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Sammanfattning 
 

Titel: Synen på barn och barns ansvarstagande i familjen i Hathi Tiba.  

Författare: Lovisa Bergström och Linnea Jansson 

 

Tidigare forskning i bland annat barndomssociologi har hävdat att barn är en grupp som måste 

lyftas fram och synliggöras, kanske framförallt i de länder där risken för utsatthet är hög 

(Wyness 2006). Även i utvecklingsekologin så nämns att barnet bör ses utifrån omgivningen 

och dess sammanhang (Andersson 2002). Indien är ett av dessa länder som är under 

utveckling men som fortfarande behöver omvärldens stöd. Syftet med vår studie är att 

synliggöra barnens roll i familjen i en kontext som i flera avseenden skiljer sig från det 

västerländska. Detta har vi undersökt i Hathi Tiba som ligger i Rajasthan, norra Indien. Vi har 

efterfrågat mödrars perspektiv på barns ansvarstagande i familjen och därigenom även 

undersökt hur mödrarna framställer sina barn i relation till barnens ansvarstagande. Studiens 

fokus har varit på familjen, då det oftast är familjen som ligger närmast barnet och som 

påverkar barnens tillvaro och vardagsliv (Andersson 2002). Vi har undersökt detta genom att 

vi har genomfört fem intervjuer med mödrar vars barn går i den skola där vi volontärarbetade 

under tre veckors tid. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera vårt insamlade material. De teorier som har använts i denna 

studie är barndomssociologin samt utvecklingsekologin.  

I denna undersökning har vi kommit fram till att barnen tar ett väldigt stort ansvar i yngre 

åldrar och att mödrarnas krav på ansvarstagande i familjen skiljer sig åt beroende på om 

barnet är en flicka eller pojke. Vi har även sett att dessa barns ansvarskrav i familjen skiljer 

sig åt i jämförelse med västerländska barns ansvarskrav i familjen. Resultatet visar på att 

barns ansvar skiljer sig åt beroende på vilka kulturella och ekonomiska skillnader som barnet 

har och beroende på olika förutsättningar och uppväxtvillkor som barnen lever under. Alla 

respondenterna framställde sina barn som medlemmar och resurser i familjen vilket, till 

skillnad från hur barnets roll i familjen oftast betraktas i en västerländsk kontext, inbegriper 

flera och omfattande aspekter av ansvarstagande. Barnen framställs således främst som en del 

i familjekonstruktionen och inte en egen individ.  

 

Nyckelord: Indien, ansvarstagande, barnperspektiv, framställning av barn, familjen.   
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1. Inledning 
 

Var femte människa i världen lever i extrem fattigdom. Med extrem fattigdom menas att 

familjen endast har en dollar per dag till sin försörjning och över en miljard människor lever 

under dessa omständigheter ( Sida 2012). Vi har valt att göra studien i Indien då 

uppskattningsvis 260-390 miljoner av landets invånare är utsatta för fattigdom i Indien. De 

mest utsatta är de som inte har förmågan att tala för sig själva och därmed får svårt att påverka 

sin omgivning, exempel på en sådan grupp är barn. I FN:s barnkonvention står det att alla 

barn har samma rättigheter och lika värde samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 

Trots detta får inte alla barn uppleva dessa rättigheter som barnkonventionen förespråkar 

borde gälla för alla barn i hela världen (Kassman 2011). Barn är en av de grupper som är mest 

utsatta och sårbara i Indien. Ungefär 11,2 miljoner barnarbetare beräknas finnas i Indien och 

1,5 miljoner barn beräknas arbeta och leva på gatorna. Barn utsätts för våld, blir föräldralösa, 

upplever trauman, tvingas att flytta från sina hem och många barn går miste om sin barndom. 

De barn som lever på landsbygden och i slumområden har sämre förutsättningar till att erhålla 

sina rättigheter. Detta avser främst de barn som tillhör de familjer av låg kast samt de familjer 

som tillhör etniska minioriteter (Utrikesdepartementet 2010).   

 

Vi anser därför att det är ytterst relevant och viktigt att genom socialt arbete och studien lyfta 

fram barns situation i Indien och valde därför att genomföra en volontärresa under perioden 

2014-03-01 till och med 2014-03-23. Valet att åka till Indien kom sig av att vi båda två alltid 

intresserat oss för kulturella skillnader och olika sätt att leva. Vi har även alltid varit 

intresserade av volontärarbete och velat engagera oss i arbete med barn som är utsatta. Därför 

valde vi att genomföra en volontärresa till Indien där vi skulle få möjligheten att arbeta med 

barn som lever under svåra förhållanden. I och med denna termin och c -uppsatsen såg vi 

därför en möjlighet i att kombinera vår resa till Indien med vårt uppsatsskrivande. Vi 

bestämde oss därefter för att kontakta en organisation, eftersom vi ansåg att det  skulle vara 

tryggare att åka till Indien med en organisation än på egen hand samt att vi ansåg att en 

kontakt under vår resan skulle underlätta för oss till att få tag i respondenter till vår studie. 

Kort därefter bokade vi vår resa genom volontärorganisationen Adventures and volonteering 

in India (AVI) som är en oberoende frivilligorganisation vars arbete syftar till att hjälpa 

människor i byn vid namn Hathi Tiba (HT) till bättre levnadsförhållanden. De riktar sig till 

både barn och deras familjer men i vår studie har vi valt att ha vårt fokus på barnen i byn.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att synliggöra barnens roll i familjen i en kontext som i flera 

avseenden skiljer sig från det västerländska. Detta har vi gjort genom att undersöka vilka krav 

på ansvarstagande som mödrarna ställer på sina barn i familjen i Hathi Tiba, samt hur 

mödrarna framställer sina barn i relation till barnens ansvarstagande. Vi tror oss kunna 

synliggöra barnens situation genom denna studie och troligtvis kan vi inspirera andra till att få 

upp ögonen för dessa barn. Det är betydelsefullt att undersöka hur mödrarnas framställningar 
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av sina barn ser ut för att främja barnens situation och deltagande i samhället. Det är även 

relevant och viktigt att genom denna studie göra människor mer medvetna om hur barns 

faktiska livssituation kan se ut. De frågeställningar som vi vill besvara i och med denna studie 

är därför följande; 

 

 Vilka krav på ansvarstagande ställer mödrarna på deras barn i familjen? 

 Hur framställer mödrarna sina barn i relation till barnens ansvarstagande? 

 

1.2 Avgränsning 
 

Vi avgränsade oss i studien genom att utgå från ett antal barns mödrar i byn Hathi Tiba vid 

våra frågeställningar. Denna kvalitativa studie kommer att fokusera på ett fåtal respondenters 

utsagor och kan således inte ge någon helhetsbild eller generalisering till Indien som land.  Vi 

har dock valt att presentera en kort information om Indien som land för att ge läsaren en ökad 

förståelse för vår studie. Denna information kan läsas i avsnittet 2.1 Indien som kontext. 

Ytterligare en aspekt på avgränsning är vårt urval av respondenter vilket presenteras i 

avsnittet 5.2.3 urval.  

 

1.3 Disposition 
 

I det första avsnittet tas tidigare forskning upp kring framställning av barn och hur barns 

ansvarstagande kan se ut då det är av relevans för studiens syfte. Forskningsavsnittet är även 

bra för att upptäcka eventuella kunskapsluckor i aktuell forskning. Forskningsavsnittet är 

uppdelat i underrubriker, vilka är;  Barns ansvarstagande, ansvarstagandets konsekvenser för 

barnet samt barns position i familjen. Därefter redogörs för de två teoretiska perspektiven som 

är av relevans för analysen av studiens empiri. I det följande avsnittet presenteras valet av 

metod, följt av studiens tillvägagångssätt vad gäller insamling av empirin. Vidare beskrivs 

analysmetoden och motiveras utifrån syfte med studien. Metodavsnittet är av relevans för 

studiens tillförlitlighet. Därefter följer resultatavsnittet som är uppdelat utifrån olika teman 

vilka har identifierats utifrån empirin. Resultatet är kopplat till tidigare forskning samt vårt 

teorival. I sista avsnittet, diskussionsavsnittet, görs en summering av det mest väsentliga 

utifrån resultatavsnittet för att tydliggöra det resultat studien kommit fram till. Inom 

diskussionsavsnittet följer en övergripande diskussion om empirin kopplat till teori samt 

tidigare forskning. Vidare förs en metoddiskussion som tar upp eventuella svårigheter med 

valet av metod. Slutligen nämns våra egna reflektioner om studien samt tankar för framtida 

forskning och praktik som kan vara av relevans.      
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1.4 Relevanta begrepp 
 

Vi har valt att redogöra för viktiga begrepp som används återkommande i studien. Detta har 

gjorts för att öka tydligheten gällande begreppens olika innebörder och användning i studien. I 

valet av centrala begrepp har vi utgått ifrån de begrepp som vi anser är specifikt viktiga 

gällande vår studies syfte och frågeställningar. Sådana begrepp är således; Barn, Kast, Kultur 

och Ansvar. 

 

Ett barn har i vår studie definierats som det barn som är mellan tre till femton år. Detta då det 

är den åldern på barn vi kommer att fokusera på i vår studie. Begreppet kast innebär att 

människorna i Indien föds in i ett kast som för individen har en viss social innebörd. Mer om 

kast och kultur beskrivs i näst kommande avsnitt, 2.1 Indien som kontext. 

 

I vår studie återkommer vi vid flera tillfällen till ämnet ansvar. Ansvars begreppet används i 

många olika sammanhang. Exempelvis juridiskt ansvar, moraliskt ansvar eller det ansvar som 

en pilot har under en flygning. Ansvars begreppets betydelse bestäms snarare av 

sammanhanget än själva begreppet. I vardagsspråket, men också i socialarbetarens språkbruk i 

klientarbetet, är detta ord nästan lite svår hanterligt. Ansvaret har oftast i avsikt att reglera 

uppgifter som ska utföras, hur, när och av vem. Ansvarsfördelning tycks ske på olika sätt 

mellan människor. Det kan vara genom faktiska handlingar, exempelvis i form av vardagliga 

händelser; att någon i familjen betalar familjens räkningar, för maten, uppfostrar barnen osv. I 

arbetsgrupper formas det ungefär likadant, där skapas det också vanor och förväntningar om 

hur ansvaret ska vara uppdelat. Det finns två olika sätt att se på ansvar. Det kan vara ansvar 

som någon/några vill ha, men det kan även vara ansvar som ingen vill ha utan som skickas 

vidare mellan personer (Törngren 2009). Med ansvar avses i denna studie faktiska handlingar 

som barnet utför så som; barnets ansvar i familjen gällande hushållssysslor, ansvar över 

syskon, ekonomiskt ansvar, arbete utanför hemmet samt ansvar för familjens anseende. I vår 

studie återkommer vi vid flera tillfällen till ämnet ansvar. 

2. Bakgrund 
 

2.1 Indien som kontext 
 

I detta avsnitt kommer en del av Indiens bakgrundshistoria att tas upp i syfte att ge läsaren en 

helhetsbild av Indien för att öka läsarens inblick i denna studie. Avsnittet tar vidare upp hur 

den typiska Indiska familjen är konstruerad då respondenterna lever inom en sådan 

familjekonstellation.  

Indien är det sjunde största landet i världen och har ett invånarantal på 1,1 miljard människor.  

Befolkningen växer ständigt och ökar varje år med 18 miljoner människor. Detta leder till att 

landet är mycket tätt befolkat. Indien är mångkulturellt och invånarna har flera olika 
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religioner varav en majoritet på 80 % är hinduer. Resterande del av befolkningen är kristna, 

muslimer eller tillhör andra grupper. Indien har 15 officiella språk varav hindi är det mest 

talade språket som talas av ca 30 % av befolkningen (Hennon och Willson 2008). 

I Indien finns ett kastsystem som har använts sedan två tusen år tillbaka. Enligt hinduismen 

finns fyra huvudsakliga kaster som förknippas med olika yrkesområden. Dessa fyra kaster är: 

brahminer (lärda personer och andliga ledare), ksyatrias (soldater och styresmän), vaisyas 

(bönder och handelsmän) samt shudras (arbetare och hantverkare). Ett kast, jati, är något du 

föds in i och inget som går att byta (Hennon och Willson 2008). Kastsystemet utgör en 

sorteringsprincip där människorna arbetar, umgås och gifter sig inom sitt eget kast. Systemet 

avskaffades officiellt i Indien 1949 men lever än idag kvar främst på landsbygen (Giddens 

2007).  

Den traditionellt typiska indiska familjen är en ”joint family” och innebär att en man 

vanligtvis bor tillsammans med sin fru och deras barn. Utöver dem ingår även mannens 

föräldrar och mannens bröder med sina respektive fruar och barn. Vanligtvis är det den äldste 

mannen i hushållet som har makten att bestämma över familjen och familjens beslut. En ”joint 

family” är något som indier strävar efter och en sådan familjekonstellation anses åtråvärd 

(Medora 2008). Denna typiska familjekonstellation var något som samtliga respondenter 

ingick i.   

2.2 Byn Hathi Tiba 
 

Följande information om HT har inhämtats från vår kontaktperson Shakrah.  

 

Hathi Tiba colony är ett område som utvecklats av regeringen i Sikar i Rajasthan, Indien. För 

tillfället bor cirka 150 familjer i HT colony men fler familjer förväntas flytta dit. Nästan ingen 

av de familjer som bor i HT har råd att betala för sina barns skolgång. Det flesta familjerna 

har svårt att försörja familjens dagliga behov. På grund av familjernas dåliga ekonomi 

förekommer det att barnen blir tvungna att tigga för att få in nödvändiga pengar till familjen. 

Dessa familjer tillhör den grupp som är fattigast i Indien och som även har det lägsta kastet. 

Lågkastiga familjer i HT lever under dåligt hygieniska förhållanden, vilket gör att de från de 

mer välbärgade områdena med högre kast inte vill ha någon kontakt med människorna i HT. 

Familjerna i HT ingår främst i kasten nats, sikligar, blacksmith. De som tillhör kastet Nats 

arbetar med musik, främst med att spela på trummor under högtider och andra arrangemang. 

De som tillhör kastet sikligar arbetar ofta med att tillverka köksutrustning från stålmaterial 

som de sedan säljer, medan de som ingår i kastet blacksmith främst tillverkar 

lantbruksutrustning (Shakrah 2014). 

 

De människor som lever i ett samhälle som HT har i flera århundraden varit beroende av att 

tigga då de flesta saknar kunskap och utbildning. De människor som bor i de mer välmående 

områdena anser att människorna i HT är fattiga på grund av att de inte vill arbeta och att de 

har valt den enkla vägen genom tiggeri. Många män i familjerna har inget arbete, utan 

männens fru och barn måste istället tigga och leta bland sopor efter saker att använda för 
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hemmet. Även de män som vill arbeta får inte alltid den möjligheten på grund av brist på 

utbildning och erfarenhet vilket gör att familjen alltid har ont om pengar (Shakrah 2014). 

