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Sammanfattning  

Rapporten är ett samhällsvetenskapligt och kulturgeografiskt forskningsresultat från studier i 
det multikulturella Varanasi i Indien. Det kulturgeografiska inslaget berör hur rummet skapar 
interrelationer mellan muslimer/hinduer på en gata i staden genom en social och ekonomisk 
aktivitet, sidenbranschen.    

Den uråldriga staden har varit ett centralt produktionsläge av siden, där muslimerna 
dominerar fabrikationen medan hinduerna är ledande köpmän. Denna affärsrelation 
frambringar även ett ömsesidigt beroende som resulterar i en social samexistens, men där den 
inhemska politiken hotar denna relation. En hypotes kring relationernas betydelse för att 
motverka dessa hot har formulerats.   

Denna hypotes testades empiriskt där metodiken bestod av kvalitativa observationer direkt på 
en gata (Madanpura) samt två festivaler (Roza Iftar & Divali) med anknytning till 
affärsrelationen mellan hinduer/muslimer verksamma i sidenbranschen. Utöver detta utgör 
intervjuer med berörda affärsmän som respondenter ett annat underlag för data. Forskningen 
begränsades till en specifik gata och en likaså aktivitet, med fokus på hinduiska och 
muslimska näringsidkare som skapar och påverkas av ekonomiska/sociala relationer 
sidenproduktionen alstrar.   

Resultatet tyder på att; Madanpura är en rumslig samlingsplast för interaktioner mellan 
muslimska och hinduiska affärsmän i sidenbranschen. Och dessa affärsrelationer, som är en 
del av ett civilt nätverk i samhället via dess interaktiva aktiviteter, innebär även sociala 
relationer, i samband med särskilda högtider. Men av den politiska kontexten är det möjligt att 
relationerna socialt och ekonomiskt, rubbas av etniska inre stridigheter.                          
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Karlstad Universitet har gett mig en gedigen möjlighet att ta tillvara på all kunskap och 
erfarenhet jag har tillskansat mig inom kulturgeografi, för att teoretiskt och empiriskt 
applicera det i ett fattigt men upplevelserikt samhälle som Varanasi, i nordöstra Indien.   

Sidenbranschen är en dominerande bransch där hinduerna är köpmän och muslimerna 
producenter. Denna ömsesidiga relation är nödvändig för en framgångsrik framtid, och 
påverkar den inhemska ekonomin i Indien vid etniska schismer och uppror, vilket har flitigt 
förekommit efter Indiens suveränitet 1947.   

Den tidigare forskningen i ämnet betonar den politiska kontexten och konflikterna, och alltför 
sällan hur muslimer och hinduer även kan samsas. Det finns ett underliggande motiv för 
denna politiska inriktning. De senaste upproren och andra etniska konflikter har översvämmat 
den harmoniska och fredliga sidan mellan dessa två grupperingar.   

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att empiriskt pröva en hypotes på Madanpura som berör den ömsesidiga 
relationen mellan hinduiska och muslimska affärsmän verksamma inom sidennäringen.   

Det finns en association till indien som multietniskt, fattigt och underutvecklat, men även en 
stereotyp bild av nationen präglad av inhemska uppror och konflikter mellan etniska grupper 
såsom hinduer och muslimer. Det är en schablonisering som jag hoppas att denna uppsats 
reviderar och upplyser istället också om samexistensen mellan dessa två folkslag.    

1.3 Hypotes  

Med mina frågeställningar som jag ämnar pröva empiriskt på en gata i centrala Varanasi, 
söker jag finna kunskaper om hur stor ömsesidighet det råder mellan de muslimska vävarna 
och de hinduiska köpmännen, och om det är politiska krafter som orsakar spänningar mellan 
dessa aktörer. Detta resulterar i följande hypotes som ska prövas;   

Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan hinduer och muslimer inom 
sidenbranschen som motverkar konflikter på Madanpura.     

1.4 Frågeställningar  

Följande frågeställningar utgör uppsatsens forskningsfrågor:  

i. Hur ser relationerna ut mellan muslimska och hinduiska affärsmän inom sidenbranschen på 
Madanpura?  

ii. Är det politiska eller andra krafter som skapar spänningar mellan muslimer och hinduer på 
Madanpura och påverkar relationerna? 
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1.5 Val av studieområde  

Hypotesen är utvecklad i Varanasi efter en månads bekantskap med regionen exklusive 
Madanpura eller Shiva-La (se Bilaga 3), som var uppsatsens ursprungliga studieområde. 
Motiveringen är att fastställa hypotesen utan någon fysisk kontakt och därmed påverkan eller 
”manipulation” från kontexten av Madanpura eller Shiva-La.   

Hypotesens kontenta är specifik och tydlig, och innebär ett särskilt (social/ekonomisk) 
beteende hos två etniska grupper inom ett särskilt näringsgren. I den tidigare forskningen 
(Brass, P. 2003) var det nämnda beteendet explicit inom den indiska sidennäringen. Men 
denna relation är relativ och beroende på yttre faktorer, en av dessa var den politiska miljön, 
enligt Varshney1. Läsaren uppmärksammas på att det politiska perspektivet är av sekundär 
betydelse i texten, för att inte förringa forskningens ursprungliga syfte; rummets skapande av 
relationer via en aktivitet mellan två grupper. För av arbetets titel kan dess innehåll och 
karaktär uppfattas som politiskt präglad.  

I de inledande faserna av formuleringen av ett forskningsproblem, ordinerade min 
Sverigebosatta handledare2, Shiva-la, en närliggande muslimsk gata. Efter rekognoseringen 
tillsammans med en lokal person3, den 17-18 oktober föll valet på Madanpura. Rent 
geografiskt har ämnesvalet riktats mot Madanpura, av det skälet att den är nischad som ett 
sidenkvarter. Dess större utbud av sidenaffärer underlättade valet av studieområde, skäligen 
för att sannolikheten är större för affärsinteraktioner mellan hinduiska och muslimska köpmän 
och vävare4, medan Shiva-La har en heterogen uppsättning med ett större utbud av 
livsmedelaffärer.5  

Men det grundläggande motivet till denna geografiska bakgrund, är att relatera hypotesen till 
kulturgeografiska fenomen. Kulturgeografins rumsvetenskap är en gren som utgår från 
rumsliga relationer och processer, där rummet, (kan vara en gata) är dess centrala 
intresseområde.6 Även om fokus på hypotesen förringar ”rummet” på gatan som människorna 
utnyttjar för att driva verksamheten, så är det rumsliga en viktig komponent som 
utgångspunkt i denna kulturgeografiska forskning.    

1.6 Disposition  

Teorin fokuserar inledningsvis på vikten av ett samexisterande nätverk i det rumsliga 
samhället för att bygga broar mellan eniska grupper med exemplifiering av muslimer & 
hinduer. Utöver den samhälleliga motiveringen behandlar kapitel 3, bristen av politisk 
korrekthet och ekonomins inkorporerande funktion. Utöver detta redovisas teorier om vikten 
av aktiviteters existens i rummet som en integrerande system.   

Kapitel 4 utgör deskriptiv historisk fakta om Varanasis kulturella, etniska, religiösa och 
ekonomiska prägel samt religionens inflytelse på vardagen för att ge en bild av stadens 
komplexitet. Detta kapitel innefattar även muslimernas immigrering samt deras förbindelse 

                                                

 

1 Varshney, A. 2002. Ethnic conflikt and civic life, hindus and muslims in India.  
2 Gerhard Gustavsson på Karlstads Universitet 
3 Radjas Sahani 
4 Radjas Sahani, lokalguide och affärsdrivare av en silkesaffär på Assi Ghat , Varanasi 
5 Efter egna observationer den 2005-10-18 
6 Gren, M. & Hallin, P. 2003. s 100-103 
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till hinduerna under kolonialepoken. Den inriktar sig mot ett makroperspektiv på 
sidenkulturen i den indiska kontexten och hur identiteterna förhåller sig till de olika kasterna i 
sidenkulturen. Indiens beroende av sidennäringen och dess industrialisering är också 
utmärkande för att förstå näringens utspridning och status på arbetsmarknaden. Vidare 
förflyttar kapitlet läsaren till ett regionalt perspektiv för hur muslimerna specialiserade sig på 
branschen och den öppna relationen som råder mellan hinduiska köpmän och muslimska 
vävare i Varanasi.   

Förflyttningen fortsätter mot en lokal nivå mot uppsatsens studieområde, Madanpura, och 
dess historik, utbud och kvantitet av sidennäring. Pågående rutter inom sidenbranschen som 
genererar sociala/ekonomiska förhållanden mellan hinduer/muslimer i området är ett andra 
tema i Kapitel 5.   

Kapitel 6 behandlar förenande festivaler och högtider, muslimska och hinduiska i samhället 
av Varanasi, samt hur dessa högtidliga arrangemang har minskat i betydelse p.g.a. politiska 
och etniska konflikter som drabbat området. Denna ansats exemplifieras med vandaliseringen 
av moskén i Ayodha.   

Empirins dataredovisning är tillgänglig i kapitel 7. Tre observationer samt deras betydelse för 
relationerna mellan muslimer och hinduer utgör andra empiriska delar i detta kapitel. Tre 
utförda intervjuer redovisas grundligt med hjälp av en intervjumall i det åttonde kapitlet samt 
ett avsnitt om frågornas funktion och relevans.  

Uppsatsens kapitel 8 omfattar analys av såväl teori som empiri, samt en datasammanställning 
av intervjuerna.   

Intervjuerna tillsammans med observationsserien konkluderas i kapitel 9 i relation till den 
teoretiska referensramen för att sammanväva teori och empiri. Slutliga konklusioner av 
analysen presenteras i uppsatsen tionde kapitel; Slutsatser. Detta kapitel inkluderar även 
besvarandet av mina två forskningsfrågor samt hypotesens falsifiering/verifiering.   

Kapitel 11 omfattar egna reflektioner och tankar omkring problemet samt förslag och egna 
tips för intresserade läsare som ämnar forska i Indien eller kring temat.                
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2. Metod  

2.1 Uppläggning   

I den tidigare forskningen framkommer det hur relationerna emellan muslimer och hinduer i 
Indien och Varanasi har förändrats och ser ut idag7. Denna tidigare forskning är 
underliggande för hypotesen (se avsnitt 1.3), vilken är en förutsättning för att stödja en 
hypotes på, då en hypotes måste ha belägg eller grund och inte får formuleras ur tomma 
intet.8Arbetet genomförs med en övergripande hypotes som prövas empiriskt m.h.a två 
underliggande traditionella forskningsfrågor, för att konkretisera den övergripande hypotesen 
och göra den forskningsbar.  

Detta ska verifieras eller falsifieras genom djupintervjuer och observationer bland aktörer 
inom sidennäringen på Madanpura.9 Utöver detta har ett antal festivaler observerats direkt där 
muslimer och hinduer förenas och firar på Varanasis gator. Dessa festivaler är ett av forumen, 
förutom i affärerna på Madanpura, för dessa aktörer att knyta nya affärsrelationer. 
Datainsamling via observation är en metodologiskt förekommande teknik i forskningen, där 
ett visst social beteende beaktas för observation. Divali festivalen är den sociala situationen 
som har ett visst värde för mitt empiriska dataunderlag. Festivalen är en samlingspunkt för 
muslimer och hinduer för sociala och affärsmässiga skäl.    

2.2 Metodteknik och kritik  

Metodologin för insamlingen av empirisk data bestod av observationer av diverse objekt och 
företeelser. Detta kombineras med intervjuer och kontakt med lokalmänniskorna ur mer 
informella typer av intervjuer. Denna vidhet i metodologin är nyttigt för att få ut så mycket 
empiriskt kontakt med samhället ur så många sammanhang som möjligt.10  

Huvudsakligen påminner forskningsprocessen om den kvalitativa. Detta eftersom under 
processen gång återgick man till hypoteserna för justering/anpassning efter observationer där 
man ”kikade” på verkligheten. Detta krävde anpassbarhet och tålamod, därmed en del 
variationer av metodologin. Forskningsprocessen var inte standardiserad, men flexibel då hela 
hypotesen ”föddes” i den empiriska kontexten, där beläggen för hypotesen kom från miljön på 
Madanpura.11  

Även om de olika metoderna i empirin kompletterade varandra, hade de olika primära syften. 
Observationsserien (1, 2 & 3) sökte identifiera fenomen eller tecken på en existerande 
ekonomisk relation mellan muslimska och hinduiska affärsmän på Madanpura, samt om 
denna relation är social. Även om mina närmanden till lokalbefolkningen i samband med 
denna observationsserie berör den politiska miljöns influenser på relationerna, så betonas den 
ytterligare i intervjuerna, vilket är intervjuernas prioriterande ändamål. Vilka förutsättningar 
är nödvändigt för att skapa/bibehålla en relation mellan hinduer/muslimer samt om politiken 
är en hotande faktor, är intervjuernas intentioner att reda ut.   

                                                

 

7 Hänvisas till kapitel 4. ff. 
8 Backman, J. 1998. s 28 
9 Se kartan på Bilaga 3 
10 Backman, J. 1998. s 53 
11 Ibid., 50 
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2.3 Observation 1  

Inledningsvis för den metodologiska datainsamlingen för arbetets forskningsunderlag, 
påbörjades en sju dagars observation på olika tidpunkter på Madanpura för att bilda mig en 
uppfattning om avenyns interaktioner. Efter några dagars dold observation togs sociala 
initiativ med lokalbefolkningen för att samla ytterligare data. Dessa lokala fotgängare, 
affärsdrivare och andra aktörer är viktiga källor för dataunderlaget då det är dessa människors 
mentalitet och perspektiv hypoteserna utgår ifrån. En andra orsak till denna åtgärd är för att 
läsaren ska se hur det lönar sig att med egna ”glasögon” rekognosera och orientera sig i 
miljön på det valda studieområdet. Vid komparation mellan första etappen av denna 
observationsvecka och dess avslutande del, är skillnaderna av uppfattning och identifiering 
markant i de empiriska data som insamlades.12   

Under perioden 17 oktoober-23 oktober utfördes dagliga besök på eftermiddagen, då det är 
som mest hektiskt på Madanpura. Dessa dagliga vistelser skedde för att bilda mig en 
uppfattning om gatans rytm och dess rörelser, för att slutligen identifiera kommande 
interaktioner mellan hinduer och muslimska ägare direkt på plats. Första dagens agerande 
som observatör var lärorikt för min fortsatta observation och datainsamling för den empiriska 
ramen.   

Trots att min klädsel och uppförande passade in i de lokala normerna, väckte jag mycket 
uppmärksamhet hos de lokala fotgängarna och affärsbiträdena första dagen. Trots bärandes på 
ett anteckningsblock och penna, var jag säker på att jag skulle smälta in, då gatan är livlig och 
trång. Detta väckte dock mycket misstänksamma stirranden och nyfikenhet. En första kontakt 
var därmed oundvikligt när tre lokala fotgängare närmades sig och ställde nyfikna frågor om 
min bakgrund, sysselsättning och det pågående projektet.13  

Det kan tyckas destruktivt för den fortsatta forskningen, men för mig med påbrå från det 
muslimska Mellanöstern, ledde det till spridningen av information om min härkomst och 
studierelaterade besök i Madanpura. Detta var gynnsamt för lokalbefolkningens 
samarbetsvilja i samband med intervjuerna och observationerna.  

