uppsatsen valda observationsplatsen al-Wakalat Street, 

tillsammans med Rainbow Street och Culture Avenue. Dessa tre platser är byggda eller 

ombyggda under 1990- eller 2000-talet och ofta designade med social interaktion mellan 

människor i tanken. Det första problemet al-Hassad tar upp handlar om de sociala krockar 

som uppstår vid dessa platser, då det inte verkar finnas någon samstämmighet i vad som är 

accepterat beteende och inte. Främst handlar det om män som troligtvis aldrig interagerat med 

kvinnor tidigare och inte vet hur de får eller bör bete sig, vilket leder till att grupper av män 

ofta beter sig totalt oacceptabelt och oanständigt mot kvinnor (al-Hassad, 2011). Ett annat 

problem som uppstår är när män sitter i bilar och åker runt och trakasserar kvinnor som går på 

trottoarer, vilket är mycket enkelt för dem då trottoarerna i Amman oftast bara är ett par 

decimeter breda. Cultural Avenue är mer som en väldigt bred centrifug än en park, med gator 

runt omkring, vilket gör att bilarna med de skrikande och tutande männen kan cirkulera 

kvinnor som rör sig i mitten. På den punkten skiljer sig al-Wakalat Street, då det är en helt 

bilfri gata. Det har minskat mängden trakasserier för kvinnor avsevärt, även om de finns kvar 

genom männen som rör sig till fots
49

.  

 I juni 2012 släpptes en video på Youtube med titeln ”This is my privacy”. Filmen är gjord 

av en grupp kvinnliga studenter vid Jordaniens Universitet och handlar om de dagliga 

trakasserier de och andra kvinnor utsätts för vid universitetet. Kvinnorna har samlat ihop 

några av de hundratal kommentarer de har fått höra av manliga studenter, skrivit ner 

kommentarerna på skyltar som de sedan håller upp i filmen blandat med bilder på män från 

deras universitet. Detta är mycket kontroversiellt då kvinnor i vanliga fall inte pratar om 

trakasserier då det innebär att de drar uppmärksamhet till sin kropp och de kroppsdelar som 

som är i fokus för trakasserierna, och att de måste återupprepa de oanständiga ord de får höra. 

Filmen fick mycket uppståndelse, både positiv och negativ. Många studenter kritiserade 

filmen och menade att detta inte är ett problem som enbart finns på universitetet utan i hela 

landet och filmens enda effekt är att den satt en negativ stämpel på skolan. Den mest 

uppmärksammade konsekvensen av filmen var att studenternas lärare, Rula Quawas, blev 

avskedad från sin tjänst, även om universitetet förnekar att detta var orsaken
50

. Bloggen 

Woman Unveiled fördömer universitetets beteende, och menar att dels är det fel av 

universitetet att inte stå bakom sina professorer, men framförallt att det är fel att avskeda den 

enda lärare som stod upp för de unga kvinnorna och det patriarkala beteende de dagligen 

utsätts för
51

.   

 Risken för trakasserier och mäns blickar är även något som behandlas i Mary Kawars 

artikel som nämndes i kapitel 3.2. Hon tar upp att flickor tidigt får lära sig att akta sig för att 
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vara ensamma på offentliga platser, vilket är en rädsla de sedan tar med sig in i vuxenlivet. 

Detta påverkar deras självförtroende som vuxna, och hämmar ofta deras fysiska rörlighet
52

. 

Unga kvinnor, i högre grad de som är ekonomiskt inaktiva än de anställda, blir oftast 

eskorterade av en vän eller släkting vart de än ska. Detta handlar både om deras egen 

osäkerhet, men också om att skydda deras rykte. En ung kvinna i Kawars studie säger till 

exempel att när hon går själv känner hon sig utstirrad och utsatt. Många av föräldrarna i 

studien menar att döttrarna är fria att gå var de vill när de vill, så länge de blir eskorterade
53

. 

Detta blir en ganska komplex form av frihet, då de kan röra sig var de vill på eget initiativ, 

men fortfarande på någon annans villkor då de måste hitta en tillgänglig eskort.  