 

Flera av föräldrarna är inte heller motiverade till att försöka få sina barn att gå i skolan utöver 

det faktum att de inte har råd med skolavgiften. De föräldrar som är motiverade att låta sina 

barn gå i skolan men som inte har råd att betala skolavgiften för privatskola och regeringens 

skola väljer att, förut satt att barnen inte behövs i hemmet, låta sina barn gå i AVI:s skola som 

är avgiftsfri och som hålls igång av AVI:s volontärer. Även de få familjer som skulle kunna 

samla ihop till skolavgiften för en termin har svårt att placera sina barn i privatskola eller 

regeringens skola, eftersom det finns höga krav på att barnen ska bära rena kläder, vara 

disciplinerade och hålla god hygien. Barnen i HT har svårt att leva upp till dessa krav och vi 

upplystes även att om barnen placeras i dessa skolor kommer föräldrarna vars barn har ett 

högre kast att omplacera sina barn till andra skolor. Därför vill inte dessa skolor ta emot 

barnen från HT med risk för att då förlora andra skolbarn (Shakrah 2014). 

 

2.3 AVI 
 

Den oberoende organisationen AVI som är en frivilligorganisation, grundar sig på ett projekt 

som startades år 2008 av Signhilld Ornberg och Gunilla Hillergren i syfte att ”hjälpa 

människor till att hjälpa dem själva”. Innevånarna i HT saknar vissa grundläggande behov 

exempelvis utbildning och sysselsättning. De har inte tillgång till skolor för att utveckla 

yrkeskunskaper. De flesta av dem saknar kompetens, kunskap och utbildning för att tjäna 

tillräckligt med pengar för att försörja sig själva och sin familj. Människorna i projektet 

arbetade för att stödja folket i HT. Detta  genom att förmedla grundläggande kunskaper i 

social kompetens, tillhandahålla grundläggande primärvård med satsning på hälsa och hygien. 

De arbetar även med att ge barnen baskunskaper i hindi och engelska samt starta 

kompetensutvecklande workshops för att förbättra deras levnadsvillkor. Familjerna i HT har 

inte råd att betala sina barns skolgång, inte heller har de mat så att det räcker till alla, de lever 

under riskfyllda hygieniska miljöer så som elledningar hängandes och sopor och glasskivor 

liggandes överallt i högar. Det var i byn HT som vi arbetade som volontärer. Vi arbetade som 

engelskalärare på AVI:s volontärskola som vid vår ankomst hunnit vara igång i fem veckor. 

AVI:s organisation arbetade tidigare för att hjälpa människor i en annan by vid namn Banjara 

Basti, men var tvungna att byta område på grund av olika omständigheter. Tillsammans med 

andra volontärer och guider samt hindilärare ifrån AVI:s organisation så hjälpte vi barnen till 

en långsiktig förbättrad livssituation. Med långsiktig förbättrad livssituation menade 

organisationen på att om vi som volontärer lär barnen att uppför sig i skolan och att visa 

respekt för varandra samt att ha en bra hygien så kan vi i framtiden hjälpa dessa barn till att få 

möjlighet till att gå i privatskola och därmed ha möjlighet till ett arbete och försörja sig själva 

och sin framtida familj (Shakrah 2014, www.volontarindien.se). 

 

 

http://www.volontarindien.se/
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3. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för tidigare forskning kring framställning av barn och hur 

barns ansvar kan se ut. Först kommer vi att beröra forskning kring barns ansvarstagande och 

därefter följer ansvarstagandets konsekvenser för barnet samt förståelsen av barns position i 

familjen. Syftet med avsnittet är att visa på en del av den aktuella forskningen både nationellt 

och internationellt sett, som även är specifikt inriktat på vårt forskningsområde och därmed 

relevant för vår studies syfte och frågeställningar. Vid sökning kring dessa ämnen specifikt för 

Indien har vi haft svårt att finna relevant forskning och våra träffar har varit begränsade. Det 

har varit svårt att finna tidigare forskning kring studiens syfte då det tycks finnas en del 

tomrum kring ämnet ansvarstagande. Därför blev vi intresserad av att undersöka ämnet och 

därmed bidra till att bygga på forskningen med denna studie. Vår studie bidrar till att täcka 

forskningsluckan gällande barns ansvartagande genom att  empiriskt försöka beskriva och 

förstå barns roller och ansvarstagande i indiska familjer.  

 

3.1 Barns ansvarstagande  
 

Forsking visar att barn tar ett ansvar i tidig ålder och att barns ansvar skiljer sig för flickor och 

pojkar (Medora 2007, Punch 2001, Hennon och Wilson 2008, Kulik 2006). Forskningen kring 

könsskillnader i relation till barns ansvarstagande kommer att vara av relevans då vi kommer 

att jämföra dessa skillnader med studiens insamlade material. Punch (2001) nämner att barn i 

Bolivia har visat sig ta ett ansvar för att lära sig tvätta, ta hand om syskon, ansvara för djuren 

och hjälper till med ett flertal andra sysslor både inom hemmet och utanför hemmet innan de 

fyllt tio år. Barns ansvar är något som ofta förbises och även något som ofta underskattas och 

undervärderas. Hon nämner ytterligare att barnens obetalda hushållsarbete varierar i olika 

samhällen beroende på kulturella normer, vilket hon förklarar präglar hushållets välfärd, 

föräldrarnas status och vad de arbetar med samt familjens boendesituation. Om familjen bor i 

staden eller på landsbyggden är även avgörande för vilka hushållssysslor som barnen behöver 

utföra. Studier i både utvecklingsländer och industriländer visar på att barnens ansvar och 

deltagande i hushållet försvåras desto äldre barnen blir (Punch 2001). I utvecklingsländer 

börjar barnen att bidra till att utföra hushållsarbete så fort de är kapabla till det och från 

väldigt tidig ålder. Det är känt att barnen i utvecklingsländer förväntas att ta ett ansvar i 

familjen som en daglig rutin samt även bidra till familjens överlevnad. I industriländer har 

barns bidragande till hushållet konstaterats vara mer symboliskt för barnens socialisation och 

inte av nödvändighet för familjens ekonomiska behov (Punch 2001). Punch (2001) skriver att 

arbetsfördelningen bland familjerna i Bolivia ser olika ut enligt tidigare forskning på området. 

Det ställs olika krav på flickor och pojkar. Flickor bidrar i högre grad med hushållsansvar än 

pojken. Pojkar hjälper sina fäder med att underhålla hushållets ekonomi samt hjälper till på 

jordbruket. Hon nämner även att många studier visar på att flickor tar ett större ansvar än 

pojkar i familjen gällande hushållssysslorna, speciellt i utvecklingsländerna. Dessa skillnader 

i ansvarsfördelning är av intresse för vår studie. 
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Ansvarsfördelningen är även något som nämns i Hennon & Wilsons (2008) bok om familjer i 

Indien. De nämner att den unga flickan från låg ålder socialiseras in i rollen som en framtida 

fru samt förväntas ta ansvar för hushållets vardagliga sysslor och även för sina yngre syskon. 

Pojken förväntas lära sig av fadern hur det är att arbeta på fältet med jordbruk och får tidigt 

lära sig att det är han som kommer att vara sin framtida familjs främste försörjare (Hennon 

och Wilson 2008). Kulik (2006) har undersökt hur stereotyper gällande barns ansvarstagande i 

familjen ser ut i det israeliska samhället och om dessa sysslor påverkas av faktorer som genus 

och etnicitet. Han konstaterar att det finns en klar skillnad i det israeliska samhället mellan 

manligt och kvinnligt ansvarstagande inom familjen. Hushållsarbetet tillhör kvinnans 

ansvarsområde då de anses vara feminina sysslor medan det tekniska arbetet lämnas över till 

mannen då det anses vara maskulina arbetsuppgifter. Vård av syskon påpekar han även är en 

feminin syssla inom familjen (Kulik 2006). 

 

3.2 Ansvarstagandets konsekvenser för barnet 
 

Sahoo & Suar (2009) tar upp hur barn till föräldrar som har funktionsnedsättningar eller 

annan problematik i Indien tvingas till att ta ett ansvar de egentligen inte är redo för och 

kopplar detta specifikt till den indiska kontexten vilket gör det möjligt att dra paralleller till 

vår studie. I artikeln diskuteras två typer av kulturer vilka är den individualistiska kulturen där 

människan lever ett självständigt liv med fokus på sig själv och den kollektivistiska kulturen 

där människan är beroende av andra och vill det bästa för alla. Indien präglas enligt flera 

forskare av en kollektivistisk kultur (se t.ex. Medora 2007) vilket påverkar barns position i 

relation till ansvarstagande och omsorgsgivande (Sahoo och Suar 2009). Sahoo & Suar 

nämner att flera studier har gjorts i Indien och andra länder, av unga vårdares roll i samband 

med att en förälder har en kronisk sjukdom och visar på att omständigheterna i dessa fall ofta 

tvingar barnen till att ta ett ansvar för förälderns omsorg. I dessa situationer då föräldern är 

sjuk och inte kan ansvara för de vardagliga sysslorna så är det ofta barnet som tar över och då 

oftast flickan i familjen (Sahoo och Suar 2009). Ansvaret som vårdare i ung ålder kan dock 

ses som en givande upplevelse då barnet får lära sig betydelsen av empati och ansvar. Ansvar 

kan även bidra till att stärka bandet mellan barn och förälder. Dock kommer Sahoo & Suar 

(2009) fram till att de positiva effekterna av ansvar är färre i jämförelse med de negativa 

effekterna vad gäller ansvarstagande från tidig ålder i de specifika situationer artikeln 

diskuterar. Negativa effekter av att barnet ska behöva inta en roll som omsorgsgivare påverkar 

barnets beteende, skolprestationer samt barnets psykiska och fysiska välmående.  

 

Ansvarstagande hos barn i en mer generell mening, är dock inte alltid något som bör ses som 

negativt. Ett ansvar kan av barnen själva i vissa fall uppfattas som något bra och något de vill 

ta på sig. En studie som gjorts med barn i ålder nio till tio år i England visar på att barnen inte 

alls uppfattade ansvarstagande som negativt (Such och Walker 2004). Studien berörde vilket 

slags ansvarstagande barnen engagerar sig i, den moraliska grunden till att ta ansvar för sig 

själv och andra samt barns förhandlingar om ansvar. De fick fram resultat som visar på att 

barndomen inte kan betraktas som fri från ansvar och att barn komplitterar sina föräldrar 

genom att stå för en del av hushållsarbetet vilket barnen själva även upplevde som positivt i 
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vissa sammanhang. Den analys som gjordes av barnens berättelser visar på att barnen ser 

ansvar som en meningsfull del av deras liv och som något de vill göra av moraliska 

anledningar, exempelvis; det är viktigt att vara duktig inför sin familj för att göra dem nöjda 

och glada, föregå med ett gott exempel för sina yngre syskon och det är viktigt för barnen att 

känna att de är pålitliga och kan ta ett ansvar. Av berättelserna kom fram att barnen hjälper till 

med hushållssysslor, tar hand om sina syskon och tar ett personligt ansvar och gör enklare 

sysslor som att dammsuga, städa sitt rum samt bädda sängen. Ansvaret kan alltså ses hos barn 

redan i nio och tio års ålder och förmodligen kanske även i yngre åldrar än så (Such och 

Walker 2004).  

 

3.3 Barns position i familjen 
 

Utifrån den forskning vi hittat har vi märkt att barns ansvarstagande hänger ihop med hur 

synen på barn framställs. Medora (2007) skriver att det i Indien finns en specifik syn på barn 

och hur deras ansvarstagande bör se ut inom familjen. Hon skriver att detta ansvarstagande 

har sedan en lång tid tillbaka en koppling till den indiska kulturen som präglar landet. Detta är 

även något som vi tidigare nämnt Sahoo & Suar (2009) tar upp, att det har med Indiens 

kollektivistiska kultur att göra (Sahoo och Suar 2009). Medora (2007) framför även i sin 

artikel att Indien är ett kollektivistiskt samhälle och att indiska familjer därför präglas av en 

kollektivistisk kultur. Med detta syftar Medora på att indiska familjers behov, åsikter och 

prioriteringar sätts framför individens individuella behov och prioriteringar. Familjens 

välmående värderas högre än individens (Medora 2007). Hon framhåller även att Indien som 

är ett kollektivistiskt och mindre industrialiserat samhälle betonar familjens enhet, 

samhörighet och vikten av familjens sammanhållning. Denna sammanhållning är viktig för 

familjens stabilitet och överlevnad. Det framkommer även från Medora (2007) att den 

medlem som går emot familjens normer utesluts och motverkas. Medora (2007) nämner att 

Indien är påverkade av starka normer och rutiner. Sociala normer och plikter definieras av 

kulturella och familjära behov. Där individuella föreställningar och förhoppningar liknar och 

delas av familjen. Välfärden hos familjen är alltid viktigare än den hos individen. En familjs 

medlemmar delar en känsla av plikt, skyltighet och solidaritet som håller familjen samman 

och de strävar efter att upprätthålla familjens status och värdighet i samhället (Medora 2007).   

Vidare diskuterar hon att barnen har en personlig skyldighet och ett personligt ansvar i att 

bevara familjens sociala anseende och ställning i samhället för att göra sin familj rättvisa och 

bringa ett gott rykte (Medora 2007). 

 

Medora (2007) lyfter även fram hur barnens roll i hemmet skiljer sig för pojkar och flickor. 

Synen på flickorna är att de förväntas vara fogliga, självuppoffrande och toleranta. Flickan i 

familjen förväntas även vara plikttrogen och uppfostras till att bli en exemplarisk framtida fru. 

Synen på pojkar å sin sida är att de förväntas vara oberoende, självsäkra och har från 

samhället en press på sig att utbilda sig då de i framtiden ska stå för familjens ekonomiska 

försörjning (Medora 2007). Kulik (2006) skriver att dessa könsroller kommer att leva vidare 

genom flera generationer, då synen på vilka sysslor som pojkar och flickor bör ta ansvar över 

inom familjen speglar sig i vilka sysslor som barnen sedan utför (Kulik 2006). Dock har vi 
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hittat forskning från Sverige som tyder på att synen på barn är föränderlig beroende av de 

olika kulturer och samhällen som vi lever i (Söderbäck 2010). Hon menar på att barn som 

samhällskategori måste betraktas utifrån ett kulturellt och historiskt perspektiv, men även 

utifrån den enskilda situationen som barnet lever i (Söderbäck 2010).  

 

Medora (2007) nämner att i Indien är det för familjen viktigt att få en son som kan föra 

familjens arv vidare. Sönerna förväntas även vara de som ska ge ekonomiskt stöd till sina 

föräldrar när de blivit äldre. I ett familjesammanhang ses födelsen av en dotter som en börda 

för familjen då döttrarna i framtiden kommer att kosta familjen mycket pengar när de ska 

giftas bort (Medora 2007). Detta tankesätt visar återigen på hur starkt sociala normer påverkar 

de indiska kollektivistiska samhället och hur familjen som enhet värderas högre än barnet som 

individ. 