Dock fick jag variera besökstiderna för att identifiera varierande rytmer och mönster på gatan, 
eftersom det var fastemånaden Ramadan.14 Då är det inte lägligt att knyta relationer med 
affärsinnehavare då dessa är för törstiga, trötta och hungriga för att vilja bjuda på sig själva. 
Därför valde jag att observera Madanpura efter brytningen av fastandet.  

Bristen här var att min direkta närvaro med lokalmänniskorna och affärsägarna var begränsad 
och initiativen skulle ha tagits tidigare. Det kan tilläggas att även om jag ville undvika 
försäljarna, så var det nyttigt att jag slutligen tog steget att låtsas vara köpare och socialiseras 
med ägarna om deras handelsrelationer med hinduiska affärsmän under sista etappen av min 
observationsvecka.       

                                                

 

12 Hänvisas till avdelning 7.2 Dess omfång och utbud 
13 Observation på Madanpura (2005-10-17) 
14 Se avsnitt 2.8 för definition 
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2.4 Observation 2  

I teorin (se avsnitt 6) existerade det seder hos de muslimska och hinduiska kretsarna inom 
sidenbranschen som är traditioner vid särskilda tidpunkter. Det är Roza Iftar, sista dagen (31 
oktober) i fastemånaden, där hinduiska affärsmän gör sina muslimska kollegor sällskap som 
ett tecken på vänskap och tolerans. Detta var ursprungligen inte planerat för den empiriska 
referensramen, men efter en inbjudan till en sådan träff, var deltagandet oemotståndligt för att 
utöka empirin. Avsikten med denna observation var således att identifiera individerna på 
träffen och deras inbördes relation samt kopplingen till sidenbranschen, vilket redovisades 
med hjälp av en närvarande tolk.15  

Den oplanerade middagen som jag närvarade vid den 31 oktober tillsammans med hinduiska 
och muslimska affärsmän verksamma i den lokala sidennäringen på diverse befattningar och 
yrken, var avgörande för en del av mina empiriska data. Även om teorin bekräftade 
traditionen som befintlig, hade den tappat i betydelse hos det lokala samhället.16 Därför var 
middagen ett tecken på att seden är existerande och betydelsefull, i Varanasi i alla fall.  

Men den oväntade middagen kom så tätt att tidsramen inte var tillräcklig för att planera min 
observering under akten. I efterhand var felen mitt bristande engagemang i diskussionerna, 
även om språkskillnaderna inte gynnade läget. Värden17 var en utmärkt tolk, men middagen 
var så spontan att jag som en ”utlänning/utifrån” inte ville bryta in och byta samtalsämnen om 
”livets goda sidor” till affärer och relationer. Men även i efterhand ljusnar det, då det kan vara 
tillräckligt med att man observerar kroppsspråket och identifierar relationerna och den goda 
stämningen mellan männen. För om språket inte är universellt, är kroppen ett allmängiltigt 
instrument för att tolka känslor och reaktioner i detta sammanhang.    

2.5 Observation 3  

Min observation av en av de nämnda festivalerna18 ägde rum på Chowk (Bilaga 3) istället för 
det planerade Madanpura av säkerhetsskäl, dock har denna platsbytet inte påverkat 
festivalens betydelse för min hypotes när muslimer och hinduer möts och firar Divali. Detta 
kvalitativa förfarande är nyttig för det empiriska underlaget där jag tar kontakt med 
festivaldeltagarna från bägge grupperna i en öppen och inte kontrollerat sätt i mitt närmande 
för att värdera högtidens relevans för den ömsesidiga relationen.  

Fast metodiken kan brista om den är anpassad till miljön och objekten i det sociala systemet 
som ska observeras. Observatörens närvaro är en sådan faktor som kan påverka 
festivaldeltagarnas beteende och objektiviteten. Därför måste jag hålla en viss distans trots att 
jag är i interaktion med människorna.19Typen av observation blir således en dold sådan 
kombinerat med en intensiv interaktion med lokalbefolkningen. Detta är en svår balansering, 
men den sundaste för ett sådant sammanhang, utan sådant engagemang kan man inte sätta sig 
in i situationen för att förstå dess innebörd för det lokala.20  

                                                

 

15 Se avsnitt 7.4 Samling inför Roza Iftar (Observation 2) 
16 Se avsnitt 6.1 Uppror i samhället 
17 Albert Ebenezar 
18 Se avsnitt 6. Exempel på interaktioner  
19 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. 1999. s 99 
20 Ibid., 100, 102 
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Den öppna observationen kan påverka objektens beteende och obefintlig interaktion med 
objekten är för ytlig där jag söker förstå kontexten i det sociala systemet. Därför är en 
blandning av dold med intensiv interaktion det adekvata för min fallstudie.21  

Det jag söker är empirisk data från människorna i samband med deras naturliga och normala 
beteende. Därför balanseras en socialisering med lokaliteten på ett dolt sätt, där jag uppfattas 
som ”en i mängden” istället för ”en utifrån”. Lundahl & Skärvad varnar för att objektiviteten 
kan ifrågasättas där iakttagaren påverkas av det observerade miljöns språk, känslor och seder. 
De tillråder till en ”avkylningsperiod” där man avviker från den sociala situationen för att 
rapportera det iakttagna, vilket applicerades i detta fall.22    

Denna sista observation för den empiriska forskningen bestod av en promenad från Naisarek 
moskén genom den livligaste delen av Varanasi, Godolia (Bilaga 3) mot Kunjgali, där de 
hinduiska affärsmännen inväntade de muslimska dito för att starta nya affärsrelationer. Sista 
stationen var en större affär med tillgång till gästrum och tak för att erbjuda utrymme för den 
stora skaran (16 representanter med följeslagare).   

Miljön var väldig sammansvetsad och samtidigt väldigt seriös då den enskildes affärsekonomi 
hänger mycket på kvällens utgång och förhandling. Enda fasen denna kväll där jag kunde 
samtala med min tolk23 för att notera det han uppfattade av den allmänna konfereringen, var i 
de inledande 20 minuterna när man minglade med tilltugg innan sammanträdet startades. Det 
var viktigt att man inte avbröt eller distraherade församlingen med ständig tolkning av som 
sades när den allvarliga affärskonferensen drogs upp.   

Därför fick tolken sammanfatta det mesta efterhand och där kan det finns risk att denna 
missade viktiga källor för observationen. Språket är även här en barriär för observationen, då 
det är avgörande att följa med i samtalen för att sedan utfråga deltagarna. Men summeringen 
gjordes på slutet när sällskapet hade lämnat lokalen. Dock hann jag ihop med tolken att 
utfråga en av deltagarna för kvällens betydelse för det hinduiska och muslimska sällskapet av 
affärsmän24, (vilket redovisas i avsnitt 7.5.1).   

Utdraget av intervjun med Said Yousef är ett bevis på känsligheten med ämnet; relationer 
mellan muslimer och hinduer.25 Min avsikt med vårt informella samtal var att jag skulle vara 
neutral i mina definitioner och uttryck under samtalet likt fråga 1 & 2 för att inte väcka 
upprörda känslor, då han befann sig i ett sällskap med hinduer samt detta är ett forum där 
politiska åsikter ska åsidosättas. Dock undvek Yousef att svara på fråga 3 genom att realtera 
till ett närliggande ämne. Därför fick jag med fråga 4 (som var oplanerad) upprepa mig 
tydligare genom att artikulera begrepp såsom; ”politiska och etniska konflikter”. Fråga 3 är en 
neutral fråga som fokuserar på nationella och regionala incidenter, fast Yousef ville lägga 
fokusen på mer individuella åkommor såsom ”sjukdom och familjskäl”. Jag förstår hans sits, i 
en samling med hinduiska kollegor vill han vara diplomatisk i en större utsträckning.   

Observera att intervjun är översatt till svenska jämfört med intervjuerna, översättningen 
gjordes för att jag undvek bandupptagning under observationskvällen (observation 3) för att 
smälta in i miljön samtidig som jag är i intensiv interaktion med affärsmännen (se avsnitt 2.5). 

                                                

 

21 Ibid. 
22 Ibid., 100-101 
23 Albert Ebenezar 
24 Said Yousef, affärsman på Madanpura 
25 se 7.5.1 Samtal med Said Yousef 
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2.6 Intervjuteknik  

2.6.1 Val av respondenter  

Antalet intervjuer till denna undersökning begränsades slutligen till tre,26 med två hinduiska 
försäljare och en muslimsk affärsägare på Madanpura. Detta för att den empiriska 
datamängden från de föregående tre observationerna gav tillräckligt med brukbart data. 
Empirin från dessa intervjuer är en god källa att kontrastera från mina egna observationer, för 
att se hur dessa respondenter formar och tolkar sin verklighet.27  

Respondenternas yrke kunde likaväl vara tomatförsäljare, reparatör eller en arbetslös 20 åring 
på Madanpura. För att Madanpura är en så tätt och intim affärsgata att alla som har en 
koppling till gatan är insatt i dess kontext. Men just personer med bakgrund i sidennäringen 
var en premiss för att se vilken social relation de hade med den muslimska respektive 
hinduiska samhället, och hur en person har integrerat sig i det ”andra” samhället via 
sidenrelationerna.   

Följande respondenter ingår i undersökningen:  

Respondent 1; Banerji, hinduiska försäljare som köper in varor från Madanpura har ständig 
kontakt med producenterna på Madanpura.   
Respondent 2; Shahim, muslimsk affärsägare med sitt arbetssäte på Madanpura har jobbat där 
i 22 år med rikliga erfarenheter om relationerna med hinduiska köpmän såsom Banerji i 
Varanasi via affärerna. 
Respondent 3; Kanwar, den yngsta av skaran med sidenfabrik och sidenaffärer runtom i 
staden. Kanwar är en mångsidig hinduisk affärsman (köpare/försäljare/producent) med ett 
brett affärsnätverk trots sin unga ålder. Som tillägg så behärskade alla respondenterna 
engelska, vilket underlättade valet ytterligare.   

2.6.2 Val av intervjumiljö  

Första pilotstudien med en hinduisk affärsägare blev lyckad i dess utförande och någon större 
justering av den ursprungliga intervjutekniken och dess formalia var inte nödvändig. Platsen 
för denna pilotstudie blev Amar Bhawan,28 som är en lugn miljö utan risk för störande 
moment som trafik, kunder eller nyfikna ”åskådare”, vilket kan påverka respondentens insats i 
intervjun. Ämnet är ett känsligt sådan då det berör etnicitet och politiska åsikter. Därför 
fruktade jag att närvarandet av arbetare, kunder och bekanta i närheten skulle inverka på 
respondentens sanningshalt och där respondenten skulle bli för diplomatisk och neutral.  

Längre fram i den empiriska ramen (se avsnitt 7.5.1) finns det ett utdrag av ett samtal med en 
av deltagarna under observation 3. Under denna utfrågning, så är frågorna annorlunda jämfört 
med intervjumallen, detta är ifrågasättande om man vill vara konsekvent och följa samma 
mall i hela forskningsprocessen. Men som forskare i en främmande och känslig miljö och 
sammanhang så måste man anpassa ”samtalstonen” till omgivningen och visa hänsyn till 
respondenten, då denna riskerar sitt anseende i ett så traditionell samhälle som Varanasi, där 
rykten sprids snabbt, när man blir utfrågad om sensitiva ärenden som politik och etnicitet. 

                                                

 

26 Respondenternas personuppgifter hittar ni på Källförteckning - Intervjuer 
27 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. 1999. s 48 
28 Bostad för min vistelse på Assi, Varanasi mellan 12 oktober-2 december, 2005 
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2.7 Litteraturval  

Nita Kumar sätter in utbildningens historik i den sociala kontexten rörande kast, yrken, 
religiösa samhällen, kön och urbant livsstil. Fokusen läggs på utbildningens historia under en 
100 års- period, för att undersöka yrkesgrupper och deras utbildningssystem som består av 
handelsväveri samt även dess nackdelar.  

En besläktad version av Varshneys samhällsvetenskapliga studie av relationen mellan etniska 
grupper, är Paul Brass29 uppföljare om samhällsupplopp och etniska schismer mellan 
muslimer och hinduer i Aligarh, söder om Delhi. Den utvecklar begreppet ”institutionaliserat 
upploppssystem”, som Brass ser som en central faktor till uppkomsten av konflikter mellan 
muslimer/hinduer i Aligarh. Även om det är implicerat i Aligarh-regionen, så är dess data och 
empiriska intervjuer fullt relevanta till min motsvarighet i Varanasi, då en enskild nationell 
incident tenderar att starta andra identiska incidenter på annat håll. Även om geografin skiljer 
sig, så är sammanhanget densamma.   

Varshneys var bidragande till den underliggande hypotesen till detta uppsatsämne. Hans 
argument för hur ett medborgarsamhälle utan statlig kontroll integrerar och förbinder etniska 
grupper var tankeväckande för min fortsatta forskning. Även om han lägger mycket krut på 
våldsuppror och konflikter mellan hinduer och muslimer var ”Etnic conflikt and civic life” 
relevant för hypotesen. Han påstår att dessa två grupper behöver varandra i samhället, och via 
sociala och ekonomiska aktiviteter förstärks banden, där endast politiska krafter kan rubba 
dem, vilket är vanligt i Indien.  

En fjärde intressant och nyttig pelare och stödja sig mot var Verma, Singh & Mishras 
”Varanasi through the ages”. Den var brukbar i den historiska genomgången av stadens 
utveckling och sidentillverkningens betydelse i det sammanhanget. Fast den var åldrig (1986) 
i dess data, var den användbar för att få en inblick i Varanasis utveckling sedan äldre dagar.   

Läsaren kommer att märka mycket av Showebs datastatistik vidare i läsningen, och det är 
kvantitativt som han utmärker sig i ”Siden handloom industry of Varanasi”. Genom sina 
omfattande studier målar han upp kvantumet av sidenindustrin i Varanasi. Tyvärr så saknar 
den en större genomgång av relationen mellan hinduer och muslimer i näringen, den är 
deskriptiv i sitt ändamål.     

Tillskaffandet av litteraturen med relevans till min forskning var långdragen och komplicerad 
i Varanasi. Det fanns ett antal bokhandeln i staden, men utbudet av väsentlig litteratur var 
bristfällig. Här kom min handledare, Mohamed Toha, väl till nytta som rekommenderade mig 
litteratur som kunde skaffas på BHU (Banares Hindu University) eller lånas av bekanta 
professorer. Tidsramen på litteraturinsamling bör prioriteras med omsorg, utbudet av 
bokhandel och beställningsorder av litteratur är tillgänglig i Varanasi, men inte av duglig 
standard.        