 

4.3 Egna upplevelser av trakasserier 

Som nämndes i metoddelen har arbetet med denna uppsats varit reflexivt. Hela tiden har jag 

som forskare varit en aktiv del av det insamlade materialet, inte bara i insamlandet av 

materialet. För att min roll ska vara tydligare och enklare att förstå har jag under hela 

processen fört fältanteckningar, en form av dagbok, över mina intryck och upplevelser. En 

anmärkningsvärd sak som görs tydligt i dessa anteckningar är hur mina åsikter om mäns 

beteende och kvinnors frihet har förändrats. I en av mina första sidor i anteckningsboken 

hittar jag kommentaren ”Jag verkar ha haft en överdriven skräck om vilka kläder som är okej 

och inte, nästan allt verkar möjligt”. Vidare har jag skrivit att jag inte alls känner av starka 

patriarkala strukturer, och att visserligen har ett par män ”betett sig grisigt” och många har 

tittat ”men det är knappast värre än en kväll på Snerikes
54

”. Någon vecka senare har jag under 

dagen pratat med en manlig jordansk bekant, och han har frågat mig vad jag fått höra innan 

jag kom till Jordanien som inte stämmer. Jag har då svarat att jag har blivit tillsagd att inte 

titta män i ögonen och att det känns lite överdrivet. Sju veckor senare är situationen och 

noteringarna annorlunda. Min standardklädsel består då av en fotlång kjol, en svart cape över 

axlarna och en stor sjal som jag brukar försöka få att täcka en del av håret och så mycket som 

möjligt av halsen. Gångstilen är oftast bestämt riktad framåt och kroppsrörelserna så små som 

möjligt. Håret är alltid i en stram knut och blicken lätt riktad nedåt. Bläddrar man bakåt i 

anteckningsboken kommer man inte hitta någon stor, skrämmande händelse som fått mig att 

ändra beteende. En händelse som är noterad är när en man jag passerade gjorde juckande 

höftrörelser i luften, men det är något som snarare gjort mig arg och generad än rädd. Det som 

format mig är snarare dessa dagliga små kommentarer från män, det faktum att jag känner 

mig konstant bevakad. Det är något med detta beteende som krupit in under huden och nu inte 

går att ignorera. Männens övervakning av min kropp har internaliserats i mig och förändrat 

mitt beteende, och steg för steg har jag minimerat min plats i det offentliga för att försöka 

komma undan dessa blickar och kommentarer. Självklart slutar inte trakasserierna enbart för 

att jag som kvinna ändrat mitt kroppsspråk och min klädsel, men det är ändå lättare att 

ignorera orden om personen som yttrar dem inte tittar mig i ögonen samtidigt. På samma sätt 

är det lättare att hantera att mäns objektifierande blickar om mina kläder är så lite avslöjande 
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om min kropps utseende som möjligt. Att fundera kring hur jag själv på bara åtta veckor har 

format mig efter den här stadens normer och strukturer har varit en viktig del för att bättre 

kunna tolka mitt material. Detta innebär givetvis inte att åtta veckor är likvärdigt med en 

livstid, ingenstans menar jag att jag kan sätta mig i en jordansk kvinnas situation men det har 

ändå gjort en stor skillnad i min förståelse för deras beteende. 

 

 

5. ANALYS 

 

Jordanien är ett land där kvinnors liv på många sätt är på väg att att bli bättre enligt Svenska 

Utrikesdepartementets rapport och definition av mänskliga rättigheter, men samtidigt står och 

stampar i gamla hjulspår
55

. Som visat tidigare är lagstiftningens förändringar till det bättre, 

antalet högutbildade kvinnor ökar i landet, och arbetsmöjligheterna ökar. Frågan är då vad 

som försiggår under ytan, bakom siffrorna. Den levda verkligheten visar sig på flera sätt inte 

stämma överens med de positiva förändringar som skett på papper. Kvinnors fri- och rörlighet 

är på många sätt komplex, och gäller ofta endast under vissa specifika förhållanden. Många 

kvinnor har inte rätt till arbetsmarknaden i sin helhet, utan enbart till den del som passar in på 

könsnormernas premisser gällande tider, kollegor och typ av arbete. Även de kvinnor som 

arbetar inom sektorer som inte räknas som typiska för deras kön måste bete sig klassiskt 

kvinnligt efter bästa förmåga, för att undvika negativ ryktesspridning från omgivningen. 