 

Forskningen visar att ansvarstagande har olika innebörder beroende på i vilken kontext 

begreppet diskuteras. När det kommer till den internationella forskningen i mer västerländska 

samhällen gällande barns ansvar kan vi se att ansvaret innebär enklare hushållssysslor, vilket 

Such & Walker (2004) nämner i sin studie. I deras studie framkommer det att barnen hjälper 

till med att städa sitt rum, dammsuga och bädda sin säng. Detta av främst moraliska 

anledningar för att barnen vill känna sig duktiga och göra bra ifrån sig i sin omgivning. Dessa 

anledningar till att barnen tar ansvar har visat sig skilja sig till studiens resultat som vi fått 

fram vad gäller barnens anledningar till ansvarstagande. Ansvar i Indien enligt Medora (2007) 

handlar mer om ett gemensamt familjeansvar kring hela hushållet och familjens försörjning 

och ekonomi. Vilket även har visat på likheter med studiens resultat. Dock kan vi se i två 

studier gjorda av Kulik (2006) och Punsch (2001) att barns ansvar i Israel och Bolivia har 

likheter med det ansvar som forskningen visar att barnen i indiska familjer tar. Vi har även 

genom tidigare forskning sett att ansvar kan ha både positiva och negativa effekter på barnens 

psykiska och fysiska hälsa. 

4. Teori 
I detta avsnitt beskrivs vilka två teoretiska perspektiv som kommer att användas i analysen av 

den empiri som samlats in. De teorier som har valts är barndomssociologin samt 

utvecklingsekologin. Båda teorierna har ett fokus på barndomen och barns utveckling. Genom 

att vi använder oss av barndomssociologin och det utvecklingsekologiska perspektivet, så får 

vi på ett bra sätt i studien ett barnperspektiv där barnets position förstås utifrån ett specifikt 

kulturellt och socialt sammanhang. 

4.1 Barndomssociologin 
 

Sommer (2011) skriver att barndomssociologin är en barncentrerad forskning som har ett stort 

engagemang i att förstå barnens världar. Både kulturella studier, etnografiska och 

utbildningsstudier använder sig utav perspektivet. James & Prout (1997) redogör för det 

paradigmskifte som skett inom i synnerlighet samhällsvetenskaplig forskning vad gäller synen 
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på barn. I det tidigare traditionella synsättet beskrevs barn som passiva objekt som ska tas om 

hand om av de vuxna medan barndomssociologin handlar om att se barnet som egna sociala 

aktörer som kan medverka tillsammans med de vuxna till uppkomsten av deras tillvaro. Med 

detta menas att barn ska få ta mera plats och få möjlighet till att påverka sin uppväxt och 

barndom. Synsättet som innebär att se barnen som sociala aktörer kallas för ett 

aktörsperspektiv (James och Prout 1997). Poängen med ett aktörsperspektiv är att lyssna på 

barnen och göra dem delaktiga för att på så sätt synliggöra deras erfarenheter och vad de 

själva ser för risker och problem i sin livssituation (James och prout 1997). 

Wyness (2006) nämner att barndomen ofta ses som en övergångsfas som alla människor 

måste ta sig igenom för att bli vuxna. Barns lek är en vanlig föreställning som människor har 

kring barn och barndomen, där barndomen ses som en tid fylld av glädje och lek samt fri från 

ansvar. Den vuxne är istället den som under ett barns barndom ska ta det moraliska och 

ekonomiska ansvaret.
 
Han skriver även att det inom barndomssociologin diskuteras kring hur 

barns barndom och vardag skapas samt vilken roll barn har i samhället, om de vuxna har en 

stor påverkan på barnens liv eller om barnen tillsammans med vuxna konstruerar sitt liv 

(Wyness 2006). James, Jenks & Prout (1998) tar upp att de vuxnas värld inte går att avskiljas 

ifrån relationen till barnens liv. De menar att de vuxna ständigt påverkar barns barndom 

genom att vara eller göra på ett visst sätt. Hur barnen sedan upplever barndomen är 

naturligtvis individuellt (James, Jenks och Prout 1998). Näsman (2004) skriver ytterligare att 

barndomssociologin handlar om att barn borde sluta ses som en egenskap i en enhet, 

exempelvis familjen, utan att barn och barndom borde ses som en social kategori- med egna 

rättigheter.  Barndomen bör därför inte heller ses som en genomgångsfas som enbart ges 

betydelse i relation till andra livsfaser och generationer, exempelvis barn- vuxen eller barn- 

förälder. Detta kan även bidra till att barn synliggörs mer och risken för att de bortses ifrån 

minskar (Näsman 2004). Näsman (2004) nämner även att barn bör lyftas fram och att det 

läggs stor vikt i att skydda barnet mot saker som kan vara farliga för barnet samt saker som 

barnet inte är moget för. 

Wyness (2006) diskuterar skillnaden mellan ”att göra” och ”att vara” barndomen. Att göra 

handlar om att barnet tar ett ansvar i bildandet av deras egen barndom och familjevardagen 

medan att vara handlar om att barnet är passivt och är i beroendeställning till medlemmarna i 

familjen (Wyness 2006). Näsman skriver att barndomssociologin går in på hur barndomen 

utifrån ett strukturellt perspektiv kan se olika ut och att detta kan bero på politiska, 

ekonomiska och kulturella aspekter (Näsman 2012).  

Barndomssociologin synliggör vidare skillnader mellan begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv (Sommer 2011). Sommers definition av begreppet barnperspektiv är att det ”riktar 

de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar i världen” (Sommer 2011:42). Söderbäck (2010) beskriver barnperspektivet som 

att det handlar om att det är de vuxna som vill se till barnets bästa utifrån ett perspektiv. 

Sommer nämner att begreppet barnperspektiv kan betyda en mängd olika saker vilket gör 

begreppet väldigt enkelt att använda men även svårt att applicera och kan betraktas som 

diffust. Nackdelen med barnperspektivet är att perspektivet aldrig kommer att kunna undvika 
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viss objektifiering av barn som görs utav dem vuxna (Sommer 2011). Sommers definition av 

begreppet barns perspektiv är att det ”representerar barns erfarenheter, uppfattningar och 

förståelse av sin livsvärld”(Sommer 2011:42). Han skriver att om barns åsikter lyftes fram 

kan vuxna människors syn på barn som jämlika förbättras (Sommer 2011). Söderbäck 

beskriver att barns perspektiv handlar om att det är barnet själv som kan få chans till att 

uttrycka sina egna åsikter, erfarenheter och önskningar (Söderbäck 2010). Johansson & 

Pramling Samuelsson (2003) skriver att dessa två perspektiv, och skillnaden däremellan, 

framförallt används och har lyfts fram i diskussioner om barns bästa och barns rättigheter i 

FN:s barnkonvention (Johansson och Pramling Samuelsson 2003). Näsman skriver att det 

råder brist på studier som utgår ifrån ett barns perspektiv och att det därför är ytterst viktigt att 

lyfta fram barnens egna röster och deras utsatthet (Näsman 2012). 

Det barndomssociologiska perspektivet är relevant då syftet med studien är att synliggöra 

barnens roll i familjen i en kontext som i flera avseenden skiljer sig från det västerländska. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar används begreppen ”att vara” och ”att göra” 

barndomen vilket är centrala begrepp inom barndomssociologin. Med hjälp av 

barndomssociologin kommer vi att analysera barnens roll och framställning och utifrån detta 

kommer vi även att resonera kring barnets bästa.  

 

4.2 Utvecklingsekologin 
 

Forskaren Urie Bronfenbrenner är grundaren till utvecklingsekologin vilket är en teori om 

mänsklig utveckling som syftar till att åskådliggöra hur människans utveckling sker genom 

interaktion med omgivningen och under olika skeenden i livet (Andersson 1986). 

Bronfenbrenners teori är främst inriktad på barn, men han vill samtidigt belysa att teorin är 

användbar hela livet då människan ständigt utvecklas genom hela livet. Teorin lyfter fram hur 

dramatiska förändringar kan påverka hela individens liv. (Andersson 2002). Andersson (2002) 

skriver att Bronfenbrenner i sina analyser utgår ifrån en modell som tar upp hur barnen 

integrerar och samspelar med varandra i sitt sociala sammanhang och hur barnets liv och 

välbefinnande påverkas av olika miljöer. Modellen består av fyra stycken nivåer. Nivåerna 

omsluter varandra och är ömsesidigt beroende av varandra; miljön påverkar inte endast 

individen utan individen påverkar även delar av miljön (Andersson 2002). Andersson skriver 

ytterligare att Bronfenbrenner tyckte om att göra liknelser utav modellen med hjälp av hur 

ryska babusjkadockor (trädockor i olika storlekar som passar i varandra) omsluter varandra. 

Nivåerna i modellen kallas för Makro-, Exo-, Meso- och Mikrosystem (Andersson 2002). Se 

figur 1. 
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Figur 1. Bronfenbrenners modell av den 

utvecklingsekologiska strukturen 

(Gunvor Anderssons tolkning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrosystemet består av barnets närmaste miljö. Sociala och kulturella miljöer som barnet har 

direkt kontakt till. Detta kan vara till exempel barnets familj, vänner och skola. Mesosystemet 

är ett system som uppstår vid relationerna mellan olika mikrosystem. Det kan vara kontakten 

mellan familj fritidsmiljön eller skolan. Exosystemet påverkar miljöer som barnet indirekt 

deltar i och som ändå samtidigt påverkar barnets utveckling. Detta kan vara exempelvis 

barnets skolgången och sociala nätverk runt omkring eller föräldrarnas arbetsförhållanden. 

Makrosystemet påverkar på samhällsnivå vad gäller kultur, ekonomi och det sociala. Vad 

gäller kulturen kan det vara skillnaden på om barnet växer upp exempelvis i en 

individualistisk eller kollektivistisk kultur.  

(Klefbeck och Ogden 2003) 

 

Utvecklingsekologin kommer att användas i studien då vi anser att teorin är ytterst relevant 

och väldigt tillämbar gällande våra frågeställningar, eftersom teorin förklarar och ökar 

förståelsen för de svar av den empiri vi samlat in då den innefattar aspekter om miljöns 

påverkan i samhället. Detta kan bidra till en förklaring till varför olika synsätt, uppfattningar 

och attityder ifrån mödrarna ser ut som det gör gällande deras förståelser av vad barnens 

ansvarstagande kan och bör innefattar samt en förklaring till deras framställning av sina barn. 

En ytterligare anledning till valet av teori handlar om den inspiration vi fick genom Söderbäck 

(2010) som lyfter fram betydelsen i att barnet bör ses utifrån sin omgivning. Andersson (1986) 

nämner även att det är bra att befinna sig i barnets uppväxtmiljö när man studerar barnet 

utifrån utvecklingsteorins begrepp vilket passar denna studie bra då vi befann oss i barnets 

hemmiljö vid genomförandet av studien. Andersson nämner även att det är viktigt att studera 

de strukturella- och samhälleliga miljöer som människan ingår i (Andersson 1986). I något 

avseende har vi gjort detta då vi ständigt befann oss kring barnen och familjerna under tre 

veckors tid samt runt omkring på andra platser i Indien där vi tog del utav landets kultur, 

värderingar- och normer.  
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Av dessa två teorier har vi valt att framförallt använda oss av barndomssociologin då den på 

ett övergripande sätt kan förklara vårt syfte och frågeställningar. Barndomssociologin bidrar i 

analysen till att synliggöra barnens roller och utvecklingsekologin bidrar till att förklara hur 

barnens roller skapas genom deras socialisation med omgivningen. 

5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer valet av metod att redovisas och därefter presenteras studiens 

tillvägagångsätt. Under tillvägagångssättet tas praktiska aspekter upp som för oss varit 

nödvändiga att tänka på för att göra denna studie möjlig, följt av urval och en beskrivning av 

tillvägagångsättet vad gäller utförandet av intervjuer. Vidare tar avsnitt upp bearbetning av 

den insamlade empirin och den analysmetod som vi valt, följt av tillförlitlighet och slutligen 

de etiska aspekter vi haft i åtanke vid genomförandet av studien. 

5.1 Val av metod 

5.1.1 Kvalitativ metod 

 

Enligt Jan Trost bygger en kvalitativ studie på att förstå andra människors handlingar, 

resonemang eller reaktioner (Trost 2011). Den kvalitativa metoden lämpar sig bra i studien 

eftersom syftet bygger på att synliggöra barnens roll i familjen i en kontext som i flera 

avseende avviker från det västerländska. Metoden lämpar sig även bra då vi vill förstå och 

tolka barnens situation utifrån deras mödrars utsagor, upplevelser och resonemang om dem. 

Vi valde att inte använda oss av en kvantitativ studie då sådana studier oftast bygger på siffror 

vid mätning av data. Detta anser vi är icke relevant för studien som syftar till att analysera ett 

fåtal antal berättelser, och inte att mäta en stor population av människor (Trost 2011). 

Ytterligare en anledning till varför vi inte har valt att göra en kvantitativ studie är då vi anser 

att tiden som vi har att göra denna studie inte skulle räcka till för att hinna göra enkätutskick 

och som även eventuell skulle medföra en lång svarstid (Trost 2011). Den tidigare forskning 

som finns kring framställning av barn och hur barns ansvar kan se ut, har baserats på 

kvalitativa metoder och utifrån det anser vi även att denna metod var bäst lämpad i vår studie. 

  

Studien utgår ifrån en explorativ (upptäckande) ansats, vilket handlar om att bilda sig en egen 

uppfattning om olika fenomen som kan uppstå i det fält forskaren studerar. Detta vill vi göra 

genom våra intervjuer med mödrarna för att bilda oss en uppfattning kring vilket krav på 

ansvarstagande mödrarna ställer på sina barn samt hur mödrarna framställer sina barn i 

relation till barnens ansvarstagande. Detta är anledningen till att vi anser att den explorativa 

ansatsen passar vår studie. Den explorativa ansatsen brukar oftast vara i form av en fältstudie, 

dvs. att forskaren befinner sig i den miljö som forskaren ämnar studera (Rosengren och 

Arvidsson 2002). Då studien bygger på ett fältarbete anser vi det lämpligt att använda den 

explorativa ansatsen. 
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5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

I studien har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med mödrar till barn som 

går i AVI:s skola i HT. Aspers (2011)  skriver att semistrukturerade intervjuer bygger på att 

forskaren ställer några redan fastställda frågor som berör de teman som är av intresse för 

studien. De teman vi fick fram i intervjuguiden blev därför; Child definition, Responsibilities 

at home, Children working outside the home och Dreams. En semistrukturerad intervju 

innebär vidare att den som ansvarar för att hålla i intervjun kan följa upp respondentens frågor 

med följdfrågor (Aspers 2011). Möjligheten att ställa följdfrågor kan vara användbar då vi får 

möjlighet att fånga upp de delar av intervjun som respondenterna väljer att lägga större vikt i 

att framföra. Valet av att göra en kvalitativ metod som innefattar semistrukturerade intervjuer 

kan ge en möjlighet att tydliggöra våra frågor vid eventuella oklarheter samt öka möjligheten 

för oss att omformulera frågorna i intervjuguiden vid eventuella språkskiljaktigheter (Trost 

2011). 

5.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi tyckte det kändes nödvändigt att genomföra denna resa och vara på plats för att få en större 

förståelse för hur situationen såg ut för barnen och deras familjer i HT samt en större 

förståelse för mödrarnas berättelser, inför vårt uppsatsskrivande. Resan genomfördes i mars 

före kursstart vilket innebar att vi genomförde intervjuerna innan vi blev tilldelade en 

handledare. Därmed blev vår frågeguide godkänd av en annan behörig lärare. Materialet har 

även inhämtats innan valet av teori gjordes vilket har lett till att vi har haft en annorlunda 

arbetsgång i jämförelse med övriga kurskamrater. Vi ville vara säkra på att komma iväg i tid 

för att hinna med att samla in allt material och för att därefter hinna analysera materialet som 

vi har fått tillgång till under resan.  