                                                

 

29 Brass, P. 2003. The production of Hindu Muslim violence in contemporary India 
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2.8 Definitioner  

Aktörer: Förekommer fortlöpande i texten som en samlande term på affärsinnehavare, 
köpmän, legitim försäljare och grosshandlare oavsett etnicitet inom sidengrenen.   
Ayodha: Stad som ligger 300 km norr om Varanasi i Uttar Pradesh distriktet i norra Indien, 
gränsande mot Nepal 
Banares: Anglosaxisk namn på Varanasi för att underlätta uttalet under brittiska imperiet 
Chowk: Stadstorg liknande en större marknad i en korsning. 
Divali: Hinduisk högtid 1 november som firar ljuset och framgångens gudinna Lakshmi och 
Ganesh av affärsmän för att öppna nya relationer med kunder och kollegor.30  

Kothidar/gadhidar: Stora grosshandlare inom sidennäringen 
Mohalla: Ett större grannskap  
Muharram: Högtid som firas av muslimerna, då bryter den första månaden av det nya året, i 
enlighet med den muslimska kalendern. 
Politiska krafter: Det politiska statsskicket och dess representanter, syftar på den taktiska 
inblandningen från politiker i samband med uppror och inför demokratiska val  
Ramadan: Fastemånad mellan 4 sep - 4 okt enligt den muslimska kalendern. Förtäring och 
dryck under solljus är inte tillåtet mellan ca 04.30-17.25 
Roza Iftar: Sista fastedagen i Ramadan, som firas med festlighet 2 dagar innan Divali 
Rumsligt perspektiv: Geografisk dimension med utgångspunkt från fysisk lokalisering och 
fördelning samt hur objekt/företeelser är rumsligt placerade i förhållande till varandra.31  

Siden: Garn av fin fiber producerad av sidenmasker i larvperioden i orienten (även silk)    
Sidenbranschen: Inkluderar den regionala sidengrenen i Varanasi med utgångspunkt i 
undersökningen och (mestadels) i den teorisektionen. 
Storvävare/mästarvävare: Storägare med 20-100 vävstolar 
Vävstol: Redskapet som till hands väver sidenprodukterna, på engelska; handloom 
Ömsesidigt beroende: En multilateral interrelation till den muslimska respektive hinduiska 
samhället i den affärsmässiga sfären, utifrån sidennäringen i Varanasi. Denna inbördes 
interrelation undersöks i dess närvaro för om det frambringar en social relation och inte bara 
en ekonomiskt sådan.   
”Öppna nya konton”: I den informella ekonomin inom sidennäringen sker det ständiga 
investeringar och insatser i diverse investeringar antingen som en insats eller lån. När dessa 
inblandade parter återsamlas på Divali kvällen amorterar man eller återbetalas lånen fullt ut. 
Det tillkommer även att en hinduisk köpman säljer en stororder av en muslimsk vävare, 
beroende på överenskommen vinstandel, fördelas den totala vinsten. Görs detta korrekt är det 
ett tecken på förtroende och gott etisk handlande från respektive affärsman och därmed en 
bättre relation inför det nya året.           

                                                

 

30 Footprint India, 2002. s 72 
31 Gren & Hallin. 2003. s 13-14 
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3. Teorier kring rummet  

3.1 Inrutat nätverk i rummet  

Länkande mekanismer i det sociala rummet kan vara ”bindningen” av tid och rum, enligt 
Gregory, D. Han har utforskat sociologi och filosofi för att föda idéer om det postmoderna 
samhället och dess landskap. Han kombinerar flera angränsande discipliner för att introducera 
”det sociala rummet”. Han vill veta hur det sociala livet hänger samman med det omgivande 
rummet och platsen, samt rummets förmåga att ur en geografisk dimension verka som 
socialiserande.32  

Kontinuiteten av det vardagliga livet präglas mycket av de inrutade interaktionerna mellan 
individer som är samhöriga i tid och rum. Oftast sker möten med andra enskilda på särskilda 
platser (stations) för att uppfylla vissa praktiska åtaganden (projects). Dessa två ändamål 
skapar indirekt leder (paths) i rummet. På så vis är tid och rum länkande resurser i det 
vardagliga samhället.33  

Dessa leder (path) introducerades för att få oss att förstå betydelsen av kontinuitet i 
situationernas ordning. Lederna refererar inte endast till människliga aktiviteter, utan även till 
övriga flöden i samhället. Leder är även viktiga i ett annat avseende, nämligen det mänskliga 
och samhälleligas fysiska liv, för även om lederna inte är människor, så är de varaktiga i tid 
och rum, de omges av känslor, minnen, kunskap, föreställningar och ambitioner i dess 
representation och symbolik i landskapet. För det fysiska livet och kontinuiteten av det 
begränsar takten och sättet av hur en situation utvecklas i en fysisk dimension.34     

De praktiska förpliktelserna/aktiviteterna (Projects), tidsligt och rumsligt, infördes för att 
förmå geograferna att komplettera de statiska kartorna och dess mönster med globala mönster 
som består av ett oavbrutet system. Detta system ska kunna relatera händelser med dess 
system och innebörd så att deras bakgrund förtydligas.35  

Detta är socialiserande och sammanhållande eftersom det sker på stationer i rummet som är 
rutinmässiga. Hybriden av dessa två funktioner formar sociala noder (bundles) spatialt. Det 
skapas sociala system som ger tillträde till diverse sociala institutioner i samhället. Dessa 
komponenter konstruerar ett system som enligt Gregorys terminologi heter; social 
integration.36Dessa institutioner benämner Hägerstrand som; domains. Även om Hägerstrands 
teori inte går ut på att strukturera makt och auktoritet i landskapet (vilket är inspirerad av 
Giddens37 struktureringsteori), tar Gregory stort intryck av den.38       

                                                

 

32 Gregory, D. 1989. s 211 f., 217 f. 
33 Gregory, D. 1989. s 218 
34 Hägerstrand, T. 1982. s 651 
35 Ibid. 
36 Ibid., 218-221 
37 Giddens, A. 1979 
38 Hägerstrand, T. 1982. s 651 f., 668 ff. 
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3.2 Teorier kring relationer i rummet  

Varshney hänvisar till fenomenet; ”medborgarsamhälle” (civic society), när han stegvis går 
igenom alla de stora upproren mellan muslimer/hinduer i Indien sedan självständigheten för 
att förklara dess uppkomst i samhället. Begreppet står för den del av vårt sociala liv som ingår 
i det offentliga, men inte styrs av staten. Det skapar civila förbindelser och länkar samman 
delar av samhället utan statliga ingrepp i form av diverse politiska aktiviteter.39  

Varshney etablerar en förenlig länk mellan det civila samhället och etniskt våld. Det görs en 
distinktion mellan det som förenar samhället (intercommunal) och det som delar upp dem 
(intracommunal).40 Det civila nätverket innehåller en förenande form och en vardaglig form 
av civil förbindelse. Affärsrelationer, fackföreningar, bokklubbar och idrottsföreningar är en 
form av förenande civil förbindelse. Den andra vardagliga formen är enkla rutinmöten som att 
en hindisk och muslimsk familj umgås eller deltar ihop på en festival, vilket är förekommande 
i Banares (se kapitel 6). Bägge formerna förstärker en fredlig samexistens. Fast Varshney vill 
betona den förenande formen som en starkare relation då den har större funktionalitet i de 
urbana delarna och inte bara i byar.41  

Varshney föreslår följande för ett fredligare samhälle i Indien. Staten tenderar att agera 
politisk strategiskt korrekt istället för legitimt, detta för att säkra den politiska makten istället 
för det civila samhället i samband med uppror. Att skapa civila nätverk där muslimer och 
hinduer interagerar via affärer, yrkesutövningar eller andra sociala organisationer som skapar 
interrelationer är ett annat medel för att motverka uppror eller schismer, som figur 1.1 
illustrerar. 42 

Figur 1.1 Varshneys (2002, s 52) som betonar vikten av sociala nätverk i samhället för att 
alstra harmoni.  

                                                

 

39Varshney, A. 2002 s 4 
40 Se figur 1.1 
41 Varshney, A. 2002. s 52 
42 Ibid., 9  
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Dagens fredsforskning borde ägna större uppmärksamhet åt samhällsnätverk. Tidigare 
forskning har sonika behandlat endera medborgar/civila samhället singel eller 
samhällsvetenskapligt. På samma sätt har vetenskapen berört antingen civilsamhället eller 
etnisk konflikt, utan att man har försökt och koppla ihop dessa två traditioner, därmed har 
tonvikten på det civila nätverket i etniska konflikter varit underskattad.43   

Ett sådant organiserat civilt nätverk kan emotstå flera hotande faktorer såsom inbördeskrig, 
skändning av heliga platser, schismer och framförallt; giriga politiker som polariserar hinduer 
och muslimer för att tillskansa sig opinioner inför demokratiska val. För det är endast 
politikerna som vinner på allmänna uppror genom att göra sin röst hörd för respektive 
grupp.44 Det är liknande situationer som kriminella gäng och arbetslösa klasser inväntar för 
ekonomisk vinning genom vandalisering. Brass benämner detta läge för; Institutionaliserat 
system för uppror. 45Showeb delar Brass uppfattning om yttre påverkande faktorer av denna 
relation.46Han presenterar destruktiviteten i denna relation i sin studie, nämligen den politiska 
inblandningen. Den strukturella arbetsfördelningen inom branschen har hamnat i obalans av 
upprepade uppror och etniska konflikter i Indien. Denna obalans stör Varanasis ekonomi, 
etniska integrering och fredliga samexistens.47   

Den 14 oktober 2005, utfärdades ett utegångsförbud efter en tids oroligheter i Mau, utanför 
Varanasi efter spänningar mellan muslimska och hinduiska grupperingar. Utegångsförbudet 
gäller än i skrivande stund (2005-10-29), och efter en polisundersökning riktar allmänheten i 
Mau skarp kritik mot BJP48 och andra politiska enheter49 för våldsamheterna där 387 
muslimska och hinduiska affärer plundrades/brändes ner och hundratals industrier och 
väverier vandaliserades.50 Aziz Rehman som bor i Lucknow, 5 mil söder om Mau, berättade 
att en fysisk distans blev konsekvensen av konflikten, vilket även var förekommande emellan 
affärsmännen tills våldsamheterna minskade i början av december.51  

Det finns mekanismer som länkar ihop civilt nätverk med etniska konflikter, en teori som 
flitigt förekommer i Varshneys tes. En ömsesidig relation mellan olika etniska grupper skapar 
indirekt en harmonisk grannskapssämja. Härmed bildas det en grund för vardagliga åtaganden 
eller aktiviteter som leder till interaktion med omgivande grupper. Dessa möten resulterar i en 
mer organiserad miljö, fast detta är inte lika möjligt i urbana städer där segregationen av 
boende är påtaglig. I städerna är det den förenliga formen av nätverk som binder ihop 
affärsmän från det hinduiska och muslimska samhället. För även om grannsämjan är tveksam, 
så råder det en affärsmässig relation genom den förenliga formen av nätverk som avser 
handel/affärer.52      

                                                

 

43 Varshney, A. 2002. s 5 
44 Varshney, A. 2002. s 249 
45 Brass, P. 2003. s 15, 27, 32, 258-261 
46 Ibid., 248-249 
47 Showeb, M. 1994. s 2-3 
48 Se fotnot (95) för definition 
49 Plus Hindu Yuva Vahini och RSS, som är högernationalistiska partier 
50 The Times of India, lördagen 29 oktober 2005. s 2 
51 Anställd som koordinator på Canadian literature center på Ganga Mahal 
52 Varshney, A. 2002. s 10 
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4. Varanasi och sidenbranschen  

Varanasi är beläget på den västra sluttningen av den heliga floden Ganges (Bilaga 3). Staden 
anses vara en av de heligaste städerna.53 Redan 500 f.Kr var staden en viktig punkt som 
besöktes av Buddha, enligt de heliga skrifterna Mahabharat/Ramayana. Namnet härrör från 
två vattendrag, Varuna i norr och Assi (Bilaga 3) i södra Benares.54Årligen får Varanasi, som 
tillhör en av de sju heliga städerna i hinduismen, besök av minst en miljon pilgrimer.55 Så 
tidigt som under Sunga/Kushana- eran var Varanasi en blomstrande handelsstation av siden 
och bomull, staden länkade öst till västliga handelsvägar med det romerska imperiet.56   

Staden är heterogen gällande ras, etnicitet och lingvistik, det är en mosaik av kultur, som 
kännetecknar den indiska kulturen.57 Muslimerna är med sina 12,5 % den största minoriteten, 
så den muslimska religionen har satt sina spår i den indiska kulturen, konsten, arkitekturen 
och lingvistiken.58 Banares räknas som en hinduisk stad där 25 % av befolkningen är 
muslimer, och muslimerna har varit en stor minoritet i staden sedan 1000 år tillbaks.59   

Varanasi blev hållplatsen för general Ghazi 1033 som skulle befästa islam.60 Dock 
misslyckades experimentet och de kvarvarande soldaterna fick leva utanför staden, men inte 
inträda i den. Men livet var inte dans på rosor, utan de fick hitta en näring för levebröd. Det 
fick bli textilindustrin och sidenindustrin som dominerades av buddhisterna tidigare.61 Sedan 
500 år tillbaks är det fortfarande muslimerna i staden som dominerat och utvecklat näringen 
till den ekonomiskt bärande verksamhet det är idag62, vilket staden beröms för i diverse 
guideböcker.63  

Den indiska regeringen fastslog redan efter autonomin 1947, att staten skulle vara ett sekulärt 
samhälle utan religiösa influenser. Men det hindrar inte de inhemska religionerna att forma 
samhället genom kastsystemet t.ex. Hinduismen är den största religionen med 83 %, medan 
12,5 % bekänner sig till islam. Men religionen har en stark funktion i livet som en förenande 
form. Detta brukar oftast politiker utnyttja i lokala val, då massan kräver att just deras religion 
ska prioriteras, särskilt bland minoriteterna i Indien.64   

När Indien blev en imperialistisk koloni så organiserades det som en traditionell koloni. 
Språket blev instrumental, en inskränkt västerländsk demokrati ersatte monarkin, det politiska 
planet strukturerades, och så förstärktes utbildningens tonvikt i vardagen. Britterna ansåg 
vikten av engelskans betydelse för att sprida en västerländsk miljö.65   

Detta skapade samhällsklyftor, då hinduerna var mer tolerant för det nya styret och snabbare att 
lära sig språket. Muslimernas lära vägrade erkänna det nya imperiet och dess 
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moderniseringsteorier. Detta resulterade i sociala konflikter mellan de två största grupperna. 
Det var dock inte huvudskälet till varför de bodde i separata stadsdelar, britterna splittrade de 
avsiktligt för att motverka en muslimsk-hinduisk koalition.66    

4.1 Väveriets traditioner och historik  

En igenkännande identitet som reproduceras i vävarens arbetsrutin, är hans 
(mansdominerande) ideala princip i synen på arbetet och på fritiden. Att vara en ”fri” 
hantverkare med självbestämmande över tiden och ingen annans ”arbetskraft”, präglar denna 
identitet.67 Arbetet är en del av fritiden men det finns principer som hantverkaren eller 
vävaren ska ta hänsyn till.68     

Vävarens fritid består av festivaler, mässor, parader, årliga högtider, musik, poesi, brottning 
och andra utomhusaktiviteter. Denna identitet delar vävare/hantverkare inom det muslimska 
och hinduiska samhället. Aktiviteterna ovan vidimerar hur kroppen ska skötas utomhus, detta 
i relation till säsongen och vävarens intentioner. Vävarens arv förespråkar harmoni och arbete, 
denna fritidsetik delas av muslimska/hinduiska vävare. Etiken är korrelerat till arbetets natur 
och bomullsindustrins historik i Banares och kärnan av gemenskap. Muslimska vävare och 
hinduiska handelsmän filosoferar samarbete i handeln som ett tydligt deltagande och utövare 
av en kulturell aktivitet.69 Denna interrelation och lokala etik kallas regionalt för Banarasi.70  

Om man bortser från de religiösa influenserna på fritidsaktiviteterna, så besitter de 
muslimska/hinduiska grupperna en parallell tolkning av staden som gynnsam, öppen och 
tillgänglig. Det finns även egna muslimska/hinduiska uppfattningar av metropolen beträffande 
dess historik och geografi. Den hinduiska bilden av Varanasi som centrum för civilisationen 
är en bekant association för vetenskapen. Den muslimska versionen anknyter till martyrerna 
som fick sätta livet till i religionens namn, när staden skulle konverteras.71  

Trots den muslimska enhetliga dominansen existerar det olikheter inom religionens 
förgreningar. Det finns de fattigare analfabetiska vävarna, Ansaris, och de rikare och 
utbildade, Pathans.72 De flesta sunnimuslimerna är vävare, innehållande en äldre originell 
grupp, Banarasiya, och de som tillkom för 300 år sen, Mauwalle. Bägge är vävare till yrket, 
men med olika urbana erfarenheter som visar sig i deras karaktär.   