Kvinnorna får i många fall röra sig fritt när och som de vill, men med klausulen att de bör ha 

sällskap. Detta anses vara för att skydda kvinnor, men om det som en effekt förhindrar 

rörligheten kan man ifrågasätta hur bra skyddet egentligen är. Lagar har förändrats och 

därmed ökat kvinnors frihet i teorin, men friheten är alltid villkorad i praktiken. 

 Det som främst hämmar kvinnors liv i den offentliga miljön är trakasserier. Många (för 

att inte säga alla) kvinnor i Amman lider av sexuella trakasserier i vardagen, men alla är inte 

lika modiga som studenterna som vågade göra en film som protest. Bloggaren Kadhim 

Shubber har intervjuat professor Quawas om filmen och reaktionerna efter, och hon 

kommenterar det hela med orden  

 

You know why we have sexual harassment?[...]Men do not respect women [...]they think you’re an 

object, a commodity, a piece of meat. They see you as if they own you. [As an Arab woman] you don’t 

own who you are. Arab women are tenants, not owners of their bodies, their minds and their hearts. 

(Shubber, 2012) 

 

Enligt Quawas äger inte arabiska kvinnor sin egen kropp, kroppen tillhör istället männen runt 

omkring dem. Enligt Foucault skapar foglighetspolitiken och disciplinen ett sådant konstant 

pockande på kroppen och dess alla delar tills den inte längre tillhör individen, utan blir en del 

av maktmaskineriet
56

. Inom det patriarkala maktsystemet är det de konstanta kommentarerna 

och påträngande blickarna som lägger beslag på kvinnors kroppar. Att som Quawas känna att 
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man inte har rätt till sin egen kropp påverkar ens rörlighet i det fysiska rummet och hur man 

rör sig på offentliga platser. Även i intervjun med Sandra Hiari diskuteras frågan om mäns 

trakasserier och hur de påverkar kvinnors liv
57

. Enligt henne beror dessa krockar på att män 

och kvinnor är åtskilda under så stor del av sitt liv att de inte vet hur de ska bete sig när de väl 

möts. Hon säger att i de mer konservativa delarna av Amman kan det vara så att en man aldrig 

ens kommunicerat med en kvinna som inte är en familjemedlem och att problemen med 

trakasserierna aldrig kommer att lösas om könen fortsätter hållas separerade. Till exempel, 

säger hon, blir unga män inte insläppta i köpcentras på kvällarna för att hålla kvinnorna säkra. 

Detta är enligt Hiari helt fel metod, hon säger ”This idea of keeping the guys out, the women 

are fine and will feel safe inside. Well no! It is not about making it more hostile, it is about 

bringing them together. I mean if a guy is kind of used to see a women on the street will he 

actually look?”
58

. Hon menar även att det är ett av problemen som blir av bristen på offentliga 

platser i Amman. Offentliga platser skapar en tyst kommunikation mellan olika grupper, 

menar hon, och olika grupper lär sig acceptera varandra visuellt åtminstone.  