 

Genom en första kontakt med organisationens grundare fick vi kontaktuppgifter till en person 

som kom att bli vår kontaktperson i Indien. Denna person som i studien kallas Shakrah, har 

varit till stor hjälp för oss under hela resa: dels i det praktiska volontärarbetet men även i vårt 

uppsatsskrivande. Under vistelsen bodde vi genom AVI:s organisation på Shakrahs gård i 

Sikar. Vi arbetade på förmiddagarna som engelsklärare i AVI:s skola och på eftermiddagarna 

genomförde vi våra intervjuer. Som volontärer deltog vi även i olika sociala aktiviteter som 

organisationen bistod med. Utöver detta förberedde vi tillsammans med de andra volontärerna 

och guiderna som även de bodde och arbetade för AVI, kommande dags volontärarbete med 

barnen i byn. Genom att åka som volontärer med en organisation upplevde vi det lättare att få 

tillträde till fältet som vi sedan kom att studera och där vi även genomförde våra intervjuer. 

Detta då respondenterna innan genomförandet av intervjuerna visste vilka vi var. Vår 

kontaktperson Shakrah har även fungerat som tolk under intervjuerna. 
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5.2.1 Urval 

 

Trost (2011) skriver att en studies urval alltid ska vara kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare skriver Trost att det är bra att koncentrera studien till ett mindre antal 

intervjuer. Detta då ett flertal intervjuer kan medföra att det insamlade materialet blir 

ohanterligt och det kan i sin tur leda till att materialet blir svårt att sammanställa och 

överblicka (Trost 2011).   

 

Vi hade ursprungligen för avsikt att formulera studiens syfte i förhållande till barn i yngre 

åldrar då det var där vårt intresse fanns vilket styrde vårt val av volontärorganisation. Vi 

beslutade oss slutligen för att åka med AVI:s volontärorganisation som gav oss den 

möjligheten. AVI:s organisation riktar sin hjälp till de barn som är mellan tre till femton år. 

Vårt urval på barnens ålder blev därför barn mellan tre till femton år. Detta blev ett 

bekvämlighetsurval vilket Trost (2011) beskriver som ett urval där forskaren väljer att studera 

det som finns enklast tillgängligt.  

 

Urvalet av föräldrar blev även det ett bekvämlighetsurval då fäderna i familjerna inte ville 

delta i intervjuerna och flera av fäderna heller inte var tillgängliga då de arbetade utanför 

hemmet. Detta lede till att vi endast fick tillgång till att intervjua mödrarna i familjerna. 

Urvalet av respondenter skedde genom att vi gick runt i byn och valde ut fem mödrar att 

intervjua som fanns i vår närhet. 

 

5.2.2 Intervjuer 

 

De mödrar som intervjuades bodde på landsbygden med sina familjer under förhållanden som 

vi västerlänningar skulle definiera som ekonomiskt svåra förhållanden. Under våra tre veckor 

valde vi att ägna den första veckan till att lära känna vår omgivning och barnen och deras 

föräldrar. Vi ville skapa ett förtroende hos de familjer och de mödrar som vi senare kom att 

intervjua. Detta förtroende byggdes upp hos familjerna dag för dag då vi promenerade genom 

byn och försökte skapa en relation till vår omgivning. Vi anser att förtroendet var viktigt för 

att respondenterna skulle känna sig trygga, väl bemötta och motiverade till att delge sina svar 

i intervjuerna. Det var först under den andra veckan som vi valde att genomföra intervjuerna.  

Under samtliga intervjuer behövde vi någon som kunde översätta språket mellan oss och 

respondenterna då vi inte talade varandras språk. Shakrah fick därför fungera som tolk under 

intervjuerna vilket han har erfarenhet av att göra sedan tidigare, dock är han inte kvalificerad 

som en tolk.. En tolk förmedlar mellan olika språk och har i uppgift att förmedla 

kommunikation och att underlätta dialog. Tolken ska förmedla mellan olika språkliga 

förståelsehorisonter och har som uppgift att få dessa att förenas i en gemensam förståelse, i 

samförstånd (Ödman 2007). Inför intervjuerna gick vi tillsammans med Shakrah igenom 

intervjufrågorna för att se till så att våra frågor inte uppfattades som stötande eller 

missvisande. Vi ville vara säkra på att frågorna uppfattades som vi tänkt oss och var därför 

tydliga med att framföra vårt syfte med intervjufrågorna och vår studie.  
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Vi genomförde de två första intervjuerna den 11 Mars 2014 och de resterande tre den 13 Mars 

2014. vi ansåg att det skulle blivit för påfrestande att genomföra samtliga intervjuer under en 

och samma dag. Närvarande under intervjuerna var vi själva, tolken samt respondenterna. 

Intervjuerna varade i cirka 45 minuter vardera och genomfördes i barnens hemmiljö (utanför 

deras familjs bostad). Innan vi genomförde våra intervjuer delade vi ut en informations- och 

samtyckes blankett till samtliga respondenter där vi med hjälp av tolken informerade om 

studiens syfte och villkor. (Se bilaga 1) Respondenterna fick därefter skriva på 

informationsblanketten i de fall de valde att medverka i intervjun. I vår informationsblankett 

har vi beskrivit att de kommer att vara anonyma vilket det visade sig att alla respondenter 

även ville. I vår informationsblankett framkom det även att vi ville spela in intervjuerna 

genom att banda dem och anledning till varför vi ville detta. Den första respondenten ställde 

sig kritisk till detta och uttryckte ett obehag av att bli inspelad. Vi märkte att vi redan där 

tappade en del av vårt förtroende. Vi valde därför att inte banda denna intervju och inte heller 

de resterande intervjuerna. Vi tog efter denna intervju inte upp frågan om att få banda 

nästkommande intervjuer då vi ansåg att det var viktigare att bevara respondenternas tillit till 

oss som forskare istället för att få materialet inspelat. Vi ville heller inte att respondenterna 

skulle känna sig obekväma under intervjuerna vilket hade kunnat leda till att respondenterna 

inte varit uppriktiga och ärliga i sina utsagor.  Nackdelen med att vi inte valde att fråga 

resterande respondenter om vi fick banda deras intervjuer har dock lett till att vi nu endast har 

våra anteckningar som empiri. Samtliga respondenter skrev på informations- och samtyckes-

blanketten, dock strök vi innehållet kring bandningen av intervjuerna.  

5.3 Bearbetning av data 

5.3.1 Anteckningar 

 

Vi har i vårt arbete under intervjuerna fört noggranna anteckningar för att därefter analysera 

materialet. På grund av att vi valde att inte banda intervjuerna har vi därför inte heller kunnat 

genomföra några transkriptioner. Vi har på grund av detta analyserat det insamlade materialet 

genom förda anteckningar. Våra anteckningar baseras på tolkens översättningar och är därför 

en andrahandskälla.  Detta har medfört att vi inte kunnat ta med några specifika citat som 

respondenterna sagt. Vi har istället citerat till tolkens översättning av respondenternas svar. 

Konsekvensen av att använda en andrahandskälla i form av tolk vilket påverkar studiens 

tillförlitlighet kan läsas i avsnitt 5.4 tillförlitlighet.  

 

Vi har tillsammans genomfört samtliga intervjuer. Detta gav oss en möjlighet till att diskutera 

respondenternas svar med varandra och reflektera kring de intryck och berättelser vi fått ta del 

av. Det gav oss även en möjlighet till att få fler synvinklar och uppfattningar om 

respondenternas faktiska utsagor som kan vara till fördel för vår analys. Vi bestämde att vi 

båda två skulle medverka under intervjuerna för att minska risken för att mista någon 

information och försäkra oss om att vi uppfattat respondenternas utsagor korrekt. Det faktum 

att vi var två under intervjuerna gav oss även möjlighet att dela upp ansvaret under 

intervjuerna. Den ena av oss ställde frågorna och fokuserade helt och hållet på respondenten 
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medan den andre hade fullt fokus på att anteckna ned allt som sades. Vi ville genom denna 

uppdelning minska risken för att något blev utelämnat och gick oss förbi. Detta möjliggjorde 

även för oss att i efterhand kunna reflektera och diskutera kring materialet vi fick in.  

 

5.3.2  Kvalitativ innehållsanalys 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys som metod när vi går igenom vårt 

material. En innehållsanalys är en analysmetod för att systematiskt beskriva och analysera 

innehållet ur en text (Bryman 2011). Inom den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar 

forskaren på svaren i det insamlade materialet och försöker se vad svaren har för betydelse. 

Forskaren försöker även reflektera över vad som ligger till grund för de svar han får 

(Rosengren och Arvidson 2002). Bryman (2011) nämner att en innehållsanalys används 

främst inom kvantitativa studier men är även tillämpbar i kvalitativa studier då metoden är 

väldigt flexibel. Graneheim & Lundman (2004) skriver att det finns två olika sätt att göra en 

innehållsanalys på, antingen induktiv eller deduktiv. En deduktiv analys innebär att forskaren 

utgår ifrån bestämda teorier och modeller. Den induktiva analysen innebär att forskaren utgår 

ifrån innehållet i empirin och det är även den analysmetod vi har tillämpat i vår studie. Vi har 

i vår studie utgått ifrån den induktiva analysen. Detta innebär att vi inte har utgått ifrån någon 

teori eller metod i vår innehållsanalys av materialet (Graneheim och Lundman 2004). 

Analysen utgår från vad mödrarna framfört i intervjuerna kring deras barn. 

Bryman (2011) nämner att inom den kvalitativa innehållsanalysen läggs stor tyngdpunkt vid 

hur forskarens roll inverkar vid meningskonstruktionen både av och i texter. 

Innehållsanalysen innebär att koda sitt inhämtade material i termer av teman och olika 

ämnesområden. Aspers (2011) skriver att kodning möjliggör en analys genom att materialet 

bryts ner i olika delar, eller koder. Kodningen görs för att undvika att materialet faller ihop 

och blir svårt att analysera. Aspers skriver även att kodning av ett material kan leda till att 

skillnader och likheter mellan respondenternas svar synliggörs och olika intressanta teman 

som kan vara till användning i forskarens studie kan finnas (Aspers 2011).  

Kodningen innebar upprepade genomläsningar av den insamlade empirin som var i form av 

anteckningar. Det är viktigt att läsa igenom det inhämtade datamaterialet ett flertal gånger för 

att forskaren ska kunna skapa sig en känsla för helheten (Graneheim och Lundman 2004). 

Därefter plockades relevanta koder ut som vi såg upprepades ett flertal gånger i vårt material 

och som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Koderna plockades ut förhand 

med hjälp av papper och penna. Några exempel på koder som valdes ut var; städa, tvätta och 

matlagning. Dessa exempel på koder kan kopplas samman och bildar kategorier då de har 

liknande innehåll (Granheim och Lundman 2004). Kategorin som bildades genom de 

exemplifierade koderna som nyss angivits blev därmed; hushållssysslor i hemmet. De 

kategorier som fåtts fram genom kodning har även ett gemensamt innehåll och bildar således 

olika teman (Granheim och Lundman 2004). Exempel på ett tema som bildats är; mödrarnas 

syn på flickornas ansvar. Temana är även kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 
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5.4 Tillförlitlighet 
 

I denna studie finns det ett flertal viktiga aspekter gällande tillförlitligheten som vi måste ta 

hänsyn till.  

 

En aspekt att det finns en möjlighet att mödrarna kan ha tolkat intervjufrågorna på olika sätt. 

Ett begrepps innebörd kan för en respondent vara helt olikt ifrån en annan respondent. Det 

faktum att de kan ha tolkat frågorna olika gör att intervjusvarens tillförlitlighet kan ha 

minskat. Som vi tidigare beskrivit så var vi dock väldigt noga med att förklara och tydliggöra 

intervjufrågorna för respondenterna.  

 

Vi har som tidigare nämnt påpekat hur tillförlitligheten kan ha påverkats då vi under 

intervjuerna använt oss av en tolk. En andrahandskälla i form av en tolk kan ha påverkat på 

det sättet att svaren blivit snedvridna, feltolkade eller översatta på fel sätt. Detta då tolken 

måste översätta respondenternas svar ifrån hindi till engelska och i denna översättning görs en 

tolkning. Användningen av tolk gör att vi aldrig kan vara helt säkra på om tolken översatte 

intervjufrågorna helt korrekt. Vid användningen av en tolk har vi därför haft i åtanke både 

under intervjuernas gång och under uppsatsskrivandet att eventuella vinklingar av 

respondenternas svar kan ha påverkat vårt resultat i svaren av intervjuerna och risken att 

tolkens egna åsikter och tankar kan ha influerat och påverkat mödrarnas svar även kan 

föreligga. Trots det ansåg vi ändå att en tolk var nödvändig för att låta mödrarna komma till 

tals och för att kunna genomföra dessa intervjuer. Ytterligare så tolkar vi sedan tolkens 

översättning av respondenternas svar. Detta medför i sig en risk att studiens tillförlitlighet 

försvagas vilket vi har i åtanke vid sammanställningen av resultat och analysen. 

 

Vidare har vi som tidigare nämnts använt oss av anteckningar i vår analys då vårt material inte 

är bandat. Denna andrahandskälla ger även det upphov till en del reflektioner kring 

tillförlitlighet som bör tas i beaktande. Då vi inte har bandat intervjuerna har vi inte haft 

möjlighet att anteckna exakt allt som sagts. Därigenom föreligger risken att vi kan ha missat 

något som kunnat vara av relevans för vår studie. Vi har antecknat så mycket som vi 

möjligtvis kunnat hinna med och har försökt få med allt i bästa mån. Vi har dock ingen 

möjlighet att spola tillbaka intervjun för att se så att vi inte har missat något. Detta är en 

nackdel för oss i analysen och kan försvåra processen att sammanställa vårt resultat. Vi anser 

trots detta att vi förmodligen fått mer utvecklade resultat genom att inte banda. Som vi 

tidigare nämnt valde vi att inte banda då den första respondenten visade på en osäkerhet inför 

att bli bandad. Vi övervägde inför resterande intervjuer att hellre avstå från bandning då ansåg  

att det fanns en risk till att våra resterande respondenter skulle kunna känna liknande 

osäkerhet inför att bli bandade. En osäkerhet som skulle kunna ha lett till att vi inte skulle ha 

fått tillräckligt med information. Ejvegård (2002) tar upp att bandning av intervjuer minskar 

risken för oss att omtolka informationen i intervjuerna. Dock nämner han också att bandning 

av intervjuer även kan medföra att vissa personer kan bli hämmade då de är medvetna att de 

kommer att spelas in, vilket stärker vår avgränsning att inte spela in respondenterna.  
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Vidare har vi under intervjuerna försökt vara så öppna som möjligt under hela vår 

undersökning både mot tolken, respondenterna och i uppsatsskrivandet. Vi har även försökt 

att inte vara dömande eller ha förutfattade meningar. Objektivitet innebär att forskaren i sina 

analyser av sitt material inte bör blanda in sina förutfattade meningar. Med detta menas att 

forskaren inte bör vara vinklad i sina åsikter utan bör hålla sig fri ifrån sina egna värderingar i 

och med tolkningen av det insamlade materialet. Att förhålla sig helt objektiv är dock inte 

möjligt då forskarens värderingar ständigt påverkar arbetssättet (Aspers 2011, Bryman 2011).   