Dessa finner man i studieområdet, Madanpura, och övriga delar av staden. Enligt Kumar, 
råder det ironiskt nog en större rivalitet mellan dessa inhemska muslimska vävaregrupper som 
har egna lokala identiteter som de försöker bibehålla i samband med festivaler (Moharram & 
Barawafat). Vidare menar Kumar, att dessa identitetsskapande är utmärkande för andra 
undergrupper och lokaliteter. Identiteten har fötts ur det nämnda ”ideala arbetsfriheten”. Dock 
delar inte muslimerna hinduernas hegemoniska bild av staden som en ”hindustad”. 73Banares 

                                                

 

66 Seminarium med prof. P. Uphadhaya (2005-10-06) 
67 Akhtar, J. 1992. s 23 
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har varit fästet för köpmännen i århundraden, trots olikheter i kast, ursprung och religion så 
tillhör dessa en och samma ”moraliska gemenskap”, som Kumar uttrycker det.74  

Den inhemska sidenindustrin har varit så långvarig mellan hinduer och muslimer i Banares, 
att det har genererats ömsesidiga seder gällande etik och moral i handelsmöte. Dessa koder är 
avgörande för affärsmannens framgång och skicklighet.75 Trovärdighet och tillit är grundligt i 
handlandet, betala tillbaks det han är skyldig, och att alltid vara ärlig och inte lura sina kunder 
t.ex. Det fanns tre olika sätt för köpmannen att utveckla sitt lynne:   

1. Att alstra och bibehålla en ömsesidig relation med vävaren, likt en äkta Banarasi.76 

2. Förutom vävaren, även öppna liknande relation med hans köpare, anställda och kollegor. 
3. Hantverkaren ska enbart arbeta under öppettid och prioritera andra åtaganden.  

Varanasi har varit centrum för sidentillverkning sen urminnes tider,77 och för det prisas den i 
hinduiska och buddhistiska skrifter. Men muslimerna har gett den en extra dimension sedan 
deras inträde i branschen genom eget mönster, tryck och motiv som utmärker den muslimska 
mogul dynastin (1400-1700). Dessa vävare invandrade med religionen från mellanöstern.78 

Varanasi var redan en etablerad sidencentra, dess klimat och läge för pilgrimer var perfekt 
som marknad, därav dess betydelsefulla roll som sidenproducent.79Showebs beräkningar 
avslöjar (1994) att det finns en skara på 1.15 miljoner vävare fördelad på 60 910 vävstol i 
Varanasi. Detta är en markant ökning sedan 1966, då det var 30 000 till antalet,80 Madanpura 
tillhör en av de tre största sidenområden.81 Och på grund av den ökande mängden vävare, så 
flyttar en del vävare från Varanasis tätort till utkanten av staden, då konkurrensen är för 
intensiv.82  

Det är således logiskt att sidensvävning är en av de största informella sektorerna efter 
jordbruket i Indien. Internationellt uppgick det indiska bidraget på den globala 
sidentillverkningen till 15,76 %. Den är en betydande näring för den indiska ekonomin, enligt 
Shivappa, så sysselsätter den 10 miljoner arbetare direkt/indirekt. Dess värde på den inhemska 
markanden är hög, och det indiska sidenet är utmärkande för sina konturer och mönster som 
associerar till etniska kulturer och deras unika handvävda produkter. De stora orterna för 
sidentillverkning är många och välutspridda inrikes, och Varanasi är en av dessa.83  

Sidens värde är symbolisk förutom dess estetiska betydelse, de högre kasten såsom 
braminerna bär ljusare sidenplagg för dess status och exklusivitet på särskilda högtider, 
medan de lägre kasten bär mörkare material av siden. Materialet är betydelsefullt för att skilja 
sig från mängden på sitt sätt.84   

Sedan textilindustrin industrialiserades på 50-60-talet, så skedde det en massproduktion, som 
är grunden för dagens högteknologiska framställning inom väveriet. Textilbranschen 
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sysselsätter ihop med livsmedelbranschen det största antalet arbetare. Väveriet har förkovrats 
kraftigt på sistone och dess export har varit blomstrande (endast 1880 & 1950 var det 
nedgång)85, som är en av landets största exportvaror.86 Industrins har utvecklats i dess 
produktionsstil, dess tidigaste tillverkning utgjordes av primitivt handväveri. Efter 
industrialiserad massproduktion, finner den sökande idag, broderingsmaskiner och avancerad 
datastyrd teknologi med influenser från Sydöstasien och Tyskland.    

4.2 Hindu/muslim- relationer inom Varanasis sidennäring  

Innan det muslimska inträdet i sidenhandeln, så var hinduerna stora handelsmän (Mahajan), 
som bodde i Pakka Mohalla i centrala Varanasi. Dessa bestod av kasterna; Marwari, Agerwal 
och Punjabis. Dessa hinduiska kaster lånade ut pengar och material till de muslimska vävarna 
för att sedan köpa den färdiga produkten hos lånetagarna. De hinduiska långivarna var 
gynnande stamkunder, medan de muslimska arbetarna var klienter.87  

I äldre tider var muslimerna enkla vävare utan större resurser, medan hinduerna var de högt 
uppsatta grosshandlarna och köpmännen, och därmed var det vävarna som var beroende av 
köpmännens kapital och kontakter. Men bägge parterna hade en ömsesidig relation som var 
oumbärlig. De hinduiska köpmännen hade kapital medan muslimerna hade know-how och 
arbetskraft. Så de hinduiska köpmännen skyddade de muslimska vävarna som var en resurs 
för deras rikedom, och muslimerna betraktade köpmännen som beskyddare p.g.a. deras 
ekonomiska kapital. Denna balansering var en förutsättning för ett fortsatt samarbete mellan 
de muslimska vävarna och de hinduiska investerarna.88  

Numera är det omvända roller i Varanasis sidenindustri. De muslimska producenterna är 
ledande i tillverkning och deras kunskap i tillverkningen har gått i arv genom yrket i 
generationer. Även om de hinduiska affärsmännen fortfarande är skickliga köpmän så är 
industrin beroende av de muslimska vävarnas kunskap för produktionen. Platsen för 
tillverkningen av siden sker direkt i hushållet eller förhyrda lokaler nära hemmet. Här möts 
den hinduiska medelklassen och de muslimska försäljarna, processen är omvänd idag.89   

Dock är det en stabil relation där bägge grupperna är i ömsesidigt behov av varandra. 
Muslimerna kontrollerar den inhemska textilindustrin, medan hinduerna är duktiga köpmän. 
Dessa behövs och utgör ekonomins grund i Varanasi.90 Muslimernas intrång inom 
textilnäringen har gett utrymme för hinduerna att expandera inom övriga branscher. Förutom 
de ekonomiska aktiviteterna är även musiken och andra sociala aktiviteter förenande forum 
för hinduer och muslimer.91  

Då det är mestadels muslimska affärsmännen som är båda tillverkare/försäljare, så har denna 
omvändelse av ägarskap gjort de muslimska sidenhandelsmännen förmögnare de senaste 50 
åren. Idag besöks de muslimska väverierna av köpare runtom Indien för att göra direkta 
affärer. Tidigare fick Kunjgalli, beläget i mellersta Varanasi, utgöra marknad för 
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sidenprodukterna, efter 1960 blev Gal Ghat, den nya centrat för handel av sidentyg. Det är 
värt och påminna om att hinduerna dominerade sidenhandeln, även om de muslimska 
fabrikanterna sålde deras färdiga produkter på dessa två marknader.92  

Den ömsesidiga relationen där bägge grupperna samsas och konkurrerar sinsemellan är en del 
av Varanasis identitet. Det finns metaforer för denna glasnost som; Khulapan (öppenhet), 
Khula Mizaz (öppen natur), Khula Bat Karna (tala öppet) och Jiwan Darshan (världslighet).93  

Ur en ekonomisk synvinkel förklarar Akhtar, att denna interrelation är förutsättningen för den 
sociala integrationen av muslimska vävare och hinduiska köpmän i Varanasi. Den 
ekonomiska kontexten är en av Akhtars tre (de övriga två följer i  avsnitt 6) grunder som 
förklarar interrelationen och samarbetet mellan stadens hinduer och muslimer.94  

Vävaren tillhör i majoritet den muslimska delen av staden, sidenproduktionen är den 
huvudsakliga sysselsättningen för muslimerna. Marwaris, Khatris och Aggrawalas är de 
dominerande kasten som producenter, men de som basar över produktion och 
marknadsföringen av siden är Khotidar/Gaddidar. Dessa tillhör den sammanslutning som 
influerar vävarsamhället ekonomiskt, politiskt, kulturellt och socialt. Denna organisation i 
vävarindustrin har stor betydelse för inte bara den ekonomiska sfären, utan även relationen 
med andra etniska grupper i Varanasi.95   

Skaran av köpmän i sidenindustrin består inte endast av hinduiska köpmän, även om 
hinduernas roll i näringen är försäljning och distribution så finnes det muslimska köpmän 
även om majoriteten av muslimer är vävare till yrket. Dessa muslimska köpmän som finns i 
Varanasi driver fabriker som förser affärerna med produkter eller har ett långtidskontrakt med 
sina muslimska underleverantörer. Att de muslimska köpmännen äger vävstolar som 
producerar sidenet är ett billigare alternativ, det förekommer att köpmännen oavsett religion, 
förser muslimska vävare med lokaler för att förvärva sidenprodukterna billigare.96                  
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5. Studieområdet Madanpura  

Madanpura är ett område som är 400-500 år gammalt med en muslimsk befolkning som 
tillhör kasten, Nominansa, Ansari eller Jolaha som är vävare till yrket. Majoriteten av dess 
muslimer tillhör sunniriktningen.97 Dessa människor tillhör ett och samma ursprung, dock kan 
man finna några grupper som härstammar utifrån. Men dessa trior är ättlingar till de hinduer 
som konverterade till islam efter 1200-talet.98   

Området är en av de två första bosättningarna de första muslimerna byggde. Innan 
muslimerna invaderade området beboddes det av buddhister som konverterades till islam 
under Ghadavala- dynastin. Här sysselsatte de sig med siden, ett yrke muslimerna övertog 
och utvecklade till det centrum distriktet utgör för sidenproduktion.99   

Affärerna är huvudsakligen fäste för sidenproduktion/handel. Dessa är underleverantörer till 
köpare från olika delar av landet som säljer färdiga sidenprodukter. I Madanpura finns det tre 
typer av handelsmän inom vävarindustrin; Loomvävare (vävstolsvävare), mästar-vävare och 
tidigare Kothidar/Gadidhar. Arbetet inom denna sektor kan delas upp i flera nivåer; först har 
vi vävaren vars fabrikat skickas till designern, innan tryckaren. Efter tryck blir det mer väveri 
och polering innan den förbereds för försäljning.100  

Även om sidensvävning är ett identifierande sysselsättning tillägnad muslimerna i 
Madanpura,101 så finns det trots den muslimska dominansen, ett flertal hinduiska distributörer 
som öppnat arbetskontor. Dessa samlar diverse produkter för att sända dem vidare inrikes och 
utrikes.102   

I anslutning till vägarna eller trafiklederna i Madanpura, finner den observanta åskådaren 
rikliga mängder av affärsinnehavare som från gryning till skymning täcker distrikten med sina 
stånd, affärer eller rullande vagnar. Det är fruktstånd, grönsaksförsäljare och andra grossister, 
som drivs av hinduer men säljer till muslimer i området. Andra småaffärer som säljer tobak 
och diverse tilltugg, drivs också av hinduiska ägare med majoritet muslimska konsumenter.103   

Dessutom upptäcker man en kombination av hinduiska och muslimska affärer som 
specialiserar sig på konstprodukter, maskiner och andra verktyg som är relaterad till 
väveriyrken. Denna mix råder även bland mjölkstånden och mejeriprodukterna i lokaliteten. 
Råsiden är ett attraktivt plaggmaterial inom sidennäringen, den säljs inte enbart av 
muslimerna. Produkten pryder många sidenaffärer inom olika orter av staden som t.ex. 
Madanpura, för att sälja till muslimska köpare.104       

                                                

 

97 Akhtar, J. 1992. s 12, 18 
98 Toha, M. 23 sept. 2005 
99 Lannoy, R. 1999. s 571 & Zahir, M. A. 1966. s 5, 9 
100 Toha, M. (10/10/2005) 
101 Akhtar, J. 1992. s 15 
102 Toha, M. (4/10/2005) 
103 Toha, M. (4/10/2005) 
104 Ibid.  