 Min intervjudeltagare Nour tog upp frågan om hur man som kvinna undviker vissa 

platser på vissa tider, trots att ingen lag eller regel hindrar en. Hon pratar om en av Ammans 

tre offentliga platser, Rainbow street, där det finns en liten platå med utsikt över dalen och 

många bänkar. Där brukar ofta män umgås och spela musik på kvällarna. "Imagine that you 

have bought a falafel at a nearby eatery, and want to eat it while looking at the view. Then you 

would as a woman be completely surrounded by men, and maybe you wouldn't go there and 

eat your falafel on the street instead" säger hon. "Well, I'd probably go there. But I'm always 

like that you know!" lägger hon till med ett skratt
59

. Jag frågar om hon menar att man som 

kvinna hela tiden håller sig själv tillbaka, och då håller hon med och lägger till att en kvinna 

alltid kontrollerar sig själv och de rörelser hon gör. Som kvinna tänker man alltid en extra 

gång innan man gör något, menar hon. Även Hiari tar upp frågan om hur mäns kommentarer 

påverkar kvinnors rörelsemönster, och hur små till synes obetydliga komplimanger får större 

konsekvenser. 

 

[I] think verbal harassment is just as annoying […] it doesn't necessarily has to be physical, but once you 

are transgressing into another person’s sphere, it is on women's psyche, some alert alarms start blinking in 

your head, what was this about and should I be worried? […] it didn't put you towards that 'Oh my god 

men in Jordan are so sweet', it puts it in the reverse direction 'should i be careful when I am walking in a 

public place or not', […] space doesn't necessarily has to have physical barriers, the barriers come from 

these sort of verbal harassment, modalities on the street you know. 

 

Enligt Hiari handlar det inte om vad de säger, utan snarare hur och när det sägs. Till exempel 

kände jag själv stor skillnad på när kommentaren ”Welcome to Jordan!” sades av en 

butiksinnehavare under dagtid och när den kom från en grupp män jag passerade på kvällen. 

Det handlade både om att jag i den första situationen hade möjlighet att svara, men också att 
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det var en till synes helt ofarlig situation. Då kommentaren kom från en grupp män jag inte 

alls interagerat med, när jag som ensam tjej gick i folktomma kvarter i en stad jag inte kände 

började jag direkt oroa mig för om det bara var en kommentar eller om jag borde skynda mig 

därifrån. Dessa kommentarer inkräktar på kvinnors personliga sfär, vilket ökar oron om var 

gränsen går för männen och om dessa kommentarer verkligen bara är kommentarer eller om 

det finns en risk för att de även kommer inkräkta på deras fysiska sfär. Då detta är en del av 

gatans villkor på kvällarna blir det enklaste alternativet för många kvinnor att undvika vissa 

platser. Det handlar inte om att männen är ett faktiskt hot, utan enbart känslan av deras blickar 

och kommentarer får kvinnor att känna sig hotade. Att kvinnor hela tiden bevakas av män i 

det offentliga rummet påverkar därmed hur de rör sig och på vilka tider.  

 Sandra Hiari säger i sitt anförande ”How to know a city through a woman's body?” i 

TEDxDeadSea att hon fann trygghet i sin bil då hon blev utsatt för trakasserier och att bilen 

blev en stor del av hennes känsla av trygghet i vardagen
60

. Om hon skulle ta ut pengar i en 

bankomat till exempel gjorde hon det så fort som möjligt för att sedan kunna skynda sig 

tillbaka till bilen där hon var säker från kommentarer och penetrerande blickar från män. I 

samma anförande säger hon att den fysiska miljön inte alltid är välkomnande eller byggd för 

kvinnor. När det kommer till bön till exempel säger hon att hon hellre ber i ett köpcentra än i 

en moské, då hon menar att moskén är till för män och kvinnan endast får tillgång till en liten 

del av utrymmet. Kvinnor får aldrig tillgång till den stora salen med högt till tag, utan får ofta 

gå genom en gränd för att komma till ett mindre rum att be i. Därför föredrar hon köpcentras, 

där hon känner sig bekväm som kvinna och har möjligheten att få vara ifred i ett provrum. 

Hon säger att köpcentras främst är en plats för kvinnor, men lägger till att detta anses 

kontroversiellt att säga
61

. Detta kan förklaras med att män inte alltid släpps in, men också med 

köpcentrets arkitektur. Observationsplatsen City Mall var byggd på samma sätt som 

köpcentras i många fall är, med stora överblickbara ytor. Från varje våning är alla andra 

våningar synliga, och längs varje våning finns butiker med öppningar riktade mot gångarna
62

. 