 

5.5 Etiska aspekter 
 

När vi utformade vår intervjuguide har vi haft olika etiska aspekter i åtanke. Vi har tänkt på att 

inte använda oss utav värdeladdade ord, för avancerade ord eller för känsliga frågor. Detta då 

Trost (2011) skriver att en del människor kan ta illa upp och att resultatet kan bli påverkat på 

det sättet att respondenterna inte vill svara på visa frågor eller inte vill fortsätta med intervjun 

alls (Trost 2011). Vi har använt oss av ett informationsbrev innan vi genomförde intervjuerna 

som är till för att skydda respondenterna. Detta informationsbrev utgår ifrån 

individskyddskravet; som innebär att ingen person ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

kränkningar eller annan form av förödmjukelse. De fyra allmänna krav som sätts på forskning 

utifrån individskyddskravet är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att vi måste informera respondenterna om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. Detta gör vi i vårt 

informationsbrevet, men har även valt att förklara det muntligt för respondenterna. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste vara införstådda i vad deltagandet i 

intervjuerna innebär och de måste lämna samtycke till om de vill delta i studien eller inte 

innan vi kan hämta in material ifrån dem.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras av någon 

utomstående i de fall respondenterna har skrivit att de vill vara anonyma. 

 

Nyttjandekravet  innebär att vårt insamlade material endast får användas för vårt 

forskningsändamål och att respondenterna ska informeras kring detta.  

 

(Vetenskapsrådet 2002)  

 

Aspers (2011) poängterar att information till respondenterna i förväg gör att respondenternas 

känsla av osäkerhet eller obehag gällande intervjun kan förminskas (Aspers 2011). Vi 

informerade respondenterna innan intervjuerna för att ge dem en möjlighet till att förbereda 

sig. Detta gjorde vi av etiska skäl för att respondenterna skulle känna sig mer bekväma under 

intervjuens gång. 
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Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att det som forskare är viktigt att tänka på eventuella 

konsekvenser som kan uppstå för intervjupersonen av att delta i en studie. Något vi tänkt på är 

att då vi kommer från ett annat land och arbetar inom en välgörenhetsorganisation kan 

respondenterna uppfatta det som att vi är där för att kontrollera och granska dem. Det finns 

även risk för att respondenten upplever ett visst maktförhållande då vi är två forskare medan 

respondenten står själv under intervjuen. Respondenterna kanske upplevde förväntningar ifrån 

oss eller ett visst presentationskrav. Detta tror vi kan resultera i att respondenterna kan känna 

sig granskade. Vi hade därför detta i åtanke under intervjuerna genom att vi lämnade tid till att 

uppmärksamma respondenternas upplevelser och uttryck av situationen (Kvale och 

Brinkmann 2009). 

 

Vi har under vår resa haft dubbla roller som forskare, studenter och volontärer. Detta kan i sig 

ha lett till att respondenterna kan ha upplevt en förvirring kring vilken roll vi haft i olika 

situationer. Vi var dock noga med att poängtera när vi intervjuade för vår studie och på så sätt 

borde inte respondenterna haft svårt med att skilja på dessa roller.   

  

Aspers (2011) nämner vikten av att interagera med aktörerna för att förstå deras tankar och 

resonemang. Vår förståelse om socialt arbete och om Indien som land och dess kultur var från 

början begränsad. Detta skapade förväntan och nyfikenhet. Vår erfarenhet av Indien som land 

innan vår resa och studie var att vi såg landet som ett utvecklingsland med många människor i 

fattigdom. Vi förväntade oss barn som skulle leva under extremt fattiga förhållanden samt 

möten med människor med andra förhållningssätt och en annan syn på barn jämfört med vår 

egen utifrån våra perspektiv. Med tanke på de etiska aspekterna har vi försökt att förstå 

respondenternas handlingar under fältarbetet genom att sätta oss in i deras perspektiv. För att 

visa förståelse för omgivningen runt omkring oss under vår resa samt de respondenter vi 

intervjuade försökte vi vara så pålästa som möjligt innan vi åkte till Indien. Vi har gjort vårt 

yttersta för att sätta oss in i och förstå den indiska kulturen då vi ser det som vår skyldighet att 

ta seden dit vi kommer. Exempelvis har vi klätt oss enligt indiska klädkoder (inte visat några 

axlar eller ben samt använt scarf) för att visa respekt och förståelse för omgivningen. Aspers 

nämner även vikten av att inte vara låst vid sina egna föreställningar och att det är viktigt att 

som forskare visa på öppenhet och lyhördhet för respondenternas berättelser (Aspers 2011).  

 

5.6 Presentation av respondenter 
 

Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning av respondenterna att göras för att ge läsaren en 

bild av familjernas och barnens situation. Vid beskrivning av respondenterna har vi valt att 

använda fiktiva namn för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

 

Vi har genomfört fem intervjuer på 45 minuter vardera med mödrar vars barn går i AVI:s 

skola. Samtliga mödrar kommer från byn Hathi Tiba och tillhör de lägsta kasten (nats, sikligar 

och blacksmith). De arbetar alla som hemmafruar med barnen ständigt närvarande. Männen i 

familjerna arbetar främst med musik och gör olika spelningar för att bringa familjen en 
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inkomst. Utöver musiken har fäderna olika bisysslor i form av arbeten ute på fälten, med 

byggarbete och tillverkning av halmfigurer för att öka familjens inkomster. 

 

De intervjuade kvinnorna är: 

Shiva 40 år, sex barn. 

Aarti 43 år, fem barn. 

Anita 50 år, sju barn. 

Komal 50 år, tre barn. 

Maya 42 år, fem barn.  

6. Resultat  
 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens empiriska material i förhållande till tidigare 

forskning samt teori. De teorier som har kopplats till studiens empiri är barndomssociologin 

samt utvecklingsekologin. Både teorierna och den tidigare forskningen kommer vidare att 

diskuteras ytterligare i det kommande diskussionskapitlet. 

 

Syftet med studien är att synliggöra barnens roll i familjen i en kontext som i flera avseenden 

skiljer sig från det västerländska, vilket kommer att göras med användning av 

barndomssociologin. Vidare kommer en koppling till utvecklingsekologin fyra 

utvecklingsnivåer/system att göras.  

 

Vi har i vår presentation av resultat och analys utgått ifrån de teman vi funnit i vår insamlade 

empiri. De teman som bildades genom vår kodning och kategorisering var; Mödrarnas syn på 

flickornas ansvar, mödrarnas syn på pojkarnas ansvar, risker med barns ansvarstagande, 

normer kring barnens ansvarstagande och ansvarstagandets påverkan på barnens skolgång. 

Dessa teman bygger på studiens syfte och frågeställningar.  

 

De citat vi kommer att använda oss av i vårt resultatavsnitt är baserade på tolkens tolkningar 

av respondenternas utsagor. 

 

6.1 Mödrarnas syn på flickornas ansvar 
 

Med ansvar avses i denna studie barnets ansvar i familjen gällande hushållssysslor, ansvar 

över syskon, ekonomiskt ansvar, arbete utanför hemmet samt ansvar för familjens anseende. 

Barns ansvar kan ses på olika sätt och ha olika innebörder. När det kommer till den 

internationella forskningen i mer västerländska samhällen nämner Such & Walker (2004) att 

barns ansvar innebär enklare hushållssysslor i form av att barnen hjälper till med att städa sitt 

rum, dammsuga och bädda sin säng. Medan barns ansvar i Indien enligt Medora (2007) 

beskrivs som ett större ansvarstagande som barnen måste ta i familjen kring familjens 

gemensamma ansvar. Ansvar som rör hushållet och den ekonomiska försörjningen, vilket vi 
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ser speglas i vår studie.  

 

Det framkommer att respondenterna ser på sina döttrar som att de tillsammans med dem ska 

ta det huvudsakliga ansvaret över familjens hushållssysslor i hemmet. Det framkommer ifrån 

samtliga respondenter att deras dörrar även tar detta ansvar. Hennon & Wilson (2008) nämner 

att i Indien förväntas döttrarna i familjen sköta hushållssysslor samt att döttrarna ska genom 

detta socialiseras in i rollen som en framtida fru. Medora (2007) nämner även att flickor 

förväntas ta ansvar för hushållets vardagliga sysslor. Vidare berättar mödrarna om hur deras 

döttrar tillsammans med dem själva står för familjens hushållssysslor och hur deras barn tar 

detta ansvar i tidig ålder.  

 

She started to help me with bringing the water when she was six years old. It 

takes about 15 minutes to get there and then 15 minutes to go back with the 

water(…) Yes it is heavy. 

                                                                                                                    Shiva 

Shiva berättar vidare för oss att hon ville att hennes dotter skulle ta ansvar i tidig ålder och att 

dottern än idag hjälper till att hämta vatten till familjen dagligen.  Detta var även något som vi 

såg barnen och deras mödrar göra, oftast med en vattenhink på huvudet och en annan 

bärandes med händerna. Respondenten Anita påtalar även hur hennes dotter tog ansvar i tidig 

ålder. Hon nämner att hennes dotter började hjälpa henne vid sju års ålder genom att assistera 

henne vid matlagning och bakning av bröd till familjen varje morgon. Detta förväntade ansvar 

förklarar Punch (2001) är vedertaget i utvecklingsländer genom att familjer förväntar sig att 

barnen ska se ansvaret i familjen som en daglig rutin för att bidra till familjens överlevnad 

(Punsch 2001). 

 

Då vi fått berättat för oss hur Shiva ville att hennes barn skulle ta ett ansvar i tidig ålder, så 

säger detta för oss någonting om hur modern är med och skapar barnets barndom och även är 

en del av barnets socialisering. James et.al (1998) nämner bland annat att vuxna har en stor 

inverkan på barns barndom, vilket vi fått berättat för oss i en av mödrarnas utsagor där Shiva 

nämner hur hon ville att hennes barn skulle ta ett ansvar i tidig ålder. James et.al (1998)  

menar på att de vuxna ständigt påverkar barns barndom genom att vara eller göra på ett visst 

sätt (James, Jenks och Prout 1998). Wyness (2006)  nämner ytterligare att inom 

barndomssociologin är frågor om de vuxnas påverkan på barnens liv eller om barnen 

tillsammans med vuxna konstruerar sitt liv, i stort fokus (Wyness 2006). Hur omgivningen 

kan påverka människan är något som utvecklingsekologin även tar upp, nämligen att 

människans utveckling  sker genom interaktion med omgivningen. Utvecklingsekologin 

menar på att den vuxnes interaktion med barnet utvecklar sig på en mikronivå, vilket är en 

nivå som innefattar barnets närmsta miljö som oftast består av familjen och bland annat 

barnets närmaste vänner och släktingar (Andersson 1986). 

 

Flickorna i familjen har även ett ansvar att ta hand om sina yngre syskon enligt de 

respondenter vi intervjuade. Detta var även något vi själva såg under vår tid som volontärer på 

skolan. Det fanns ett flertal unga flickor i åldern sex till åtta år som dagligen tog med sina 

småsyskon till skolan för att avlasta sina föräldrar. Detta stämmer överens med det som 
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Medora (2007) skriver, att det är vanligt att syskon tar hand om sina yngre småsyskon. Vi såg 

även under vår vistelse hur dessa unga flickor ansvarar för uppgifter som handtvätt och 

diskning. Respondenterna nämner även detta i sina berättelser.   

 

 

My daughter does the cooking, laundry, dishes and helps with her younger 

siblings to prepare for her future, as a wife for her husband. It´s important for 

her to take this responsibility now. 

                                                                                                                    Shiva 

 

Shiva utvecklar i sitt resonemang att hon återigen ville att hennes dotter redan i ung ålder 

skulle ta ett ansvar i familjen genom att lära sig hushållssysslor. Detta för att hon vill att 

hennes dotter i framtiden ska kunna få en man att gifta sig med. Shiva berättar att flickors 

chans till att gifta sig och hitta en man minskar om de inte lär sig dessa sysslor i hemmet i ung 

ålder. Detta kan kopplas till det som Sahoo & Suar (2009) nämner, nämligen att tidigt ansvar i 

hushållet kan spela en positiv roll för barnets framtid. Vi har utifrån berättelserna kunnat 

urskilja att mödrarnas flickor tar ett stort ansvar tidigt i hemmet. Detta resultat kan liknas med 

det som Punch (2001) nämner i sina studier, nämligen att barn i Bolivia tar ett tidigt ansvar 

vad gäller sysslor som att lära sig tvätta och ta hand om syskon inom hemmet innan de fyllt tio år 

(Punch 2011). 

 

Anita berättar att hennes yngsta dotter inte arbetar utanför det egna hemmet. Detta då hon 

anser sig behöva dottern hemma för annan hjälp med hushållssysslorna.  

 

My youngest daughter does not work outside the home, because I need her at home to help me 

to do the home shores. 

      Anita   

 

Hon berättar vidare att det var samma sak med hennes äldsta dotter när hon bodde hemma. 

Detta var även något som de andra respondenterna lyfte fram i deras berättelser.  

 

6.2 Mödrarnas syn på pojkarnas ansvar 
 

Pojkarnas ansvar inom hemmet har visat sig vara begränsat till skillnad ifrån flickornas. 

Punsch (2001) nämner även att studier har visat på att flickor tar ett större ansvar än pojkar i 

familjen gällande hushållssysslor, framförallt i utvecklingsländerna (Punch 2001). 

Enligt Anita bestod hennes söners hemmasysslor endast att hämta vatten till familjen och 

Maya påtalar att hennes söner inte alls hjälper till i hemmet. 

 

Boys should study to get money and a good job. They don´t do anything at home, 

only sometimes they go to the market to buy things for the family. 

                                                                                                                 Maya  
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Andra respondenter nämner även de hur deras söner inte hjälper till i hemmet. De berättade 

dock hur deras söner istället arbetar utanför hemmet. Anita tar upp att hennes söner måste 

arbeta fysiskt med ”construction work”, att lyfta tunga stenblock till och från lastbilar och 

mellan arbetsplatser. Detta byggarbete var även något vi ofta såg unga män arbeta med. Anita 

berättar att hennes söner började med detta vid tio års ålder och hon påtalar att arbetet med att 

lyfta stenar kan vara farligt då det kräver fysisk styrka vilket hon anser att många pojkar i 

yngre åldrar inte besitter ännu. Sahoo & Suar (2009) nämner, som vi tidigare poängterat, att 

ansvars som ställs på barn i ung ålder kan ge konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Fysiska 

konsekvenser av att bära dessa stenar, som Anita nämner att hennes söner gör, skulle därmed 

kunna resultera i bland annat ryggproblem (Sahoo & Suar 2009). 

 

Anita säger även att hennes söner måste arbeta för att familjen ska klara sig ekonomiskt. Vi 

har utifrån detta tolkat det som att barnen kompletterar sina föräldrars ”egentliga ansvar” 

inom familjen för att familjen ska klara sig rent ekonomiskt och få vardagen att gå ihop. Ett 

ekonomiskt ansvar som även Wyness (2006) nämner ska tas av de vuxna, i detta fall 

föräldrarna. På detta sätt kan vi se att familjens försörjning prioriteras framför barnens hälsa 

och välmående. Vi tolkar det som att pojkarna inte heller kan välja om de vill göra detta eller 

inte utan blir i princip tvungna för att annars får inte familjen pengarna att räcka. I dessa 

situationer har barnet därför inte direkt någon talan eller möjlighet till att påverka dessa beslut 

utan följer sina föräldrars direktiv och samhällets normer, vilket går emot det som Näsman 

(2004) nämner, att se till barnens rättigheter och skydda barnen mot saker som kan vara 

farliga för barnet samt  saker som barnet inte är moget för (Näsman 2004). 