 

24

 
Shivappa modellerar en typisk rutt i Bangalore, i Karnataka området, som är hans 
studieområde. Den framställer sju olika kanaler av distribution inom sidennäringen med dess 
mellanhänder och potentiella parter:105  

Tillverkare – konsument 
Tillverkare – grosshandlare – konsument 
Tillverkare – detaljhandlare – konsument 
Tillverkare – auktoriserad försäljare – konsument 
Tillverkare – exportör – importör – konsument 
Tillverkare – grosshandlare – exportör – importör – konsument  

Även om denna modell är applicerbar i studieområdet, Bangalor, så är den väldigt relevant 
för Varanasis regionala kanaler, enligt M. Toha. Det är dessa affärsrutter som skapar sociala 
relationer förutom de ekonomiska. Eftersom näringen är identisk med den i Banares, är den 
full applicerbar i Varanasi motsvarigheten. 106                             
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25

 
6. Exempel på interaktioner  

Den fredliga relationen som väveriindustrin har skapat, uppvisas i olika former. En av det 
utmärkande forumet för en sådan social anda, förekommer när hinduiska Kothidar/Gadidhar 
deltar i muslimska högtiden Roza Iftar och Muharram på Madanpura t.ex., som dekoreras 
och upplyses för dessa arrangemang. Denna högtid räknas som en av det mest betydelsefulla 
arrangemanget där bägge grupperna visar vördnad för den andres högtid. Detta är ett ypperligt 
tillfälle för de hinduiska köpmännen att skapa en starkare gemenskap som är viktigt för den 
affärsmässiga relationen. De muslimska vävarna är en viktig resurs för deras företagande.107 

Akhtar betraktar sådana sociala åtaganden som en av tre förutsättningar för den nuvarande 
interrelationen mellan muslimer och hinduer i Varanasi.  Det finns den ekonomiska, den 
religiösa – kulturella och den sociala.108  

Men Showeb har uppmärksammat ett minskande intresse för liknande deltagande från 
hinduiska affärsmän av alla kravaller och uppror som ägde rum i landet på början av 90-
talet.109Sådana sociala åtaganden från muslimska och hinduiska affärsmän inom 
sidennäringen, är inte närvarande på endast de större högtiderna, utan även vid äktenskaps, 
födsels och andra privata samlingar.110  

Samma sorts förpliktelse förväntas av de muslimska klienterna, när det hinduiska Divali äger 
rum. Då besöker de muslimska köpmännen de hinduiska Kothidar/Gadidhar och Mahajans i 
deras butik/hem. Sötsaker och annat tilltugg bjuds under mingel. Kunjgali och Gal ghat är 
central för mötet mellan dessa köpmän i samband med paraden av Divali, för att sedan skapa 
nya affärsrelationer sinsemellan. Även i det här scenariot har yttre politiska omständigheter 
påverkat graden av deltagande hos hinduer och muslimer.111  

När det sker samhällskravaller mellan etniska grupper där antingen muslimer eller hinduer är 
inblandade, så skyddar muslimska stor-vävare och hinduiska köpmän varandra i de 
lokaliteterna där den andre är hotad. Detta för att bibehålla de ömsesidiga relationerna efter 
sådana kravaller eller konflikter.112 Idag är det en relativ harmonisk samexistens bland dessa 
religiösa grupper, men enstaka våldsamheter mellan muslimer och hinduer är oundvikligt, 
vilket framkallas indirekt av den lokala politiken.113    

6.1 Uppror i samhället  

I Brass omfattande intervjuer som han utförde i relation till de häftiga tumulten i staden 
Aligarh, så födde han fyra förklaringar till dess uppståndelse; polisiära, administrativa, 
politiska och ekonomiska. Efter de långvariga kravallerna 1961, 1971 & 1992-1993 mellan 
muslimer och hinduer i Aligarh,114 rådde det lugna tider utan kravaller i de mellanliggande 
åren 1978-1979 och från 1993 tills idag. Många respondenter i Brass studie, angav det 
ekonomiska betydelsen och relationerna som en bidragande faktor.115   
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Dessa affärsmän fyller en större roll i kravaller och upplopp, antingen som finansiär av 
upproren eller stiftare. Efter den ekonomiska plåstringen undviker man helst liknande 
fientliga relationer inom den finansiella sektorn. Och av affärsmässiga skäl så är det inte ett 
önskvärt scenario för deras affärer, varken om denna är hindu eller muslim. Men Brass tolkar 
inte de ekonomiska relationerna som en yttersta tändgnista till våldsamma tumulten mellan 
hinduer och muslimer i Aligarh, utan det är den ”politiska nödvändigheten”. 116  

De yttre politiska makternas involvering i relationen mellan etniska samhällen är ett vanligt 
fenomen i Indien, enligt Showeb och Brass. När nationella uppror äger rum, så polariseras 
samhället negativt där kontrasterna visar sig ett snäpp högre. Här inkluderar Showeb de 
hinduiska köpmännen och de muslimska vävarna. Under uppror så intar dessa två parter 
misstänksamhet, sidenproduktionen minskar och priset på råmaterial ökar. I Showebs 
undersökning uppgav 54 % att Ayodhya konflikten var en bidragande orsak.117  

Den muslimska utbredningen i landet har alltid ansetts som ett hot hos den fundamentalistiska 
massan. Eftersom majoriteten av muslimska röster går till Kongresspartiet, utnyttjade BJP118 

denna folkliga expansion till fördel för dess politiska kampanj. Därför uppmuntrade man det 
hinduiska samhället till att riva ner den 450 år gamla Babri moskén, som byggdes av 
muslimska ockupantstyrkor på samma plats som ett hinduiskt tempel. Även om hinduerna 
avvaktade med att manipuleras av BJP, så ledde spänningarna till en massiv förstörelse av 
moskén 1992.119   

Demoleringen väckte en kedjeutveckling av oro och antihinduiska demonstrationer i övriga 
Indien och de muslimska grannländerna Bangladesh och Pakistan.120 Och Ayodha incidenten 
hänvisar Showeb och Brass till i deras forskning om den sociala och ekonomiska relationen 
mellan hinduer/muslimer. Liknande nationella händelser ur en negativ bemärkelse har en 
fusion effekt i samhället, och ju strakare civilt nätverk desto mer resistent blir det 
hinduiska/muslimska samhället mot sådana faror.121               

                                                

 

116 Ibid., 133, 139 
117 Showeb, M. 1994. s 59-61 
118 Bharatiya Janata Party; högerinriktad indiska folkpartiet 
119 Lonely planet India, 2001. s 356 
120 www.landguiden.se (se Indien - Aktuell politik, 2005-08-15) 
121 Brass, P. 2003. s 139, Showeb, M. 1994. s 59-60 & Varshney, A. 2002. s 9 

http://www.landguiden.se
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7. Fallstudien Madanpura  

7.1 Studieområde  

Mitt första besök i området i syfte för min forskning och inte som fotgängare eller konsument 
var den 17 oktober. Det skiljer sig lite från övriga Varanasis gator i dess livliga trafik, trånga 
utrymmen, den hektiska rytmen och de ofantliga affärerna som upptar varje utrymme så 
rationellt som möjligt.    

7.2 Dess omfång och utbud  

Nedan följer en redovisning av första observationsfasen för att förstå miljön på gatan och 
även bekanta läsaren med studieområdet. Den är uppdelad i en sju dagars observationsserie, 
där ny data har utvunnits varje dag i förhållande till hypotesen.    

7.3 Gatuobservation (Observation 1)  

Observation 17 oktober  

Madanpura i det södra Banares, har en sträcka på uppskattningsvis 370 m, detta efter egna 
beräkningar. Med en steg på 0,7 m går det ca 370 m på 540 steg som jag mätte från dess 
sydligaste ände till den nordligaste. Dess start och slut mätte jag utifrån affärsskyltarnas 
adress, då Varanasi brister i dess orienteringsskyltar tog det tid att hitta de rostiga skyltarna i 
de mest osynliga delarna. Inom denna sträcka kan man finna 44 olika sidenaffärer, bara längs 
Madanpuras huvudled och exklusive dess påfarts leder som också innehåller ett antal 
sidenaffärer.122 Det är ett stort social avstånd mellan mig som forskare och lokalbefolkningen, 
det saknas en dialog, språkbarriären kan vara bidragande här.   

Observation 18 oktober  

Det som kännetecknar den visuella helheten är ett intensivt kluster av alla dessa sidenaffärer 
tätt intill varandra på vardera sidan om gatan. Dessa 44 affärer längs huvudleden på 
Madanpura, har ett typiskt lokaliseringsmönster i det trånga Varanasi. Faciliteterna längs 
gatan kunde rymma allt från en ensam affär upptill 6 sidenaffärer inom en och samma lokal. 
Dess angränsande gator till grannar är Jangambari i norr som är inriktad på möbler och 
trävaror, medan den sydliga Pandey Haveli präglas av en heterogen uppsättning av affärer 
inom metall, livsmedel och grönsaker.123   

Jag söker undvika att besöka dessa sidenaffärer, eftersom man bokstavligen blir attackerad av 
aggressiva försäljare som är utmärkande för den indiska marknaden, särskilt om man är 
utlänning. Detta är socialiserande, men energi- och tidskrävande, som skulle påverka 
datainsamlingen. Fortfarande har det inte uppmärksammats direkt handel mellan hinduiska 
kunder och muslimska säljare, och jag känner mig frånvarande från händelsernas centrum 
trots min fysiska närvaro.   

                                                

 

122 Efter egna mätningar den 2005-10-18 
123 Efter egna mätningar den 2005-10-18 
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Observation 19 oktober  

Enligt Toha finns det en blandad disposition av affärer och kommersialism där hinduiska 
affärsdrivare är företagande (se kapitel 5),124 vilket bekräftades med egna ögon den 19 
oktober. Dess blandning koncentrerar allt från tobaksstånd och sidenaffärer till elektronik och 
måleributik. Men dagens observation uppmärksammade ett annat viktigt faktum som ledde till 
ett bortfall i kvantiteten sidenaffärer från gårdagens mätningar (se föregående stycke). Två av 
de stora lokalerna som komprimerade flera mindre sidenaffärer var depraverade lokaler vars 
enda relation till sidennäringen var de exteriöra reklamskyltarna i anslutning till lokalens 
entré. Efter detta bortfall (8 affärer), har forskningen 36 sidenaffärer att beakta.125    

Nu känner jag starka behov av en närmare kontakt med människorna. Jag hade hoppats på en 
aggressivare försäljningstaktik från de muslimska affärsbiträden som är relativ utmärkande 
för den indiska markanden, särskild om man är en utlänning. Mitt tycke till dessa försäljare 
var annorlunda igår, men desperata tider kräver desperata åtgärder. På så vis hoppades jag få 
en första kontakt med aktörerna, men dock har det uteblivit.   

Observation 20 oktober  

Kvällens dolda spatsering började med en kopp Chai intill ett stånd i sällskap av tre lokala 
muslimska män. Efter en stunds självpresentation kom dialogen in på ämnet; hindurelationer. 
Det var en positiv feedback de visade gentemot hinduiska kunder på Madanpura och dessa tre 
män bekräftade att det förekommer en del handel med hinduiska affärsmän och privata 
konsumenter, vilket utmärker Madanpura och dess företagande.126  

Dagens karakteristikum var den sociala benägenheten människorna på Madanpura uppvisade 
på deras eget initiativ. Efter fyra dagars rekande är jag bekantare för gatans verksamma 
affärsmän än första dagen, sålunda förverkligades det hägrande resultatet nästa dag.   

Observation 21 oktober  

Efter en grundlig genomgång av de tillgängliga 36 sidenaffärerna på Madanpura, fanns det 
endast ett tretal sidenaffärer som sålde färdiga sidenprodukter på gatan med hinduiska ägare. 
Dock bör det noteras att hinduiska företag relaterad till näringen såsom symaskiner, 
dekorationer av siden och sänglakan och andra diverse affärer existerade.    

Kvällens promenad satte kurs mot de trånga gatorna med fler sidenaffärer och vävstolar på 
baksidan av Madanpura. Här noterades veckans första visuella handel mellan hinduiska 
köpare och en muslimsk vävare på den sydliga delen. Aktörerna var inte villiga för en dialog i 
början. Efter deras penningtransaktion fick jag en stund med de hinduiska köparna127, som 
visar sig ha gjort en order med speciella designer hos vävaren Nassim Salih, som har sin 
vävstol i sitt hem. Språkskillnaderna tillät inte en vidare dialog med vävaren, Salih. Den 
internationella distributionen har starkt fäste i de muslimska länderna i mellanöstern, som är 
stora konsumenter av sidenprodukterna från detta muslimska produktionsområde, att de 
tydligen finansierar vissa producenter med särskilt kapital.128 

                                                

 

124 Toha, M. 23/sept./2005 
125 Observation på Madanpura 2005-10-19 
126 Nasser Hakim, Said Karim & Sunar Naraphustra. 
127 Sunil Banduni & Nilanjan Raval från Mumbai (Bombay). 
128 Albert Ebenezar, affärsdrivare på Assi Ghat med affärsrelationer till Madanpura 
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Observation 22 oktober  

Första kontakten med sidenaffärerna realiserades, första affären var det besvärligheter med 
engelskan för att starta en introducerande dialog om handeln med hinduerna.129 Dagens andra 
affär130som ägs av Shaker Abdullahi och två andra medägare, däremot hade en annorlunda 
syn på hela kombinationen. Abdullahi berättade under en öppen dialog, att även om det råder 
en relation mellan muslimska och hinduiska affärsmän så är den inte helt beroende. Detta 
motiverade han med citat:  

”The Muslims are so big in this branch that it is the opposite perspective, they (Hindus) need us, for 
we produce it (silk) all over whole India.”  

Under vårt lilla samtal påpekade han att muslimernas bidrag i näringen är oumbärlig. Om de 
(muslimerna) stoppar produktionen så skadas hela den nationella sidennäringen. Även om 
Shaker medgav att hinduerna bidrar i sidenbranschen, var det för att muslimerna hade blivit så 
förmögna så de ville blomstra deras ekonomi likaså.   

Observation 23 oktober  

I den indiska kalendern är söndag en helig dag och därför är de flesta affärerna stängda, vilket 
var påvisbart i Madanpura, mellan 8-11 affärer hade öppet under varierande tidpunkter. 
Följaktligen var det inte hållbart för att göra en fullgod observation med så få och väl 
utspridda sidenbutiker.    

7.4 Samling inför Roza Iftar (Observation 2)  

Måndagen den 31 oktober, inbjöds jag till en middag i en sidenaffär tillsammans med nio 
övriga hinduer, kristna och muslimer som är verksamma i sidenbranschen i Varanasi (se 
Bilaga 2 för deltagarnas namn).   

Middagen ägde rum kl. 17.20 när fastan ska brytas, alla nio personer bildade en cirkel i 
affären runt den serverade maten. Gesten är vanlig i hela Varanasi där muslimska och 
hinduiska affärsmän och vävare samlas för att tillsammans avsluta den muslimska 
fastemånaden medan den hinduiska festivalen, Divali påbörjas. Albert Ebenezar131 tolkade 
intensivt under den timmeslånga middagen som följdes av Chai och tilltugg som efterrätt. 
Ebenezar tolkningar intygade om en varm stämning mellan de närvarande männen, där det 
pratades om sociala såväl som affärsrelaterade förhållanden.   

Efter middagens avslutning fick jag tillfälle att samtala med en av de muslimska deltagarna, 
Ainul Hassan, med Ebenezaar som tolk under dialogen. Hassan berättade att kvällens samling 
är viktig ur flera perspektiv, bl. a för de ekonomiska relationerna och de sociala relationerna, 
inte bara för kvällens värd utan för alla som går förbi affären och beskådar middagen. 
Kvällens närvarande stärker förhållandet till de övriga deltagarna socialt och ekonomisk, även 
de utifrån uppfattar denna samling som ett gott tecken på företagande och anda. Därmed får 
de en föredömlig association av kvällens affärsmän som framgångsrika affärsmän med ett 

                                                

 

129 Metro Stores, stationerat i södra Madanpura på dess vänstra sida 
130 Indian Sarees, beläget i den norra delen av Madanpura på dess högra flank 
131 Guide/tolk under observation den 21 oktober på Madanpura 



 

30

 
brett nätverk och gedigen samarbetsförmåga till övriga yrkesmän inom sidenbranschen på 
Madanpura.    