Då besökarna hela tiden övervakas, eller riskerar att övervakas, av andra besökare, 

butikspersonal och vakter påverkar detta beteendet. På så sätt fungerar den panoptiska 

modellen, då den tvingar fram ett mer socialt accepterat beteende från männen
63

. Det är 

mindre troligt att en man trakasserar en kvinna om han riskerar att bli påkommen och därmed 

utslängd från köpcentret, på så sätt blir övervakningen något som disciplinerar mannens 

beteende. Det innebär även att övervakningen är inte enbart något som är negativt för kvinnor, 

utan det ger dem även en chans att få röra sig mer fritt. Övervakningens effekter har på så sätt 

att göra med vem som övervakas, och vilket beteende som inte passar in i den för platsen 

rådande normen. Den övervakning som disciplinerar männen skulle kunna förklara de 

skillnader i kvinnors kroppsspråk som kunde observeras mellan al-Wakalat Street och City 

Mall. Båda platserna är kantade av samma typ av näringsliv, enda skillnaden är att det ena är 

en offentlig plats och det andra en byggd miljö, men ändå kunde kvinnorna i City Mall tolkas 

som mer bekväma med utrymmet. Att en övervakad miljö skulle vara bättre för kvinnor 
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återkom även när frågan om att besöka Döda havet kom på tal. Många kvinnor uppmanade 

mig i vardagliga samtal att åka dit för att bada och sola, men att det vore bättre för mig att 

betala för att bada i hotellens delar av stränderna framför de offentliga delarna. Motiveringen 

var att männen beter sig illa på de offentliga delarna. Intressant är också att dessa tips enbart 

kom från kvinnor, män som jag pratade med om samma sak tyckte det var onödigt att betala 

för något som fanns gratis. Återigen är det två områden som ser identiska ut, men kvinnorna 

vet klart och tydligt var man kan vara mest bekväm.  

 Som diskuterats i detta kapitel påverkas många kvinnors rörelsemönster av mäns 

beteende, men här ska poängteras att kvinnor som går med nedåtböjt huvud inte automatiskt 

är rädda eller förtryckta. Att många kvinnor går med nedåtböjt huvud och undviker blickar 

innebär inte att alla kvinnor gör det av samma anledning som jag, som gör det för att undvika 

sexuella trakasserier. Detta återkom i mitt samtal med Nour. När jag kommenterade hur mitt 

eget kroppsspråk har förändrats under min vistelse i Amman, att jag mer och mer tittar ner i 

marken när jag möter främlingar, svarade Nour att detta inte nödvändigtvis är något negativt.  

 

Your body and your gaze is something valuable. It's something people have to earn, and should be a 

privilige. Many believe that the veil, or a woman's encased body language is something negative, 

something that indicates oppression, but really it's the opposite. When you hide your eyes or parts of your 

body or hair it means that it is valuable, and only for those you trust. 

 

Enligt Nour kan ett inneslutet kroppsspråk likväl innebära en god självbild som något annat. 

Som västerländsk feminist kan den spontana reaktionen vara att ifrågasätta detta argument 

och mena att det fortfarande är förtryckande då det enbart är det ena könet som ska dölja sig 

för det andra, men i denna uppsats är tanken inte att lägga svenska normer och värderingar på 

en jordansk kontext. Precis som Nina Lykke skriver handlar det om att se till den specifika 

nationens kulturella, historiska och sociala bakgrund och med den utgångspunkten kan en 

undvikande blick eller dolt hår vara en symbol för självsäkerhet och egenmakt
64

. Kvinnor i 

Jordanien utsätts för dessa trakasserier oavsett om de bär slöja eller ej, men slöjan är ändå en 

viktig punkt i frågan. Hiari berättar om hur hon kände sig tryggare i det offentliga rummet när 

hon började använda hijab. Hon menar att det inte handlar om att ta på sig slöja och 

automatiskt slippa trakasserier, utan samma funktion kan fyllas av att ta av sig slöja. Enligt 

henne handlar det mer om att ta kontroll över sin situation och sin kropp
65

. Även här utövas 

en form av motmakt, som utifrån kan verka obetydligt, men det är ett sätt att ta kontroll över 

hur andra ser en.  