 

Hennon och Wilson (2008) tar upp hur pojkar generellt i Indien förväntas försörja sin familj 

och lära sig av sina fäder om arbete ute på fälten (Hennon och Wilson 2008). Detta är synligt 

även i vår studie då respondenterna nämner att pojkarna ofta arbetar i sällskap med sina fäder 

på fälten. Det är således främst pojkarna i familjerna som arbetar på olika sätt utanför det egna 

hemmet. Komal påtalar att hennes son vid tio års ålder började följa med sin far i det 

praktiska arbetet. 

 

Yes he was often out on the fields working with his dad. That time was tough, we 

did not always have enough food so he had to help his father.    

                                                                                          Komal 

 

Hon berättar vidare att sonen för tillfället även lär sig att spela på elektriska trummor eftersom 

familjen även försörjer sig på musicerande. Maya berättar hur hennes två söner vid nio års 

ålder började spela i ett band och hur den äldsta sonen vid femton års ålder tillsammans med 

sin far har börjat medverka vid spelningar för allmänheten för att bringa familjen en inkomst. 

Medora (2007) poängterar att synen på pojkar är att de förväntas vara oberoende, självsäkra 

och har från samhället en press på sig att utbilda sig då de i framtiden ska stå för familjens 

ekonomiska försörjning. Samhällets press och påverkan på individen samverkar enligt 

utvecklingsekologin på en makronivå. Denna nivå innefattar påverkan på barnet vad gäller 
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kultur, ekonomi och det sociala. Det framkommer återkommande hur viktigt det är att deras 

söner tar ett ekonomiskt ansvar vad gäller försörjningen av familjen.   

 

My sons should be educated and get good jobs in the future. They need 

experience so they can get a job and support their family in the future. They 

need the money for their future weddings and for their sister’s wedding.  

                                                                                                                  Shiva 

 

I want my sons to earn good money in the future so that they can provide for the 

family and for us parents when my husband stops working (...) Right now, my 

oldest son is helping his father with his music band to earn some money. 

                                                                                                                 Komal 

 

Dessa två citat poängterar hur viktigt det är för respondenternas söner att i tidig ålder bli 

medvetna om deras ansvar som framtida försörjare. Det framkommer även hos Hennon & 

Wilsons (2008) forskning att pojkar har en roll som framtida familjeförsörjare. Shiva berättar 

vidare att det är mannen som bestämmer i hushållet och att det är mannen som tar familjens 

beslut. Då pojkar i framtiden ska ta över faderns ansvar gällande familjens försörjning samt 

stå som familjens överhuvud framkommer det utifrån respondenternas berättelser att de i 

främsta hand önskar föda en son. Medora (2007) nämner att det inom den indiska familjen är 

viktigt att få en son som kan föra familjens arv vidare. Det förväntas av föräldrarna att 

sönerna ska försörja föräldrarna ekonomiskt när de blir äldre. Födseln av att få en dotter ses i 

ett familjesammanhang som en börda för familjen eftersom döttrarna i framtiden sedan ska 

giftas bort och att det går åt mycket pengar till att betala deras bröllop (Medora 2007). Detta 

visar starkt på hur sociala normer och traditioner i samhället påverkar de indiska familjerna 

samt hur mödrarna prioriterar familjen som enhet framför det enskilda barnet. Medora (2007) 

nämner även att Indien är ett land påverkat av starka normer och rutiner samt att de sociala 

normerna och plikterna definieras av kulturella och familjära behov. Hon skriver även att 

efterlevandet av dessa normer och plikter är viktig för familjens stabilitet och överlevnad 

(Medora 2007). Det faktum att respondenterna uttalar sig om att de hellre vill ha en son tror vi 

även kan ha en inverkan i praktiken i föräldrarnas bemötande mot sina döttrar respektive 

söner. James, Jenks & prout (1998) menar på att vuxna ständigt påverkar barns barndom 

genom att vara eller göra på ett visst sätt. Hur barnen sedan upplever barndomen är 

naturligtvis individuellt (James, Jenks och Prout 1998). 

 

 

6.3 Risker med barns ansvarstagande 
 

Det ansvar som mödrarna beskriver att deras söner och även flickor tar i familjen speglas i 

forskning som visar att barn tar ett större ansvar i familjen än i jämförelse med västerländska 

barn. Detta väcker frågan om var gränsen går för hur mycket ansvar ett barn bör ta i familjen? 

Inom barndomssociologin nämner Wyness (2006) att barn ska ses som individer som inte ska 

ta lika mycket ansvar som vuxna. Å andra sidan ska barn ses som medborgare med 
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skyldigheter och rättigheter. Han nämner även att barndomen ibland kan ses i en tid som 

borde innefatta lek och glädje samt att barndomen är en tid som borde utesluta ansvar. Han 

poängterar även att en central del i barns utveckling är hur barns lek innefattar att skaffa sig 

färdigheter och sociala erfarenheter (Wyness 2006). Med tanke på att det framkommit från 

respondenternas berättelser att både flickor och pojkar tar ett stort ansvar i familjen, har vi 

själva genom ett barnperspektiv ställt oss frågan kring hur mycket lek barnen i HT egentligen 

får tid över till.  

 

En respondent berättar vidare hur hon ibland var tvungen att säga åt hennes söner att gå och 

samla in skräp som kunde vara användbart eller möjligt att sälja. Detta gav en möjlighet till en 

extra inkomst för familjen. Vi lägger märke till hur svårt det är för henne att prata om detta.  

 

Yes my sons collect garbage some days of the week. They have done that since 

they were eight years old. My husband works as a musician. And because of his 

low income we don´t have enough money all the time. (…) Of course I don´t 

want them to collect garbage but sometimes we don´t have a choice.   

      Shiva 

I Shivas citat framkommer det att hon inte vill att hennes barn samlar skräp, men det 

framkommer även i citatet att familjen inte har något val utan att barnen måste samla skräp. 

Hon förklarar detta med att hon blev sjuk för några år sedan och att familjens inkomst därför 

går till medicin och att det efter den utgiften knappt inte finns några pengar kvar till mat för 

familjen. Detta tolkar vi som ett stort ansvars krav som läggs på pojkarna i familjen vad gäller 

familjeförsörjningen. 

 

Aarti lyfter fram hur hennes barn aldrig behövt samla skräp då det har det bra ekonomiskt 

ställt. 

 

My husband and I work with making strawcamels and then we sell them on the 

market. My husband also works with music so my children have never had to 

collect garbage. It would be terrible, what would people think about us then? 

     Aarti 

 

Aartis familj ha det lite bättre än Shiva som nämner att hennes barn samlar skräp och därmed 

har det lite sämre ekonomiskt. Forskningen visar på att barnens ansvarstagande gällande 

hushållsarbete och annat arbete är något som varierar i olika samhällen beroende på de olika 

kulturella normer som finns inom familjen (Punch 2001). Punch (2001) förklarar även detta 

med att barns ansvar varierar beroende på familjens välfärd och föräldrarnas status och arbete 

(Punch 2001). Vilken status föräldrarna har och vilket arbete föräldrarna har är något som 

barnen inte kan styra, men de kan dock bli påverkade indirekt genom detta. Detta är något 

som utvecklingsekologin tar upp har en påverkan på den s.k. exonivån, vilket innebär att 

barnet indirekt påverkas av saker som de inte kan styra över exempelvis föräldrarnas 

arbetsförhållanden. Detta kan i sin tur ha en påverkan på barnets sociala nätverk och skolgång 

(Andersson 2002).   
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Det vi tyckte var anmärkningsvärt med citatet från Aarti är att det speglar en rädsla för vad 

andra skulle tänka om hennes barn samlade skräp. Vi tolkar detta som att familjens heder kan 

påverkas negativt om barnen samlar skräp i andras åsyn. Medora (2007) nämner hur viktigt 

det är för familjerna att ha ett gott rykte. Det faktum att Shiva hade svårt att prata om detta 

tolkar vi som att det kan bero på att hon är rädd för att svarta ner sin familjs heder.  En familjs 

medlemmar delar en känsla av plikt, skyltighet och solidaritet som håller familjen samman och de 

strävar efter att upprätthålla familjens status och värdighet i samhället (Medora 2007). 

 

Vi kan ytterligare utifrån dessa citat tolka att respondenterna lägger stort fokus på familjen 

som enhet och inte så mycket på barnet. Exempelvis belyses moderns rädsla för hur 

omgivningen ska se på deras familj men det pratas inte alls lika mycket i intervjuerna kring 

farligheterna för barnen att samla skräp. Detta kan förklaras i forskning som nämner att 

barnen i Indien har en personlig skyldighet och ett personligt ansvar i att bevara familjens 

sociala anseende och ställning i samhället för att göra sin familj rättvisa och bringa ett gott 

rykte (Medora 2007). Vi lade under vår resa märke till hur barn som kom fram till oss hade 

sår på armar, händer och fötter. När vi frågade vår kontaktperson kring detta förklarade han att 

det berodde på att barnen samlade skräp. Detta kan kopplas till att respondenterna i dessa 

diskussioner frångår det som barndomssociologin kallar för ett barnperspektiv, att vuxna ska 

se till barnets bästa (Söderbäck 2010).  

 

6.4 Normer kring barnens ansvarstagande 
 

I resultatet framkommer det att respondenterna anser att barnen även ska bära upp ett ansvar 

gällande familjens rykte. Medora (2007) hävdar att barn i Indien har en personlig skyldighet 

och ett ansvar att inte förstöra för familjens rykte och anseende vilket även i vår empiri 

betonas ett flertal gånger. Han nämner även att den medlem som går emot familjens normer 

utesluts och motverkas ur familjen (Medora 2007). Ett exempel på detta är när Shiva berättar 

hur hennes systerdotter inte fick bo kvar hemma längre på grund av att hon skämt ut familjen 

genom att vägra gifta sig med den man som hennes syster valt ut till henne. Shiva berättar att i 

deras kultur är det vanligt att föräldrarna gifter bort sina barn samt väljer man och hustru till 

dem. Shiva berättar även att en ogift kvinna har en av de lägsta ställningarna i samhället och 

betonar vikten av att dottern blir gift. 

  

 If my daughter does not get married in the future, it would embarrass our entire family, 

among our relatives, friends and neighbors.    

                                                                                            Shiva  

 

 

Anita berättar att familjens rykte är något som är viktigt att bevara. Hon nämner även att 

hennes äldsta dotter redan är gift och att hon inte alls är orolig över att hennes yngsta dotter 

ska vägra giftemål.  
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My oldest daughter knew she could not choose a different man than the one my 

husband and I had chosen for her. She took it well and now she lives with her 

husband's family in a village nearby (…) I'm not at all worried about my 

youngest daughter. They know they have to get married and that it is in their 

best interests in the future. 

                                                                                                          Anita 

 

Vi tolkar det som att normerna och deras traditioner är djupt internaliserade hos dessa mödrar 

och deras familjer. Citaten visar på vikten som mödrarna lägger vid familjens rykte, att 

föräldrarna utesluter barnen om de vägrar äktenskapet. Detta tolkar vi som ett stort ansvar 

som läggs på barnen i familjen vad gäller familjens rykte. Familjens rykte är som vi tidigare 

nämnt viktigt (se Medora (2007). 

 

Vi intresserade oss för hur respondenterna tänker kring den ansvarsfördelning som råder och 

frågade om det tyckte att ansvarsfördelningen borde förändras. De svar vi fick visar att 

mödrarna är nöjda över den rådande ansvarsfördelningen och att de inte vill ändra den på 

något vis. De påpekar att ansvarsfördelningen mellan pojkar och flickor alltid har funnits och 

att det har med deras normer och traditioner att göra. Hur kulturella normer och traditioner 

påverkar människan tas inom utvecklingsekologin upp på en makronivå. Det 

utvecklingsekologin menar med denna nivå är hur barnets utveckling påverkas av samhällets 

kulturella normer och traditioner (Klefbeck och Ogden 2003).   

 

The boys have always helped their father and my daughters always help me. I cannot 

imagine anything else. If the boys would do the cooking and cleaning everyone will 

laugh at them and think they are like girls (...) that is bad for my family’s rumor. 

                                                                                                                                  Anita 

 

Det som Anita framhäver är att hon inte kan föreställa sig hur det skulle bli om pojkar och 

flickor bytte ansvarsfördelning. Hon nämner även hur hennes söner skulle bli utskrattade i de 

fall de skulle börja laga mat och städa vilket hon vill förhindra. Detta då hon menar att om 

sönerna blir utskrattade och kallade för flickor så påverkar det hela familjens rykte i negativ 

kontext. I respondenternas utsagor ser vi även att vissa respondenter inte förstår varför vi som 

västerlänningar ifrågasätter deras ansvarsfördelning. 

 

I like the way it is now and I don´t want to change it. Why would we change? 

                                                                                                            Komal 

 

Komal menar att hon inte kan förstå varför det rådande ansvaret ifrågasätts. För henne finns 

inte något annat tänkbart. Hon är heller inte beredd att prova en annan ansvarsfördelning 

mellan pojkar och flickor. Kulik (2006) skriver vidare att dessa könsroller kommer att leva 

vidare genom flera generationer. Eftersom de vuxnas syn kring vilka sysslor som pojkar och 

flickor bör ta ansvar över speglar sig i vilka sysslor som barnen sedan utför i familjen (Kulik 

2006).  
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Vi har frågat mödrarna i vilken ålder de anser sina barn vara vuxna, detta då vi anser att det 

ansvar som barnen har visat sig ta egentligen borde vara ett ansvar för vuxna. Wyness (2006) 

nämner bland annat att det är den vuxne som ska ta ansvar vad gäller moraliskt ansvar och 

ekonomiskt ansvar under barnets barndom (Wyness 2006). Då vi anser att det är ett 

vuxenansvar, har vi därför frågat mödrarna i vilken ålder de anser att deras barn är vuxna. De 

åldrar som vi därigenom fått fram har visat sig vara omkring åtta till femton år. Vi reagerar på 

att barnen tar detta ansvar i yngre åldrar än den åldern som mödrarna poängterar att de tycker 

att deras barn är vuxna och vi återkommer till detta i diskussionsavsnittet. 

 

6.5 Ansvarstagandets påverkan på barnens skolgång 
 

Respondenterna har i sina utsagor berättat hur viktigt de anser att barnens ansvarstagande i 

familjen är. De anser att det är viktigt att barnen lär sig att ta ansvar i tidig ålder för att 

förbereda sig inför framtiden. Mödrarnas syn på vad en bra framtid innebar visade sig vara att 

barnen ska ha en möjlighet att gifta sig, skaffa ett bra arbete och få en inkomst som kan 

försörja deras framtida familj. I respondenternas utsagor kom det även fram att mödrarna 

anser att barnens skolgång är viktig.  

 

I think that the school is very important because my children can not get jobs if 

they are not educated. And if they don’t have a job they don’t have any money. 