Hassans svar på min fråga om det förekom tillfällen där denna årliga tradition avbrutits eller 
inte arrangerades av särskilda skäl, blev att det inte var förkommande, men kan likaväl drabba 
även Varanasi. Och därmed gäller det att hålla sig på rätt sida om stan inom det egna 
samhällets gränser, när det pågick etniska stridigheter mellan muslimer och hinduer, för att 
inte riskera verbala eller fysiska attacker.132    

7.4.1 Dess betydelse  

Middagen är en av flera traditionella träffar mellan muslimska och hinduiska affärsmän 
verksamma inom sidenbranschen för att stärka affärsrelationerna och bibehålla dessa inför det 
kommande året. Middagen var en symbolisk gest för hinduerna för att detta var dagen innan 
den stora festivalen, Divali. För muslimernas del var det den sista fastedagen i Ramadan, 
Roza Iftar.  

Denna samling är en årlig tradition för en grupp personer. Dock varieras samlingsplast från 
deltagarnas hushåll eller affär som denna kväll, och den har ägt rum på skiftande platser de 
senaste 10 åren. Samlingen av dessa människor med olika bakgrund är ingen slump, det är ett 
påtagligt och visuellt bevis på samhörigheten i Varanasi år 2005, en samhörighet som 
kännetecknas av vidsynthet, mångfald och öppenhet.133    

7.5 Samling inför Divali (Observation 3)  

Sista observationen tog plats på kvällen den första november. Knallande fyrverkerier och 
byggnader dekorerade med ljusslingor var fullt synliga tvärsigenom staden. Med firande 
människor som trängs på alla tillgängliga vägar och gathörn var stämningen livlig och nästan 
kaotisk. Tolk för kvällen var Albert Ebenezar.134  

Kvällens observation syftade till att iaktta när muslimska affärsmän inom sidenindustrin 
skulle samlas i Naisarek moskén för att tillsammans marschera till de hinduiska Mahajans135 

för att öppna nya konton.136   

De muslimska affärsmännen samlades i moskén för att be Magrib bönen kl 18.00. Efter bönen 
samlades de för att tillsammans bege sig till de hinduiska Mahajans som väntade det 
muslimska sällskapet vid affärerna på Kunjgali137 området, i centrala Varanasi. Där i 
affärerna utför dessa Mahajans sin Puja, som är firandet av framgångens gudinna, Laxmi, för 
att affärerna ska gå bra. Pujan går ut på att alla som deltar erhåller ett band runt vänstra 
handleden och en prick på pannan som ett bevis på att man har hyllat och offrat till Laxmi. 138 

                                                

 

132 Samtal med Ainul Hassan, designer till yrket (31 oktober på en affär i Madanpura) 
133 Albert Ebenezar, värd denna kväll 
134 Se källförteckning -lokal guide/tolk 
135 Hinduisk handlare 
136 se avsnitt 2.8 för definition av termen 
137 Se avsnitt 4.2 Hindu/muslim- relationer inom Varanasis sidennäring 
138 Efter eget deltagande 
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Efter Pujan tog de hinduiska Mahajans emot sina muslimska gäster med tilltugg för att visa 
sin uppskattning för deras närvarande. Efter nedsättning, gratulationer och påhälsningar 
påbörjades registreringen av nya konton. Från nedsättningen till uppresningen tog det en 
timme och 20 min. Under denna period hann man med att stryka gamla skulder, betala ut 
investerade insatser och vinster samt uppvisandet av nya sidenprodukterna.    

Efter avslutade affärsdiskussionerna, firade man de uppnådda nya konton man hade lyckats 
förhandla fram med mera tilltugg och en saftliknande dryck, Sherbat. Därefter valde de 
hinduiska affärsmännen att fortsätta med firandet av Divali medan deras muslimska 
motsvarigheter återvände hem. Härmed nådde observationen sin ände denna kväll.    

7.5.1 Samtal med Said Yousef  

Under mötet fick jag tillfälle och prata med Said Yousef, muslimsk affärsägare, som deltog på 
mötet i egenskap av affärsägare och försäljare av sidenprodukter på Madanpuras norra 
sektion. Nedan följer ett utdrag av vårt samtal på kongressen;139  

1. Hur länge har du deltagit på dessa möten som affärsman? 
Det är låt mig se, sedan jag öppnade eget, och det var 1994, så det är mer än 10 år nu.  

2. Vad är dina förväntningar på mötet?  

Som alla andra, att vi träffas och pratar, lär känna varandra mer och självklart komma 
överens i affärsförhandlingarna när vi öppnar nya konton.  

3. Hålls denna årliga tradition oavsett vad som än händer i staden eller landet samma 
tidpunkt?  

Det händer ibland saker som gör att vi måste skjuta på mötet, men vi håller den ändå, det är 
bara lite ändrade tider. Som om någon är sjuk eller på grund av bortgång och familjskäl så 
visar vi hänsyn och bokar om den.  

4. Jag syftar på mer nationella incidenter som politiska eller etniska konflikter, hur har sådana 
händelser påverkat arrangemanget av era årliga möten?  

Det är också sådana saker jag menar, det har hänt och kommer hända att vi råkar ut för 
uppror och bråk mellan vissa muslimer och hinduer. Det beror på hur stort det är, är det som 
upproren för 10-12 år sedan (92/93), så måste man vara försiktig och göra det diskret eller 
inte alls. Men jag hoppas att det inte händer och våra relationer är så starka att vi förblir 
kollegor och även vänner.       

                                                

 

139De numrerade frågorna motsvarar inte kronologin i samtalet, deras funktion är för att orientera läsaren i 
samband med avsnitt 2.2 Metodteknik och kritik och 2.5 Observation 3   
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7.5.2 Dess betydelse  

Kvällens träff eller affärsmöte är en årlig tradition samma kväll som Divali firas. Att det är 
just denna kväll är ingen slump. Framgångens och förmögenhetens gudinna, Laxmi, firas och 
därmed är det den mest lämpliga tidpunkten för att öppna nya affärsrelationer med de 
muslimska affärsmännen. Denna interaktion är viktiga ur ett social avseende förutom den 
ekonomiska. Enligt Ebenezar har flera av kvällens affärsmän inlett en privat vänskapsrelation 
med sina muslimska eller hinduiska motsvarigheter, vilket verifierades när bägge 
grupperingarna (muslimer/hinduer) blandades i mindre grupper och umgicks innan 
affärsdiskussionerna påbörjades. Det observerades att ett antal muslimska och hinduiska 
affärsmän gick utanför affärerna eller på taket för att isolera sig från övriga deltagare och 
konferera om andra ärenden. Likaså här verkade denna kväll vara ett efterlängtad forum för 
samlingen att träffa sina muslimska respektive hinduiska kollegor. Stämningen var väldigt 
god med mycket livliga diskussioner och anekdoter.140   

Enligt deltagaren Said Yousef är kvällen en viktig tradition inte bara för affärerna, utan även 
för den sociala tillvaron männen emellan. Vissa av kvällens representanter känner inte alla de 
övriga i den muslimska respektive hinduiska ”sällskapet”. Därmed kommer dessa obekanta 
affärsmän in i ”församlingen” och skapar därmed nya ekonomiska och möjligen även sociala 
förhållanden om utgången blir positiv.    

7.6 Intervjuer  

Intervjuernas ordning och disposition har formulerats med bakgrund av den teoretiska 
genomgången, för att kunna sammanväva den med den tidigare forskningen för att således 
jämföra intervjuernas resultat med hjälp av teorin.   

Första frågan är en formalitetsfråga för att ta reda på respondentens roll på Madanpura. Fråga 
2 söker dennas syn på den allmänna relationen mellan hinduer och muslimer på en makronivå 
och ur en mikronivå med referens till Varanasi via den tredje frågan.  

Fjärde frågan är en fråga som berör lokala förhållanden, men genom den önskar jag få reda på 
respondentens sociala och privata relationer till muslimer respektive hinduer. Även fråga 5 är 
betydelsefull där jag vill identifiera vilka faktorer respondenterna uppfattar som störande för 
att upprätthålla en stabil relation mellan hinduerna och muslimerna. Som en följdfråga i fråga 
6 då jag utgår från de senaste politiska upproren i landet som ett riktmärke för att få reda på 
om läget har stabiliserats eller t.o.m. förvärrats.   

Fråga 7 är ett neutralt ställd sådan för att se vilka riskfaktorer de uppfattar som hotande för en 
samexistens mellan hinduer/muslimer. Åttonde och nionde frågorna ingår i intervjun av 
nyfikenhetsskäl och deras framtidstro på relationer mellan muslimer och hinduer i allmänhet.       

                                                

 

140 Enligt tolken Albert Ebenezar och egna observationer 
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7.6.1 Intervju 1  

Name: Satis Banerji   Religion: Hindu  
Occupation: Wholesaler    Place of birth: Varanasi 
Residence: Varanasi    Age: 34 
Number of years residential in Benares: 34 Education: Step two (grundskolan) 
Caste: Nigmi    Date & time: 30/10/2005         

  

1. How are you involved in the silk fabric trade of Madanpura?  

I have a silk shop, so it happens that I have to purchase my products from Madanpura or 
from the wholesale market that gets it from Madanpura and other places as well who 
produces silk. But you can say that I am a customer of Madanpura  

2. How would you describe the relation between Muslims and Hindus in general in present 
India plus recent changes?   

I think that it gets better, I mean now we can live together, it is more peace and more 
tolerance in Varanasi, in India it is almost the same, we have to do that for the future.  

3. How would you describe the relation between Muslims weavers/Hindu merchants in 
Varanasi and specially Madanpura?   

There is no problem, you can ask everybody who works there (Madanpura) or have been 
there, no problem at all, they need each other, its very simple, the business have to bee just 
business and nothing more.  

4. Are the relations between Hindus and Muslims in the weaving industry only professional 
due to the silk business or even social life? Explain why and how?  

Well, you can say it is first of all just business as I told you, but there is also some social parts 
too, but not with every Muslim and Hindu merchants or weaver. I my self know lot of Muslim 
peoples and we take some chai and talk. It is possible that we get a long after work, no 
problem at all.  

5. What kind of social conditions are needed to sustain healthy the economic and social 
relations?  

The most important is respect and tolerance, but that you trust in the people is also very 
important. But to sustain that is that we live next to each other so we got to know the Hindu or 
the Muslim neighbour or customer. So I think that physical closeness is much more important.  

6. Have these relation(s) weakened since the national riots between Muslims/Hindus in 
92/93?  

You know that in that time the country was poor and angry, so that fighting was very 
unnecessary, now we know that, that is a fact. So after that we think that we have to live side 
by side and get along. Still that is how we do; you can see that if you go to Assi or the Old 
city, Muslims and Hindus live together.  
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7. What kind of factors could jeopardize such a relation(s)?  

My friend! I can tell you this that the Indian people don’t want to fight with anyone, we have 
to work and support our family, and no one likes fighting. But politicians are very good to 
start these fighting’s, politic is one reason. The peoples are not so educated and every time 
politicians says” go and fight the Muslim or go hate the Hindu!” they do like that. So we trust 
the politicians more than ourselves.   

8. Is religion a barrier to healthy Hindu/Muslim relations in silk industry of Madanpura?  

I don’t think so, now we know that it can’t bee, if you think hard, you know that money is not 
religion, it is yeah, just money. If you sell a silk scarf to only a Hindu, you lose money, which 
is no good for the business. You can have your religion, I have mine, I pray in the temple 
every day when I go to work, but you have to keep it for your self. But that is how I live, 
unfortunately it happens that religion make a difference, but see here, politic and religion go 
together not business and religion, there you have the problem, my friend.  

9. Are you optimistic about the future regarding mutual dependency between Muslim and 
Hindu businessman in the silk industry?   

I am, believe me friend, I must. Everybody must be positive, negative thinking doesn’t improve 
anything. I am very optimistic, that is a nice word, “optimistic”.   

7.6.2 Intervju 2  

Name: Shakil Shahim   Religion: Muslim 
Occupation: Shop owner   Place of birth: Aligarh  
Residence: Madanpura    Age: 45   
Number of years residential in Benares: 22 Education: English/siden business 
Caste: Ansari    Date & time: 07/11/2005        

  

1. How are you involved in the silk fabric trade of Madanpura?  

I have my shop there, Shahims Sarees.  

2. How would you describe the relation between Muslims and Hindus in general in present 
India plus recent changes?  

That depends on who you are and what political opinion you have. But I personally think that 
it could be better than now, look just of all these riots and problems lately! The riots in Maui 
are till going on, and that will never stop if not the entire India come together and stop it.  

3. How would you describe the relation between Muslims weavers/Hindu merchants in 
Varanasi and specially Madanpura?  

In Varanasi it is better than Mau, Aligarh and other places where the Muslims or the Hindus 
are the smaller groups. But I can’t remember when we hade riots or any fighting’s here in 
Varanasi. So thank God we have not the same problem.  
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4. Are the relations between Hindus and Muslims in the weaving industry only professional 
due to the silk business or even social life? Explain why and how?  

More business I would say, because there are so many Hindus and Muslims in the business. 
But we visit each other on special occasions like Divali, Roza and Muharrem. That depends 
also on how you have integrated yourself in the community, but all kinds of business brings us 
together. The life is like that, it is difficult to explain why it is like that, it is in the mind, and 
you grow up with the philosophy that you stick to your own people (Muslims) first.   

5. What kind of social conditions are needed to sustain healthy the economic and social 
relations?  

That we accept each others whether you believe in Ganesh or Mohammed, which is the main 
issue. Life must be in balance, the society and the environment you live in. The political 
situation is another issue that always contain problem for Hindu and Muslims. Everything is 
about politics in India. If it is a political conflict or even ethnic, no Muslim will make business 
with a Hindu, or a Hindu will make business with me.  

6. Have these relation(s) weakened since the national riots between Muslims/Hindus in 
92/93?  

Here in Varanasi it has I must say, because it was bad for business and life, our children 
could not go to school with Hindus and you had to go to Muslim places only, it was really a 
negative time for everyone.   

7. What kind of factors could jeopardize such a relation(s)?  

The society itself would be a threat if it does not work socially, economically, politically and 
juridical. If you want it to be perfect you must work perfect in the way of life. It must be a 
lifestyle that this entire thing melt together and create a world for Sikhs, Muslims, Christians, 
Tamils, Punjabis and Hindus.  

8. Is religion a barrier to healthy Hindu/Muslim relations in silk industry of Madanpura?  

In India religion is life and life is religion, we put it in everything in the life from Monday to 
Sunday every week and in every generation. It brings us together, but also it separates us. In 
Varanasi we respect the religion, it is very holy so we show respect.... I was on Divali and a 
Hindu will come to my festival in Muharram.  

9. Are you optimistic about the future regarding mutual dependency between Muslim and 
Hindu businessman in the silk industry?   

I must say that when I have discussed this matter with you, I am. But I hope it will get better 
not only in Varanasi, but in whole India, see if we cooperate and accept everyone...in India 
you have many different peoples and religions...it is a big task but also very important to the 
future.     
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7.6.3 Intervju 3  

Name: Ashok Kanwar   Religion: Hindu 
Occupation: Merchant/producer  Place of birth: Sarnath 
Residence: Varanasi      Age: 28 
Number of years residential in Benares: 11 Education: Sidenbusiness 
Caste: Kshatriya   Date & time: 8/10/05       

  

1. How are you involved in the silk fabric trade of Madanpura?  

As a merchant I distribute my products all over east India, I have a fabric and three shops in 
Varanasi. My fabric is on Madanpura and my shop is located in different areas of Varanasi.  