 Det visar sig, precis som Philo
66

 skrev, att detta maktsystem på många punkter väldigt 

skört med en stor plats för motmakt. I min intervju med Sandra Hiari frågar jag henne om 

man som kvinna har en möjlighet att säga ifrån när männen beter sig illa. Hon säger att det har 

man, framförallt på en individnivå. ”I personally tend to look the guy in the eye, when I 

establish eye contact, there is a space of being shocked and then he becomes shy you know, 
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he's cheeks will flush and he will look away. Like, what an interesting flip of dynamic!” säger 

hon
67

. För att få en man att sluta räcker det med att stirra tillbaka eller fråga varför han gör så, 

då det enligt Hiari är allt som krävs för att få en man att skämmas över sitt beteende. Enligt 

det resonemanget fungerar den motmakt i vardagen som Armstrong nämner även när det 

kommer till trakasserier
68

. Varje individ är inte en stark maktutövare, utan det är när 

individernas beteende utövas samtidigt som det blir ett system för patriarkal makt. 

 

 

6. SLUTSATS 

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur jordanska kvinnors vardag kan se ut i en 

stad, Amman. Uppsatsen har behandlat hur lagstiftningen har förändrats de senaste fem åren 

och visat att Jordanien förändrat ett antal lagar som verkat positivt för att uppnå kvinnors 

mänskliga rättigheter. Vidare har Foucaults teorier om den internaliserade makten använts för 

att visa hur det bortom lagstiftningen fortfarande finns faktorer som håller kvinnors 

utveckling tillbaka. Den frihet kvinnor har i teorin är stor då de har möjlighet till utbildning, 

arbete, skilsmässa och möjlighet att resa och flytta utan tillstånd från en manlig släkting. I 

praktiken är dock friheterna villkorade,  ett antal kriterier måste uppfyllas innan en kvinna kan 

söka arbete och det finns flera kryphål för män att komma undan ett rättmätigt straff för ett 

brott mot en kvinna. Ett stort problem ligger hos de män som inte vet hur man interagerar med 

kvinnor och som istället trakasserar dem. Dessa trakasserier är ett tillräckligt stort 

orosmoment för kvinnor att många väljer att undvika vissa platser, framförallt under vissa 

tider, och på så sätt är trakasserierna en stor anledning till att kvinnors rörelsefrihet i det 

offentliga hämmas. Genom att applicera Foucaults teori om hur övervakning internaliseras i 

individer och disciplinerar kroppen på en feministisk syn av patriarkatet kan man se att 

väldigt små företeelser bildar ett större nätverk av makt som håller kvinnor tillbaka i 

vardagen. Samtidigt visar samma teori att det finns stor plats för motmakt på individnivå, då 

dessa företeelser aldrig är starka maktutövare i sig, utan enbart en del av ett större patriarkalt 

maktmaskineri.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Standardiserat frågeformulär till kvinnor på Al-Wakalat Street 

- What brings you here today? 

- How did you get here? 

- How often are you visiting Al-Wakalat Street? 

- What do you think about this place, how do you experience it? 

- Would you like more places like this? 

 

Bilaga 2 

Teman till kvalitativa intervjuer 

- Lagstiftning och regler 

- Normer 

- Ouppskattat beteende hos kvinnor 

- Ouppskattat beteende hos män 

- Saker som är självklart att man gör/inte gör som man/kvinna, trots att det inte är uttalat.  

 

Bilaga 3 

 

1. Al-Wakalat Street, sydlig riktning, dagtid 
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2. Al-Wakalat Street, nordlig riktning, dagtid 
 

3. City Mall, våning 4, dagtid 
 

4. City Mall, våning 4, kvällstid 
 