But my children also have to help me in the house and therefore sometimes they 

can not go to school.   

                                                                                                               Shiva 

 

Shiva menar alltså att hon tycker att skolan är viktig och att hon vill sina barns bästa genom 

att låta hennes barn gå i skolan. Dock synliggörcitatet även att Shiva tycker att barnens hjälp i 

hemmet kommer före barnens skolgång eftersom hon nämner att hennes barn ibland inte kan 

gå i skolan. Det hon vidare berättar för oss är att hon vill att hennes söner ska gå i skolan för 

att i framtiden få möjlighet till ett arbete och att det även är viktigt för döttrarna att gå i skolan 

för att lära sig om uppförande, hälsa och få kunskaper i att sy kläder. AVI:s skola bidrar därför 

till att upprätthålla dessa normer då de har en grupp för flickor där de får lära sig att sy i syfte 

att i framtiden kunna sy kläder till familjen. Även Aarti framhävde hur hon såg på sina barns 

skolgång. 

Two of my sons goes to AVI:s school almost every day but sometimes they help 

their father with the music band. They play together at different events to earn 

money. So when they play they can not go to school. (…) I know that school is 

important and that my sons should go to school every day but I have a big 

family and we need the money. 

                                                                                                              Aarti 
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Aarti menar i citatet ovan att hennes söner går i skolan nästan varje dag men att det finns 

undantag. Undantagen är de dagar som sönerna tillsammans med sin fader gör olika 

musikspelningar på olika event för att tjäna ihop pengar till familjen. Aarti poängterar också 

att hon har en stor familj vilket gör att de verkligen behöver pengarna även om hon hade 

önskat att sönerna skulle kunna gå i skolan varje dag. Hon menar på att hon försöker se till 

sina barns bästa vilket kan kopplas till barndomssociologins ståndpunkt som Söderbäck 

(2010) skriver handlar om att de vuxna vill se till barnets bästa. 

Båda citaten tyder alltså på att mödrarna har en tanke kring att barnens skolgång är viktig och 

att de vill att barnen ska gå i skolan men att det som sagt finns undantag. I dessa undantagsfall 

prioriteras barnens hjälp i familjen framför barnens skolgång. Familjen har alltså en stor 

påverkan på barnets framtid och hur barnet utvecklas då de bestämmer över barnets vardag. 

Mödrarna är de som står närmast barnen då det är de som ansvarar för barnen och verkar på 

en mikronivå enligt Bronfenbrenner då de befinner sig i barnets närmaste miljö (Andersson 

2002). 

Det framkom även att mödrarna helst ville att deras barn skulle gå i privatskola då det ansågs 

som de bästa skolorna enligt dem själva. Flera av respondenterna hade drömmar om att deras 

barn i framtiden skulle få denna möjlighet.      

 

I wish that my children will be able to go to private school in the future. AVI:s 

school is also good but I still have a dream for my children to go to privat shool.  

                                                                                                              Maya 

 

Maya menar att trots att hennes barn har möjligheten att gå i AVI:s skola vilket hon tycker är 

bra så kan hon fortfarande inte sluta hoppas på att hennes barn en dag får möjligheten att gå i 

privatskola. 

 

Respondenterna har i sina utsagor påtalat hur det ibland kan kännas svårt att säga till sina barn 

att de måste stanna hemma och hjälpa till med hushållssysslor eller arbete utanför hemmet 

istället för att gå till skolan. De berättar att deras barn tycker om att gå i skolan och att de 

tycker att det är roligt att lära sig saker. Här framkommer ett perspektiv barnet som en egen 

individ med egna behov, till skillnad från det mer familjeorienterade perspektiv som i övrigt 

dominerar materialet. De visar på det som barndomssociologin innefattar nämligen att förstå 

barnens världar (Sommer 2011). Dock slutar det med att mödrarna väljer bort barnens 

skolgång och tar ett beslut om att familjens behov kommer först. Därmed visas återigen 

uttryck för en kollektivistisk kultur som handlar om att människan är beroende av sin 

omgivning och vill det bästa för familjen (Medora 2007; Sahoo och Suar 2009). 

Respondenterna nämner vid flera tillfällen att det uppstår ett dilemma mellan barnens 

skolgång och deras behov av barnens hjälp och hur svårt de kan vara att behöva välja bort ett 

alternativ.  
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Sometimes it is difficult for me to tell my sons to stay with their dad  instead of 

going to school. Because I know that they would choose the school first. They 

really like it.                                                                                         

                                                                                                                    Aarti                               

Aarti menar på att det känns svårt att bestämma att hennes söner inte ska gå till skolan en dag 

då hon vet att de innerst inne hade prioriterat skolan om de själva fått möjligheten till att välja. 

Barnen får inte välja själva utan gör som de blir tillsagda vilket kan liknas med Wyness 

(2006) begrepp av att vara barndomen. Det vill säga att barnen utifrån mödrarnas synvinkel är 

passiva och har en beroendeställning gentemot familjens övriga medlemmar. Det Aarti 

uttrycker kan vi även se hos flera respondenter, dvs att de tycker att det känns svårt att välja 

bort ett alternativ. Respondenterna berättar att det är svårt att välja men att familjens behov 

och nödvändighet kommer först.  Utvecklingsekologin tar upp att mesonivån är ett system 

som uppstår vid relationerna mellan olika mikronivåer (Andersson 2002). Det kan vara 

kontakten mellan familj eller skolan som påverkar barnets barndom. Det att respondenterna 

bestämmer över om barnen får gå till skolan eller inte, eller hur ofta de får gå i skolan gör att 

barnet missar en del i sin utveckling vad gäller kunskap, lärdom samt sociala möten. 

Utvecklingsekologin säger att detta kan ha en stark påverkan på barns utveckling och 

barndom (Andersson 2002).  

7. Avslutande diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta det mest relevanta från resultatavsnittet, därefter för 

vi en övergripande diskussion kring hur vår insamlade empiri förhåller sig till vår tidigare 

forskning, och de valda teoretiska perspektiven. Vi kommer ytterligare att knyta an vår empiri 

till barnkonventionen. Därefter följer en metoddiskussion. Slutligen tar vi upp vilka slutsatser 

som vi kommit fram till i studien och därefter resonerar vi kring vad som skulle kunna vara av 

intresse och av vikt att forska vidare på i framtiden och hur denna forskning kan vara av 

användning i det praktiska arbetet.  

7.1 Summering 
 

Vårt resultat visar att barnen tar ett betydande ansvar i hemmet och utanför hemmet i en tidig 

ålder. Flickor börjar ta ansvar när de är sex år gamla och pojkar börjar ta ansvar när de är åtta 

år gamla. Respondenterna framförde även att de ville att deras barn skulle ta ansvar i dessa 

åldrar. Ett ansvar som kan innefatta hushållssysslor som matlagning, tvättning, ansvar över 

syskon, osv. Ansvaret kan även innefatta arbete utanför hemmet exempelvis att hjälpa till på 

fälten och att arbeta med fysiskt krävande arbetsuppgifter så som att bära tunga stenblock vid 

husbyggen. Vårt resultat har även visat att kravet på ansvarstagande som mödrarna ställer på 

sina barn i familjen ser olika ut för pojkar och flickor. Det är flickorna som ska ansvara för att 

hjälpa modern i familjen och utföra hushållssysslorna. Flickorna ska även hjälpa till att ta 

hand om sina yngre småsyskon i de fall modern är upptagen med något annat. Detta då 
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respondenterna ser dessa sysslor som ett kvinnoarbete. Vi kunde se ett mönster i våra svar 

från respondenterna att flickorna redan i ung ålder ska försöka ta sig an kvinnorollen och 

förbereda sig för framtiden. Detta har vi sett lyftas fram i Hennon och Wilsons (2008) 

forskning där de nämner att den unga flickan ska socialiseras in i rollen som en exemplarisk 

framtida fru redan i barndomen. Kraven på pojkarnas ansvar är främst arbeten utanför det 

egna hemmet. Arbeten som inkluderade någon form av ekonomisk ersättning till familjen. 

Respondenterna poängterar att de inte vill förändra ansvarsfördelningen utan att de är nöjda 

med hur det ser ut. De framhäver även att denna ansvarsfördelning kan kopplas till deras 

normer och traditioner. Samtliga respondenter poängterar vikten av att barnen hjälper till med 

arbetet i hemmet och även utanför hemmet. Detta ansvarstagande är även något mödrarna 

förväntar sig av barnen.  

 

Vårt resultat visar att respondenterna framställer sina barn som en del i familjen och som 

därför ska ta del av familjens ansvar. Det vi kommit fram till stämmer överens med Medoras 

(2007) forskning som säger att Indien är ett kollektivistiskt samhälle där familjens behov 

prioriteras framför det enskilda barnets behov (se även Sahoo och Suar 2009). 

Respondenterna tillskriver sina barn ett ansvarstagande vi tolkar som ett vuxenansvar. 

Respondenterna har genom utsagorna fört fram åsikter om att de anser att deras barn är vuxna 

omkring åldrarna åtta till femton år. Respondenterna framställer även sina barn som en resurs 

för familjen. Detta anser vi grundar sig i att barnen står för en del av familjens ansvarstagande 

och ekonomiska försörjning. Hennon & Wilson (2008) lyfter fram vikten av att sönerna ska 

bära upp familjens anseende och inta rollen som familjens främste försörjare i framtiden. 

Detta är något som även respondenterna lyfter fram under intervjuerna. Respondenterna 

konstaterar därför att det är bättre för familjen att få en son än en dotter då sonen i framtiden 

kommer att ta över faderns roll som familjeförsörjare och överhuvud. Sonen bär även upp ett 

ansvar att i framtiden föra familjens anseende vidare, något som även flickor måste göra. 

Respondenterna lägger stor vikt i att framföra att deras krav på barnens ansvarstagande är av 

relevans och lägger grunden till deras barns framtid. De anser att barnens framtid måste tas i 

beaktande redan i unga år och ser det därför som ytterst viktigt att få barnen att involvera sig i 

detta ansvar samt utföra sin del av familjens arbete.  Som tidigare nämnt prioriteras familjens 

behov av hjälp framför barnens behov (Medora 2007). Ansvaret som ställs på barnen har även 

visat sig stå i konflikt med barnens skolgång och detta är något som mödrarna upplever som 

svårt att hantera. 

 

7.2 Övergripande diskussion 

 
Det finns relativt lite forskning om barns roller i familjen i Indien med ett barnperspektiv i 

fokus. I forskningen diskuteras aldrig barnet som en individ som barndomssociologin betonar, 

utan nämner endast barn i sammanhang av diskussioner kring familjens välmående och 

behov. Barndomssociologin poängterar vidare att barn borde sluta ses som en egenskap i en 

enhet, i detta fall exempelvis familjen (Näsman 2004). Vi ser tendenser i forskningen till att 

barnen i Indien blir bortglömda i samhället, eftersom mycket fokus inom forskningen riktar 
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sig till indiska familjer och inte till barnen som grupp. Vår studie av mödrars syn på barns 

ansvarstagande och hur mödrarna framställer sina barn i relation till barnens ansvarstagande, 

blir därför av vikt, då barnens roller i familjerna synliggörs. För att synliggöra barnens roller i 

familjen har vi även i vår analys utifrån barndomssociologin undersökt om barnen själva 

skapar sin barndom, eller om barnen tillsammans med de vuxna skapar sin barndom. Detta är 

frågor som Wyness (2006) lyfter fram som centrala inom barndomssociologin. Det resultat 

som vi fått fram tyder på att barnen i många situationer framställs av mödrarna som passiva, 

dvs. att barnen kan placeras inom Wyness (2006) begrepp, att vara sin barndom. Detta då det 

framkommer i mödrarnas berättelser att det är föräldrarna som bestämmer i familjen och 

vilket starkt begränsar barnets möjlighet till att komma till tals i någon större utsträckning, 

utan de styrs hela tiden av familjens beslut. Hur familjens beslut har sin påverkan på barnet är 

något som tas upp inom utvecklingsekologins mikronivå. Detta är ett av exemplen vi har sett i 

vårt resultat som belyser hur barnens utveckling påverkas av föräldrarna och familjen 

(Klefbeck och Ogden 2003). Det barndomssociologiska perspektivet innefattar ett synsätt där 

barnen bör ses som sociala aktörer och ingå i en egen kategori i samhället för att barnens 

röster och situation ska kunna synliggöras. Barndomssociologin lyfter även fram hur barn bör 

vara i fokus och på så sätt få en möjlighet till att uttrycka sina åsikter och känslor (Näsman 

2004). Det vi sett prov på under vår vistelse i byn är att barnen vanligtvis inte är i fokus, på 

det sättet som barndomssociologin framhäver borde vara fallet. Detta då familjen som enhet 

prioriteras före barnet som individ. Då barndomssociologin som begrepp är brett, omfattande 

och har sin koppling till västvärlden. På grund av detta har det varit svårt att applicera 

perspektivet på denna studie som är genomförd i ett land som Indien, som skiljer sig åt från 

det västerländska samhället. Det vi kommit fram till i vårt resultat är att respondenternas barn 

inte ses som aktörer i Hathi Tiba vilket går emot barndomssociologin och det västerländska 

samhället. Därav ställer vi oss till viss del kritiska till detta perspektiv som visat sig kan vara 

svårt att applicera i olika samhällskontexter. 

Punch (2001) lyfter fram att barn i Bolivia tar ett ansvar i mycket tidigt ålder, redan innan de 

fyllt tio år. Att barn tar ansvar i tidig ålder är även något vi fått fram i vårt resultat som visar 

att barnen tar ett ansvarstagande i familjen vid sex års ålder. Ett ansvar som visat sig innefatta 

att ta hand om sina småsyskon, utföra hushållssysslor samt fysiskt krävande arbeten. Det 

fysiska arbete som vi från respondenterna fått höra är i form av att deras barn arbetar med 

byggarbete i otrygga miljöer, exempelvis bland elledningar. Detta fysiska arbete som de unga 

pojkarna utför anser vi som riskfyllda och farliga då de kan medföra negativa psykiska och 

fysiska effekter på barnet. Näsman (2004) nämner vikten av att skydda barnet mot saker som 

kan vara farliga för barnet samt saker som barnet inte är moget för. Hon skriver ytterligare hur 

barn borde ses som en individ med rättigheter som alla andra kategorier i samhället (Näsman 

2004). Detta riskfyllda och farliga arbete som barnen utför står även i strid med artikel 32- i 

FN:s barnkonvention om barns rättigheter vilken tar upp att barnet ska skyddas mot farligt 

arbete (Kassman 2011). Vidare nämns i artikel 32 att barnet ska skyddas mot ekonomiskt 

utnyttjande (Kassman 2011). I respondenternas utsagor kan utläsas att deras barn faktiskt står 

för en del av familjens ekonomiska försörjning genom att bland annat samla skräp som sedan 

säljs för en billig peng samt att vissa barn dagligen arbetar på fälten med sina fäder. Detta gör 

barnen för att familjens ska klara sin försörjning då de lever i ekonomiskt svåra samhällen. 
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Fattigdom är generellt ett problem i HT och beror på samhällsstrukturer. På grund av dessa 

samhällsstrukturer kan barnet inte prioriteras i första hand och får därmed heller ingen tid 

över till bland annat att träffa andra barn, vila ut sig eller bara få vara ”barn”. Detta eftersom 

de är upptagna med antingen att vara i skolan eller att hjälpa sina föräldrar i hushållet med det 

ansvar som följer. Detta är något som vi anser borde tas i beaktande då FN:s barnkonvention 

artikel 31, nämner hur alla barn har rätt till lek, vila och fritid (Kassman 2011). Detta är något 

som vi konstaterat att mödrarnas barn inte tycks få på grund av samhällsstrukturerna. 