2. How would you describe the relation between Muslims and Hindus in general in present 
India plus recent changes?  

That is a very complex issue without any clear answer, because what I say now will change 
tomorrow or next Tuesday. In Assi you will get a different answer compared with someone 
who sits on the stairs near (Ganges) riverside. Sometimes it rains and sometimes it is sunny, 
you understand? The relation is just like the weather, it changes all the time.  

3. How would you describe the relation between Muslims weavers/Hindu merchants in 
Varanasi and specially Madanpura?  

I started my fabric in Madanpura five years ago by ownership with a Muslim businessman, 
and the first problem was to be accepted as a Hindu owner due to it is a Muslim area. That 
took a while but it was much easier for me compared with another Hindu, because of my 
business relation with the Muslim peoples during my 10 years since I started my shop here.  

4. Are the relations between Hindus and Muslims in the weaving industry only professional 
due to the silk business or even social life? Explain why and how?  

As a Hindu owner of my shops and the fabric, I have both Hindus and Muslim employers. If I 
say like this; when I am on these places to check the business I am not just the boss, I am also 
a colleague and a friend. But if I visit their home and they come to my place? It doesn’t 
happen often, accept for special occasions, when it is a wedding, funeral or a festival.  

5. What kind of social conditions are needed to sustain healthy the economic and social 
relations?  

Good business and lots of profits gives you a nice relation to the peoples.....it is just like that, 
but; a good businessman never makes a good friend (he laughs), I know, but that is my way to 
see it. No! But friendship is important too, the business gets you closer, I know a lot of Sikhs, 
Muslims, Christians and Bengalis through the business, it creates the money and the contacts.  

6. Have these relation(s) weakened since the national riots between Muslims/Hindus in 
92/93?  

I was very young then, I really can’t remember that time to tell you if it was nice or bad. An 
improvement of the relation here in Banares is possible to say, in Banares it is better than 
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other places, I sell silk saris to Muslims and Hindus in whole east India, and in Varanasi, it is 
easy, it is good.  

7. What kind of factors could jeopardize such a relation(s)?  

The inflation, financial chaos, political disturbance, and pessimism. All these things that 
affect the buyers trust and will to buy are not good for the business.   

8. Is religion a barrier to healthy Hindu/Muslim relations in silk industry of Madanpura?  

Well... (A long pause)...for me it doesn’t, I want the money and the profits so I can’t let it 
affect my business and I think that a lot of businessman in the city think like me, but they will 
lie to you if you ask them, they say “oh now, but I have to respect my religion and my Gods”, 
things like that.   

9. Are you optimistic about the future regarding mutual dependency between Muslim and 
Hindu businessman in the silk industry?   

Sure, why shouldn’t I? This is a nice business time, if you want to expand in your mind and 
your soul and your pockets, you must. No doubt about that, when I leave this room, I am a 
positive Varanasi and a believer.                           
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8. Analys  

Inför den omfattande analysen, ämnar jag göra den sekventiell så att den struktureras även om 
varje sekvens hänger ihop med de övriga. Dessutom blir det mer tydligt för läsaren att 
orientera sig om varje del av teorin och empirin redovisas och sammanvägts i sekvenser.   

8.1 Tidigare forskning  

Den indiska sidennäringen är en viktig del i den indiska ekonomin och därför sysselsätter den 
mer än en miljon arbetare, endast i Varanasi (se kapitel 4). Branschen domineras av hinduer 
som köpmän och muslimerna som producenter, och indirekt bildar näringen via dess 
ekonomiska affärsrutter (se kapitel 5) affärsrelaterade förhållanden mellan de muslimska 
producenterna och de hinduiska köpmännen i Varanasi (se avsnitt 4.2). Sidenverksamheten är 
en gammal gren som varit en grund för Varanasis ekonomi sedan urminnes tider (se avsnitt 4 
& 4.1). Således har den skapat sedliga normer som ger yrket en egen identitet, den 
kännetecknas av en självständighet och öppenhet gentemot andra med stor tillit (se avsnitt 
4.1).    

8.2 Observation 1, 2 & 3  

Observationsserien frambringade en mängd data som nu ska förklaras. Observation 1 (se 
avsnitt 7.3 ff.) verifierade efter ett antal dagars observation, tecken på relationer mellan 
muslimer och hinduer. Madanpuras kommersiella utbud och struktur är ett typisk 
karakteristikum för en indiska affärsgata i det urbana Varanasi, utbudet av sidenaffärer och 
vävstolar och arbetskraften är massiv i det täta studieområdet, Madanpura. Den första 
observationen fångade en direkt affärshandel hos en muslimsk vävstol i hushållet med en 
hinduisk köpman på Madanpura (se avsnitt 7.3). Observationsveckan tillät även en närmare 
kontakt med lokalbefolkningen och dess arbetare/kunder. Det muslimska sällskapet 
bekräftade för min observation att vikten av en nära relation med hinduerna är ett existerande 
fenomen på dagens Madanpura, vilket gynnade bägge grupperna.   

Observation 2 (se avsnitt 7.4) var ett bestyrkande moment för min forskning, när jag med 
egna ögon beskådade en traditionell middag bestående av hinduiska och muslimska affärsmän 
i Varanasis sidensektor förtära och samsas tillsammans. Middagen som arrangerades inför 
fastemånadens brytning, hölls till respekt för de muslimska affärsmännen och göra de sällskap 
i den sista dagen av Ramadan. Männens bekantskap började från de ekonomiska relationerna, 
och efter en tids affärsrelationer blev kvällens Roza Iftar en årlig samling för att visa aktning 
och sympati för de muslimska sidenproducenterna och vävarna.   

Observation 3 (se avsnitt 7.5) är liksom den förgående middagsträffen en årlig sed mellan de 
muslimska och hinduiska affärsmännen på Madanpura och övriga staden. På Divali kvällen 
påbörjades konferensen efter mat, mingel och dryck där männen tillsammans öppnar nya 
konton och för att skapa balans sinsemellan efter utdelning av vinster, skulder och 
investeringar. Förhandlingar om nya order inför det nya arbetsåret och uppvisningen av nya 
sidenprodukter och mönster var övriga sekvenser av kvällens konferens.     
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8.3 Analys av observationerna i relation till teorin  

Det finns en social interaktion mellan muslimska vävare och hinduiska köpmän på särskilda 
högtider som Divali och Roza Iftar, vilket Showeb antydde.141Att dessa sammankomster kan 
påverkas i samband med etniska konflikter och folkliga uppror bekräftades av Said Yousef på 
sammankomsten (se avsnitt 7.5.1 fråga 4).   

Alla dess tre observationsmetoder har gett insamlad data som bekräftar en existerande relation 
som till en viss grad är ömsesidig mellan de hinduiska och muslimska affärsmännen. 
Sidennäringen är en aktivitet i rummet som på Madanpura (stations) utförs som praktiska 
åtaganden såsom affärsinteraktioner (projects) som vidare formar leder (path) i rummet som 
blir rutinmässiga. Hela den här processen med årliga träffar för att uppklara affärsförpliktelser 
bildar en process där sociala noder (bundles) är ett resultat. Hela denna ordning från det mest 
simpla affärsmötet direkt vid vävstolen till den stora konferensen på Divali ingår i ett system, 
som Gregory definierar som; social integration (se avsnitt 3.1).   

Dessa festivaler är en del av ett socialt nätverk i samhället som enligt Varshney, leder till 
interaktioner mellan diverse grupper (se kapitel 6). Dessa rendezvouser i samband med 
särskilda tider såsom Divali och Roza Iftar är en civil kommunikation i det vida nätverket 
som enlig Varshneys teori, är den förenande formen av nätverk i det indiska 
medborgarsamhället.142   

Men hela detta system kan rubbas och orsaka kontraproduktiva effekter och störa denna 
ömsesidighet, när politiska krafter mäter sina krafter i systemet, enligt Brass och Showeb. 
Särskild i ett traditionellt samhälle som Indien är politiken en mäktig redskap för att skapa 
eller störa ordningen, särskild inför lokala val. Intervjuerna gav klara indikationer på att 
befolkningens tilltro för de politiska ledamöterna är obegränsad, därför sker det omfattande 
uppror mellan muslimer och hinduer som på senare tid. När den politiska kontexten 
motverkar samhällets samexistens mellan etniska grupper, så drabbas förutom de sociala 
förbindelserna även det ekonomiska samarbetet. Detta exemplifierades med Aligarh under 
början av 60-, 70- och 90-talen, där Brass framhöll affärsmännens fruktan för våldsamma 
sammandrabbningar, vilket skulle missgynna ekonomin för de hinduiska och muslimska 
affärsmännen i Aligarh (se avsnitt 6.1).   

Men så länge det muslimska och hinduiska samhället inte avskärmar sig själva från varandra 
och bibehåller interrelationer av sociala (festivaler) och ekonomiska (sidenaffärer), så förtätas 
banden tillräckligt mot politiska orosmoment som skulle kunna påverka denna interrelation, 
vilket Varshney skisserar i figur 1.1143    

8.4 Datasammanställning av intervju 1  

Banerji indikerade i sin intervju att läget är relativt stabilt jämfört med tidigare perioder, 
medan det är ännu stabilare på Madanpura, vilket är en förutsättning för att uppklara affärer. 
Det fanns en tydlig affärsrelaterad relation mellan muslimska producenter och hinduiska 
köpmän, men vad avser en social relation vid sidan om arbetet är individuellt och relativ 

                                                

 

141 Se avsnitt 6  
142 Se avsnitt 3.2 
143 Ibid. 
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beroende på den enskildas kontaktnätverk.144 Det som är intressant att beakta är Banerjis åsikt 
om nödvändiga faktorer för att skapa relationer, nämligen fysiskt närhet i bosättningsmönster.  
Vidare menade han att de stora upproren från 92/93 var nyttigt, då bägge grupperna insåg 
konsekvenserna och därmed undvikit liknande scener på sistone sedan dess.145   

Det som hotar och är nära på är politiska krafter och det har ett stark fäste hos de lågutbildade 
grupperna i samhället.  Även i den religiösa kontexten tenderar det indiska samhället att 
blanda religion och politik, vilket är missgynnande för ekonomin. Trots detta är Banerji 
väldigt optimistisk då läget stabiliseras, om än sakta.    

8.5 Datasammanställning av intervju 2  

Empirins andra intervju med den muslimska affärsägaren; Shakil Shahim, vittnade om ett 
besläktat resultat av Banerjis intervju, även om Shahim ansåg att dagens situation kunde vara 
bättre. Redan i inledningen av intervjun förklarade Shahim vikten av den politiska kontexten 
på huruvida man tolkar den allmänna relationen mellan etniska grupper i landet.146 Han 
hänvisade till de då aktuella incidenterna som pågick i Mau,147 vilket fläckade hans syn på 
dagens situation. Relationerna på Madanpura är starkare än övriga orter då affärerna är för 
viktiga för att riskeras i samband med konflikter vilket skulle fördärva bägge sidornas 
ekonomi markant. Den sociala utsträckningen förutom den ekonomiska är begränsad, enligt 
Shahim, då de sociala banden sträcker sig inte längre än vid festivaler och högtider (se fråga 
4).   

Det politiska läget var ett fundament för att skapa balans i samhället, vilket är en tendens i 
Indien att politiken genomsyrar det mesta i samhället.  För övrigt påpekade han att den 
enskilda muslimens eller hinduns relation till ”de andra” är individuellt och beror på de 
politiska åsikterna och värderingarna. Annars hoppades han på en bättre tillvaro för bägge 
gruppernas skull och nästkommande generationer ( se fråga 2 och 7).    

8.6 Datasammanställning av intervju 3  

Kanwars bidrag i samband med intervjun var annorlunda jämfört med de föregående två 
respondenterna, då han var väldigt rak på sak utan några diplomatiska ”genvägar” eller 
”undvikningar” från frågornas kärnpunkter. Detta är explicit vid fråga 2, 4 och 8, där han 
direkt påpekar vikten av ”pengar” och ”affärer”, därför måste han hålla en fredlig relation 
med sina muslimska och kristna kollegor etc.    

Kanwar medgav även tyngden av affärer som förenande och nätverksskapande i de kontakter 
affärsmannen skapar i samband med sina affärsresor och affärsuppgörelser i sidenindustrin 
vid fråga 3 och 5. Men även om den är socialiserande, så sträcker sig det sociala planet endast 
till speciell tillfällen och högtider där man umgås privat med den andre muslimen eller hindun 
(fråga 4).  

                                                

 

144 Se avsnitt 7.6.1 Intervju 1 (fråga 2-3) 
145 Ibid., (fråga 5-6) 
146 Se avsnitt 7.6.2 Intervju 2 (fråga 5) 
147 Se avsnitt 3.2  
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Vidare angav han flera avgörande omständigheter som skulle fördärva relationerna mellan 
muslimer och hinduer, där ”politisk obalans” var en inkluderad sådan.148Kanwar gav ett 
väldigt ärligt intryck, där han klargjorde sina värderingar för affärer och vänskap och hur 
dessa skulle skiljas åt med citat; ”A good businessman never makes a good friend”.149   

8.7 Slutsatser av intervju 1, 2 & 3  

Alla tre intervjuer gav belägg för att den existerande relationen (fråga 3) som råder emellan 
hinduiska och muslimska köpmän på Madanpura är sårbar av politiska påfrestningar genom 
fråga 7. Graden av relation beror på affärsrelationernas utsträckning, den sociala relationen är 
individuell och rådande i samband med speciella högtider såsom muslimska Roza Iftar och 
hinduiska Divali, vilket ingick i den teoretiska sektionen ( se kapitel 6) och den empiriska 
ramen (se avsnitten 7.4- 7.5.1) i denna uppsats.   

Fråga 8 insamlade data där respondenterna ansåg att affärer skulle betraktas som en 
prioriterande ärende och som skulle skiljas från politik och etnicitet, annars skulle ekonomin 
drabbas destruktivt. För att bibehålla denna ekonomiska relation krävdes det förtroende, 
acceptans, den politiska miljön, fysiskt närhet samt den nationella ekonomiska konjunkturen 
när nödvändiga förutsättningar kategoriserades i fråga 5.    

8.8 Totalanalys  

Rummet har inte endast geografiska funktioner för att positionera landskapet och dess 
rumsliga karaktär. Rummet är även ett medel för en socialiseringsprocess genom rutinmässiga 
aktiviteter med resultatet att bilda en process; social integration. Detta system hålls igång av 
aktiviteter som frambringar interaktioner på stationer som utgör läget för dessa aktiviteter. I 
min observationsserie fick Madanpura den karaktären som en samlingsplast för muslimska 
och hinduiska affärsmän.   