 

Vidare visar resultatet på att mödrarna framställer barnen som vuxna i åldern åtta till femton 

år. Detta innebär således att barnen ibland tar ett stort ansvar innan de ses som vuxna. Utifrån 

vårt perspektiv ser vi det som orimligt att barn i så unga åldrar intar rollen som föräldrar till 

sina yngre småsyskon och därmed tar över rollen som förälder i familjen. Punch (2001) 

nämner att i utvecklingsländer har barns bidragande visat sig nödvändigt för familjens 

ekonomiska behov. Enligt henne skiljer sig detta ansvar från västvärlden där barns bidragande 

till hushållet konstaterats vara mer symboliskt för barnens socialisation (Punch 2001). Barns 

ansvar i västvärlden har även visat sig vara i form av enklare sysslor så som att dammsuga 

och bädda sin säng (Such och Walker 2004). Vi har sett resultat som visat på hur barns 

ansvarstagande är av en stor betydelse för familjens överlevnad och ekonomiska försörjning. 

Enligt forskning behöver barn som har föräldrar som har det sämre ekonomiskt ställt eller 

som har lågbetalda arbeten, ta ett större ansvar inom familjen. Detta för att familjen ska 

överleva eller gå runt (Punch 2001). Denna forskning har kunnat förklara varför mödrarnas 

barn tar ett stort ansvar i familjen då mödrarna har det sämre ställt ekonomiskt och motiverar 

ytterligare tillkomsten och genomförandet av vår studie. Detta resultat visar på att barnen tar 

ett större ansvar då deras föräldrar har det sämre ekonomiskt ställt och på så vis påverkas 

barnen indirekt, alltså att föräldrarnas arbetsförhållanden går ut över barnen och detta är något 

som utvecklingsekologin tar upp sker på exonivå (Klefbeck och Ogden 2003).   

 

Det ansvars som barnen i HT tar har inte varit självvalt då det visat sig att det är föräldrarna 

som ställer krav på barnen att de måste hjälpa till i familjen på grund av de samhällsstrukturer 

som råder. En respondent har i sin berättelse nämnt att hennes barn tycker om skolan och att 

hennes barn skulle välja skolan framför att hjälpa sina föräldrar i hemmet. Det har även 

framkommit att det är föräldrarna som avgör vad barnen ska hjälpa till med och om de ska 

stanna hemma från skolan för att hjälpa till. I dessa sammanhang har barnet inte någon åsikt 

utan gör som föräldrarna säger, vilket går emot barndomssociologin som nämner att barnens 

röster bör bli hörda (Näsman 2004). Detta visar även på hur mödrarna är med och skapar 

barnens barndom och vardag, men även hur samhällsstrukturerna påverkar barnens barndom. 

 

Något som framkommit tydligt i resultatet är att barnens ansvarsfördelning skiljer sig markant 

mellan pojkar och flickor, vilket stämmer in med tidigare forskning där de kommit fram till 

samma resultat (Kulik 2006, Medora 2007, Punch 2001, Hennon och Wilson 2008). Resultatet 

har visat ett mönster på att flickor ska vara hemma med sina mödrar och stå för hushållsarbetet 

medan pojkarna ska hjälpa sina fäder med den ekonomiska försörjningen. Ansvarsskillnaderna 

hos barnen har vi tolkat som ett resultat av hur mödrarna ser på sina barn och vilket ansvar de 

vill att barnen ska utföra. Detta har visat på hur mödrarna är med och skapar barnens barndom 
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genom att vara eller göra på ett visst sätt. Detta är något som James, Jenks & Prout (1998) 

lyfter fram och även att de vuxna inte går att avskiljas från relationen till barnens liv (James, 

Jenks och Prout 1998).  

 

Då vi själva som kommer från en västerländsk kultur är vana vid en förhållandevis mer jämlik 

ansvarsfördelning, där både män och kvinnor oftast arbetar, ställer vi oss därför frågande till 

om mödrarna skulle vilja förändra deras barns ansvarsfördelning. Respondenterna lyfter 

genom sina utsagor fram hur deras traditioner har funnits i flera århundraden och att det därför 

inte är något som de reflekterar över i den bemärkelsen att det skulle kunna vara annorlunda. 

De vill inte ändra på denna ansvarsfördelning eftersom de hävdar att den är och alltid varit 

den rätta. Utveckligekologiska perspektivet utgår från att barnet måste ses i ett sammanhang 

som påverkas av flera faktorer (Andersson 2002).  Kulturens påverkan på samhällsnivå på 

människan tas upp på makronivå inom utvecklingsekologin. Kulturens påverkan är något som 

utvecklingsekologin tar upp som en avgörande faktor som spelar roll för hur barnets barndom 

utvecklar sig (Klefbeck och Ogden 2003). Detta hör samman med det som Medora (2007) tar 

upp om att Indien är ett land som präglas och påverkas av deras kollektivistiska kultur. I den 

kollektivistiska kulturen ses familjen som en enhet där familjens bästa alltid sätts i första 

hand. Detta har vi sett tydliga mönster på genom det framkomna resultatet. Ett exempel på 

detta är hur familjen väljer att prioritera familjens behov av barnens hjälp i hemmet och 

utanför hemmet framför barnens skolgång. 

 

Det vi har sett i resultatet är att mödrarna generellt vill sitt barns bästa vad gäller möjligheten 

av att deras barn ska kunna gå i skolan. Samtidigt som vissa mödrar betonar att de är i stort 

behov av deras barns ansvarstagande i hemmet och utanför hemmet för att få familjelivet att 

gå ihop både praktiskt och ekonomiskt. Detta blir på så vis ibland en konflikt mellan barnens 

skolgång kontra familjens behov av barnets hjälp. Vi tolkar det som att respondenterna 

upplever sig tvungna att prioritera mellan barnens skolgång och barnens ansvar i familjen. I 

dessa fall väljer en del av respondenterna bort barnens skolgång trots att barnkonventionen i 

artikel 32, nämner att barns skolgång inte får hindras av arbete och ekonomiskt utnyttjande 

(Kassman 2011). Bortprioriteringen av skolgången är något vi från början tolkade som dåligt 

eftersom vi ansåg att dessa respondenter då inte utgick ifrån barnens bästa vilket är något som 

barnkonventionen tar upp i artikel 3, nämligen att barnens bästa ska komma i första hand 

(Kassman 2011). Dock efter närmare eftertanke har vi delvis utvecklat en förståelse för varför 

denna prioritering görs av vissa mödrar. Flera av respondenternas familjer klarar inte av 

familjeförsörjningen utan barnens hjälp utifrån den situation som råder idag. Detta är något 

som respondenterna själva framhäver ett flertal gånger i sina utsagor. Denna konflikt mellan 

barnets skolgång och barnets ansvar är ett exempel som ligger på vad utvecklingsekologin 

nämner mesonivå. Mesonivån är ett system som uppstår vid relationerna mellan olika 

microsystem, exempelvis skolan och familjen. Utvecklingsekologin menar; att denna konflikt 

mellan skola och familj är en miljö som påverkar barnets liv och välbefinnande (Klefbeck och 

Ogden 2003). Det framkomna resultatet visar således på hur barns roll i familjen kan se ut i en 

kontext som på några sätt skiljer sig från det västerländska. 
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7.3 Metoddiskussion 
 

Med den kvalitativa undersökningsformen fick vi möjlighet till att lägga till och ändra 

frågeställningar och syftet och vi fick även möjlighet till att ändra i intervjuguiden under 

studiens gång. Detta passade oss bra då vi befann oss i en miljö som ibland krävde att vi 

behövde vara flexibla vid vår materialinsamling. Vid intervjuerna har vi lyckats få många 

intressanta, personliga och beskrivande bilder som speglar barnens ansvarstagande i familjen. 

Intervjuerna har varit givande, informationsrika och de respondenter vi fick tag i har varit 

väldigt tillmötesgående. Det faktum att vi befann oss direkt på plats i byn möjliggjorde en 

ökad kulturell förståelse och gjorde det enklare att placera in barnen i det sammanhang som 

mammorna beskrev under intervjuerna. Detta då respondenterna bjöd in oss och välkomnade 

oss in i deras hem för att ta del av deras och barnens vardagsliv. Valet av att ha intervjuer och 

som undersökningsmetod passade vår studie väldigt bra. Vi har känt att användning av denna 

metod har lett till ett resultat som varit så tillförlitligt det kunnat bli med hänsyn till vår 

användning av tolk och att vi har kunnat besvara vår studies syfte. Vårt val av att åka på vår 

resa och samla in empirin innan vi hunnit välja teori och tidigare forskning var självvalt. Detta 

val har varit självklart för oss för att göra denna studie möjlig. Detta då vi endast kunde åka 

kring den tidigare perioden av uppsatsskrivandet. Dock har detta medfört att vårt arbete har 

gjorts i omvänd ordning. I studien har vi haft rollen som forskare samtidigt som vi har haft en 

roll som volontärer. Detta kan ha gett olika budskap till respondenterna och de övriga 

personerna i vår omgivning. Möjligtvis kan det varit oklart i vilken roll vi hade  när vi kom 

för att intervjua. Vi anser dock att vi varit extra tydliga med att poängtera att vi skulle göra en 

studie som forskare och studenter samtidigt som vi skulle volontärarbeta. Vi uppfattade inte 

detta som något problem bland personerna i vår omgivning. 

 

7.4 Slutsats samt implikationer för framtida forskning och praktik  
 

I vår studie har vi kommit fram till att respondenterna ställer krav på sina barn gällande 

ansvarstagande som vi i västvärlden inte är vana vid. Krav som kan tyckas vara orimliga i 

förhållande till barnens ålder. Krav som har med hushållets göromål men som även innefattar 

ansvar för familjens ekonomi och försörjning. En slutsats vi kunnat dra är att kravet på 

barnens ansvarstagande visat sig olika beroende på om barnet är en flicka eller en pojke. Detta 

har således visat på att barnen intar olika roller i familjen gällande ansvarstagandet. Något 

som även poängterats tydligt är hur mödrarnas framställer barns roll i familjen som en 

medlem i familjen och att familjen som enhet alltid ska prioriteras först. Det vi även kommit 

fram till i vår studie är att respondenterna ställer krav på ansvarstagande innan de anser sina 

barn vara vuxna. Ytterliggare något vi fått fram i vårt resultat är att det finns en konflikt 

mellan synen på barnens skolgång kontra familjens behov av barnen i hemmet. Enligt våra 

respondenter är det svårt att möjliggöra för barnens skolgång samtidigt som barnen ofta 

behöver hjälpa sina föräldrar med arbete inom hemmet eller utanför hemmet. Slutsatsen vi 

kunnat dra av vårt resultat och respondenternas utsagor är att de trots dessa svårigheter och 

dilemman kring deras barn är tacksamma över vad de har. 
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Tidigare forskning har visat på brister vad gäller forskning kring barns ansvarstagande. Vår 

studie har bidragit till att fylla detta tomrum i tidigare forskningen genom att synliggöra barns 

roll i familjen som på några sätt skiljer sig från de västerländska barnens ansvarstagande i 

familjen. Vi tror att med vår studie så kan vi bidra till att synliggöra dessa barn och deras 

situation, och därmed vilja hjälpa till att förbättra för dessa barn. Vi hoppas även på att 

studien har bidragit till ett ökat intresse för volontärarbete. Kanske kan detta bidrag 

möjliggöra för en bättre framtid för barnen, och kanske kan barnkonventionens mål om barns 

rättigheter bli mer eftersträvat.  

Slutligen anser vi att det behövs mer forskning kring barns livssituation då vi fått erfara att 

barn är en grupp som ständigt behöver lyftas fram. Därför vore en ytterligare intressant 

forskningsfråga innefatta en studie som inkluderar barns perspektiv där intervjuer görs med 

barnen och där det forskas kring hur barnen upplever sitt ansvarstagande och hur de känner 

inför att ta detta ansvar i en sådan tidig ålder. Det vore av intresse och relevans att undersöka 

hur barnen upplever detta krav på ansvarstagande som ställs på dem. Detta för att främja 

barnens synvinkel och deras tankar om sin egen barndom.   
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9. Bilagor 

9.1 Informations brev 

 

 

 
Hi,  

Our names are Linnea Jansson and Lovisa Bergström, we are studying at the Sociological 

Institute at Uppsala University in Sweden to become social workers. This semester we need to 

write an essay about social work.  We are going to write an essay about the children’s 

condition in Hathi Tiba. Our aim with the study is to write about what responsibility the 

children have in their families and what view the parents have on there children? 

 

We would be delighted if we could interview you, it will be in about half an hour and the 

interview will be recorded to help us complement our notes during the interview. We also 

wish to inform you and make you aware that you can cancel the interview at any time (before, 

during or after).  Is there a certain part of the interview were you don’t feel comfortable to 

participate, feel free to ask us to remove that part.  

 

This document exists to confirm that your identity will not be shown to anyone and your 

identity will not be used for anything else than in this study. You will remain anonymous and 

your identity will be confidential. We are very grateful if you would like to participate in our 

study. 

 

I understand the purpose and meaning of this academic study. I have taken note of this 

information. 

 

Name:      ________________________               

                 

Signature:   ________________________       

                             

Place, date:  ________________________ 

 

Best regards,  

Linnea Jansson 
Telephone number:  ************ 

E-mail: ***************** 

 

Signature:    _________________________ 

 

Lovisa Bergström 
Telephone number: ************* 

E-mail: ****************** 

 

Signature:    __________________________ 
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9.2 Intervjuguide 

 
 

 

Name:      ____________________ 

Age:        ____________________ 

Gender:      ____________________ 

Civil status:   ____________________ 

 

Private 

 
1. Do you have children? 

2. How many children do you have? 

3. How old are your children? 

4. Are your children girls or boys? 

5. Do all your children live at home? 

6. Do you have a husband? 

if yes,  

-  what does he work with? 

 

Child definition 

 
7. When do you consider that a child is grown up? 

- At what age? 

8. When do you think a child is big enough to speak for himself? 

 

Responsibilities at home 

 
9. What do you think the children should be responsible for at home? 

- How do you think that the responsibilities for home chores should be divided in the 

family? 

10. What do you expect from your children regarding chores at home? like cleaning, 

Washing? Cooking? Etc.  

11. Is there any difference between what girls and boys do at home when it comes to 

doing chores? 

12. Which of these home chores are your children doing at home?  

13. Would you prefer that it would be in a different way? 

 

Children working outside the home 

 
14. Do your children work outside the home? 

If yes, 

- What are they working with?  

- Do you prefer that it would be in a different way? 

15. What are your views about children that work outside the home?  

16. Do your children like to play?  

17. Is there any time for the children to play? 
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Dreams 
18. Did you have a dream when you were a little girl? 

19. Do you have a dream about the future? 

 

Is there anything more you would like to add to this interview, feel free to tell us!
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9.3 Arbetsdeklaration 
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