Dess rum utnyttjades som en station för de pågående affärsaktiviteterna inom sidenbranschen. 
Observation 1 insamlade data som styrkte direkta affärer mellan hinduer och muslimer samt 
gatans funktionalitet som en arbetsplats för hinduiska företagare med deras stånd på en 
muslimsk gata med muslimska konsumenter som kunder. Det empiriska dataunderlaget i 
observation 2 och 3 gav indikationer på att Madanpura inte endast är ett forum för 
regelbundna direkta affärer mellan säljare och konsumenter. Studieområdet fungerade även 
som en rumslig nod för att fira högtider och festivaler som en symbolisk gest på vördnad och 
respekt. Detta gjordes av de muslimska affärsmännen i samband med den hinduiska högtiden 
Divali i observation 3, och vice versa med den muslimska Roza Iftar. Den empiriska 
observationsserien bekräftade härmed en existerande ömsesidig relation mellan muslimska 
och hinduiska affärsmän på Madanpura i Varanasi, där rummet utgjorde en samlingspunkt 
för ekonomiska och delvis sociala aktiviteter och åtaganden, i överensstämmelse med 
Gregorys struktureringsteori med social integration i rummet. Men dessa iakttagelser som 
gjordes på dessa festivaler mellan de muslimska och hinduiska affärsmännen, gav data för det 
sociala förhållandets utsträckning. Det vill säga i vilken omfattning den privata relationen 

                                                

 

148 Se avsnitt 7.6.3 Intervju 3 (fråga 7) 
149 Citat ur 7.6.3 Intervju 3 (Fråga 5) 
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sträcker sig utanför arbetsrelaterade åtaganden och aktiviteter mellan de muslimska och 
hinduiska affärsmännen.   

Detta skulle bekräftas via intervjuer för att ta reda på respondenternas syn på denna 
ömsesidighet, dess utsträckning och vilka krafter som hotade den. Nu när observationsserien 
verifierade en befintlig relation inom den regionala sidennäringen mellan hinduiska och 
muslimska affärsmän, kunde fokusen i intervjuerna läggas på vilka sociala förpliktelser 
branschen framkallade mellan hinduer och muslimer. Varshney drog upp riktlinjer för en 
möjlig samexistens mellan Indiens etniska grupper för att motverka etniskt våld och uppror. 
Interrelaterade (intercommunal) nätverk i samhället förenar samhällets heterogena grupper. 
Detta nätverk är ett civilt sådant i samhället med diverse aktiviteter som förenar människorna 
i vardagen, där affärsrelationer ingick i detta nätverk. Nätverket skulle inte bara vara 
integrerande utan även resistent mot framtida hot som politiska uppror med kravaller och 
inbördeskrig som följd.   

Detta ställdes mot intervjuernas och delvis observationernas resultat för att verifieras eller 
falsifieras. Samtalet med Hassan, på Roza Iftar (observation 2), angav etniska stridigheter 
som en möjlig orsak till att han inte skulle dyka upp med sina muslimska kollegor på liknande 
samlingar för att inte väcka känslor hos det egna muslimska samhället och de hinduiska 
motsvarigheterna. Said Yousef påpekade under samtalet i observation 3 om än motvilligt, att 
en sådan samling mellan dessa affärsmän inte bara gynnar de affärsmässiga relationerna, utan 
även sociala kontakter. Dock kunde politiska eller etniska schismer sätta negativ rot i andan 
och missgynna sammanträdets framtida existens.   

Härmed fick Varshneys teori om en existerande civil nätverk, delvis gehör via kvällens 
hinduiska/muslimska affärsmän, men dock ansåg ”respondenterna” i samband med dessa två 
observationer (1 & 2) att vid rådande politiska och etniska strider, så avbryter de dessa 
åtaganden (samlingar och möten) av rädsla för uteslutning av det egna samhället eller fysisk 
eller verbala attacker från andra hinduiska eller muslimska antagonister i stridens hetta. Denna 
konklusion blev applicerbart i analysen av intervjuerna 1, 2 & 3. Nämligen att affärerna är 
förenande men dock kan politiska krafter påverka den goda affärsandan och pågående 
relationer svalna.   

Mina respondenter resonerade vid fråga 5 om vikten av ett fungerande samhälle med ett 
integrerande nätverk som närmar bägge grupperna varandra, och den lokala sidennäringen är 
en del av detta nätverk som förenar och skapar kontakter mellan hinduer och muslimer som 
det gör på Madanpura med den tredje frågan. Men detta företagande är i en riskzon när 
politiska makter och ett samhälle ur balans omger regionen eller nationen, ingen hindu gör 
affärer med en muslim av det labila tillståndet. Och just politisk instabilitet är en tändande 
gnista för etniska konflikter precis som Showeb slutpläderade, vilket även Brass medgav i 
sina studier med exemplifiering av Aligarh mellan muslimska och hinduiska grupperingar.    

Men befinnandet och utsträckningen av en social relation var endast rådande i samband med 
speciella arrangemang såsom festivaler och högtider. Respondenterna förklarade att ett socialt 
förhållande med sina muslimska/hinduiska affärsmän som kollegor var bevisande i samband 
med särskilda festivaler som Muharrem, Divali och Roza Iftar, även om en sådan relation är 
relativ beroende på individen. Detta kan ses vid analys av fråga 4. Det gick dock inte att få en 
tydlig förklaring om varför en sådan social relation var begränsad till speciella högtider, även 
om fråga 4 avsåg det. Det är som sagt en känslig fråga utan något ömsesidigt svar.   
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9. Slutsatser  

9.1 Besvarande av frågeställningar  

Arbetets forskningsfrågor bestod av följande två;  

1. Hur ser relationerna ut mellan muslimska och hinduiska affärsmän inom sidenbranschen på 
Madanpura?  

2. Är det politiska eller andra krafter som skapar spänningar mellan muslimer och hinduer på 
Madanpura och påverkar relationerna?   

1. Via observationsserien och intervjuerna insamlades data som bevis på en förekommande 
ömsesidig relation mellan muslimska och hinduiska affärsmän på Madanpura i Varanasi. 
Madanpuras funktion som en rumslig station för pågående affärsaktiviteter inom den lokala 
sidennäringen var tydlig. Denna ömsesidiga relation var förutom dess ekonomiska prägel till 
en viss grad även social mellan de muslimska och hinduiska affärsmännen på Madanpura. På 
den muslimska fastemånaden, Ramadan (Roza Iftar) och den hinduiska Divali, rådde det 
sociala interaktioner mellan muslimska och hinduiska kollegorna för att fira högtiden i syfte 
att bibehålla och stärka de rådande affärsrelationerna.   

2. De existerande affärsrelationerna och därmed de sociala kontakterna kunde påverkas av 
yttre faktorer såsom den politiska miljön i Varanasi och därmed Madanpuras ekonomi. Mina 
respondenter påpekade denna brist och poängterade att religion, politik och ekonomi vävs 
ihop istället för att skiljas åt. Således kan en religiös eller politisk konflikt eller uppror mellan 
muslimska och hinduiska grupper i Varanasi påverka de muslimska och hinduiska 
affärsmännens inställningar till framtida affärer och sociala möten.   

Därför kan jag nu konstatera att Madanpura är en rumslig samlingsplast för interaktioner 
mellan muslimska och hinduiska affärsmän i sidenbranschen. Och dessa affärsrelationer som 
är en del av ett civilt nätverk i samhället via dess interaktiva aktiviteter, inleder även sociala 
relationer, dock i begränsat utsträckning i samband med särskilda högtider. Av den politiska 
kontexten är det dock möjligt att relationerna socialt och ekonomiskt rubbas av etniska inre 
stridigheter.    

9.2 Hypotesfalsifiering/verifiering  

Hypotesen prövades med underlag från forskningens empiriska ram. I analysen framkom det 
en verifiering av hypotesen. Ett rådande beroendeförhållande mellan de muslimska och 
hinduiska affärsmännen bekräftades via intervjuerna och observationsserien. Denna 
beroendeförhållande bidrog i det sociala samhället genom att motverka etniska konflikter i 
Varanasi. Dock som det påpekades i förgående avsnitt, var detta beroendeförhållande 
begränsat. Yttre variabler såsom politiska faktorer kunde påverka denna känsliga 
ömsesidighet som rådde emellan affärsmännen i Madanpura i Varanasi.      
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10. Kommentarer  

10.1 Förslag till fortsatt forskning inom ämnet  

I granskningen av Showebs (Siden handloom of Varanasi)150, dök det upp ett par relevanta 
idéer som är värt och bita naglarna på. I denna kvantitativa/kvalitativa studie, så 
uppmärksammar han den bristande data gällande bosättningsmönster av alla inkluderade 
väverier i undersökningen. Showeb syftar på det geografiska mönstret, då alla väverier är 
lokaliserade i kluster inom de dominerande områdena. De täta hushållen bakom Madanpuras 
huvudled är ännu trängre än gatan i utrymme. Efter en promenad i dessa snäva gränder och 
kvarter begrundade man runtomkring hushållens bosättningsmönster, om dess motiv var den 
attraktiva gatan och dess affärer eller för att området var ”muslimskt”.  

Ett annat förslag som samma forskare inspirerar till att undersöka; är kvantiteten av 
deltagandet hos hinduerna och muslimerna i respektive festival. Showeb påpekade att även 
om hinduerna/muslimerna deltar i den andres högtider, så har intresset dalat. Fast när Showeb 
genomförde sin studie, var det ett spänt läge i landet efter diverse etniska kravaller. Nu när det 
är fredligare tider, vore det på sin plats att verifiera samexistensen direkt på en festival.  

Det tredje tankegången som vore av intresse och som Akhtar påpekar,151 är det bristande 
mängden av undersökningar om muslimernas bild av Varanasi ur ett platsperspektiv. Tidigare 
studier har oftast undersökt hinduernas platsperspektiv av staden.152     

10.2 Egna reflektioner  

Efter mina tre månader i Varanasi och all den erfarenhet jag har tillskansat mig under min 
forskningsprocess, så integreras man in i kontexten mer än första dagen jag trampade på 
indisk mark. Därför är jag i den positionen att jag har funderat subjektivt under processen med 
att utföra en objektivt och vetenskapligt rapport. Indien och Varanasi är ett mångkulturellt 
land gällande folkgrupper, religion, kultur och lingvistik.   

Dagens moderna indien och Varanasi genomgår en process som kännetecknas av egenskaper 
som tolerans, modernisering och framtidstro. Resultatet som framkom i denna rapport, är 
beviset på detta, där det råder ett samarbete mellan muslimer och hinduer på en gata som 
Madanpura. Även om relationerna främst berör ett ekonomiskt plan, är det alltid en bättre 
start än en senare start. Denna ömsesidiga relation är ett bidragande resultat av den globala 
moderniseringen och öppenheten som Indien genomgår för tillfället. Landet möter en hård 
internationell konkurrens och måste förlita sig på sina resurser, där sidenindustrin tydligen är 
en sådan. För att verksamheten ska expandera har den inte råd med fler långvariga uppror och 
etniska konflikter som tenderar att påverka ekonomin och samarbetet i den inhemska industrin 
och arbetsmarknaden.   

Men vid sidan om forskningen har jag varit i stor kontakt med lokalbefolkningen, utbildade, 
fattiga som rika, unga som gamla för att utbyta tankar och kunskap. Och det fanns en tendens 
att de massmediala kommunikationslänkarna har en stor funktion i det indiska samhället, 
medierna är stora medium som förvränger och överdriver fakta och scoop för att skapa en bra 
                                                

 

150 Showeb, M. 1994. 
151 Akhtar, J. 1992. s 158 
152 Ibid., 137-151 
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historia. Och dessa krafter har en förmåga att penetrera människornas mentalitet utan någon 
större kritisk inställning för nyhetens källa, dess rimlighet och bakomliggande orsaker. En av 
mina medarbetare under denna uppsats, Azim Rehman153, utbildad ung muslimsk 
socialarbetare från Lucknow154 , förklarar att den massmediala påverkan i det indiska 
samhället har en stor påverkan på de målgrupper man söker. Aggressiva unga 
fundamentalister i allmänheten kan utkräva rättfärdighet och därmed legitimera ett möjligt 
uppror eller konflikt, vilket kameran fångar innan upproret har inletts.   

Detta är startpunkt för det indiska samhället om de interna relationerna ska förbättras, att det 
är inte bara vandalism och etniskrelaterade kriminalitet som är på sändningsagendan hos de 
inhemska mediestationerna. Dagligen täckte den dagliga tidningen (The Times of India) 
negativa incidenter som kopplades till ett etniskt samhälle. Speciellt i ett primitivt samhälle 
som indien där de lågutbildade har en stor tilltro på medierna som objektiva sanningssökare, 
och blir konsekvenserna ödesdigra i samband med uppror och kravaller.    

10.3 Råd och rön för forskning i Varanasi  

Det bästa tipset jag kan ge intresserade läsare efter 3 månader i Varanasi, Indien; är att delta 
aktivt i den lokala kulturen och integrera dig. Jag syftar inte på klädsel, festivaldeltagande 
eller anpassa sig till vänstertrafiken. Socialisera er med lokalmänniskorna, umgås med dem en 
timme på gatan eller acceptera deras tebjudning, för den informationen och kunskapen ni får 
utav dessa lokaliteter är unikt och nyttig för din fortsatta forskning. Människornas syn på 
fenomenet ni undersöker är värdefullt, den är autentisk och empirisk i det grövsta. Utnyttja 
deras gästvänlighet och kamratskap, men bruka den med respekt!                            

                                                

 

153 Verksam på det kanadensiska centrat på Ganga Mahal, arrangerade intervjuerna för min empiri 
154 Mindre stad beläget 300 km nordväst om Banares  
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Bilaga 1  

Frågemall för de förekommande intervjuerna   

Name:    Religion:  
Occupation:     Place of birth:  
Residence:    Age:   
Number of years residential in Benares:  Education:  
Caste:    Date & time:    

How are you involved in the silk fabric trade of Madanpura?    

How would you describe the relation between Muslims and Hindus in general in present India 
plus recent changes?    

How would you describe the relation between Muslims weavers/Hindu merchants in Varanasi 
and specially Madanpura?   

Are the relations between Hindus and Muslims in the weaving industry only professional due 
to the silk business or even social life? Explain why and how?    

What kind of social conditions are needed to sustain healthy the economic and social 
relations?   

Have these relation(s) weakened since the national riots between Muslims/Hindus in 92/93?    

What kind of factors could jeopardize such a relation(s)?    

Is religion a barrier to healthy Hindu/Muslim relations in silk industry of Madanpura?    

Are you optimistic about the future regarding mutual dependency between Muslim and Hindu 
businessman in the silk industry?     
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Bilaga 2  

Närvarolista vid affärsmiddag (den 31 oktober 2005)    

 
Haji Azizou Rahman ( Muslimsk designer) 

 

Rehmat Ullahi (Muslimsk vävare) 

 

Haji Islam (Muslimsk affärsdrivare) 

 

Ainul Hassan (Muslimsk entreprenör) 

 

Anisur Rehman (Muslimsk vävare) 

 

Shakil Ahmed (Muslimsk tryckare) 

 

Albert Ebenezar (Kristen försäljare) 

 

Ratan Nishad (Hinduisk medarbetare) 

 

Ashok Seth (Hinduisk försäljare)  

(Ovanstående personer är bosatta i Varanasi eller dess omnejd)                                  
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Bilaga 3  

Karta över Varanasi (se nästa sida)  

I den löpande texten refererar kursiv text till lokala orter/termer som delvis ingår i 2.8 Definitioner. Nämnda 
geografiska platser hänvisas till kartan på Bilaga 3, för vidare orientering.                   


