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ABSTRACT 

This study is a qualitative study on the participants on the Ganga Arti. It does focus on the 
participants on how they attend, how they express their religious belief and why the ritual is 
important for them. The study has been done in Varanasi, India, on a period of three months. 
Also the study has been done on the two ghats Tulsi and Assi. It tries to explain how the ritual 
can be understand both thru the participants eyes and thru theory. That has been done with 
both interviews and participant observations. Thru the study it has shown how complex the 
ritual and ghat is for participants and the society. The study have shown how fieldwork can be 
done and which considerations can be done. It has also shown that people in Varanasi partici-
pant the ganga arti in different ways, the religious beliefs can be different and also how they 
show it. 

Keywords: Arti, Arati, Aarti, Ganga, Ganges, Ghat, Ritual theory, Tulsi, Assi, Participants 
and Performance 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Klockan halv sju på eftermiddag och redan vid starten var det mycket folk. Vid ritualens öpp-

ning så reser sig alla upp som sitter på den här ghats trappor. Dessutom höjer de händerna och 

armarna mot skyn i en tillbedjan. Vissa stannar till och kollar på den. Det  är sällan att någon 

som sitter ensam. Det sitts allt som oftast i grupper, eller i alla fall mindre par om två till tre 

stycken och upp till en grupp på sex, sju stycken. En del människor, som inte ser ut att vara 

från staden, eller landet, stannar till här och kollar och fotar flitigt dessutom. I början av ritua-

len klappas det och det klappas igång av en person som möjligtvis kan likställas som ledare 

för denna ghats ritual. Under en av eld-akterna i ritualen så klappas. Den andra eldakten klap-

pas igång, till publikens stora nöje. De flesta blickarna hos publiken är riktade framåt mot de 

fem som utför själva eld-, rök- och rörelsemomenten. Utöver det så riktas många utav blic-

karna igenom kameror och mobiltelefoner. I slutet ber en specifik person att alla ska stå upp 

och de allra flesta gör det, sedan sjöngs det med i körliknande effekt. De allra flesta går även 

ner till Ganges för att offra, dels blommorna men också ljus i en slags tallrik som man lämnar 

på floden.  1

När det handlar om en ritual på flodbanken framför Ganges som görs offentlig och varje dag, 

där flertalet åskådare deltar ur olika kontexter. En social och offentlig ritual, där det rituella 

deltagandet inte är en privatsak utan en social handling, blir ritualens funktion att skapa över-

enskommelser som står i samklang med hur livet ska levas ur ett idealistiskt tänk. Ritualens 

förutsättningar är att kunna kommunicera, den behövs iakttas och därmed blir symbol och 

mening centralt i ritualerna.  Det ska även påpekas att symboler och tecken har en relation till 2

det som de föreställer och att betydelsen tillika ändrar mening beroende på kontext. Ritualen 

kan dessutom bli ett sätt, om än distanserat, att utrycka känslor och genom olika medier ge 

åskådarna en djupare upplevelse.  Undersökningen är viktig ur ett allmängiltigt perspektiv då 3

 Observation, 31/10-17, Assi ghat1

 Hornborg, Anne-Christine, Ritualer: teorier och tillämpning, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 13-152

 Bell, Catherine M., Ritual Theory, Ritual Practice [Elektronisk resurs], Oxford University Press, 2009, 3

s. 41-43
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det saknas relevant forskning på det direkta området. Det intressanta i denna undersökningen 

har kommit att bli hur deltagandet kan se ut och hur det kan variera. Det kommer samtidigt i 

en framtida yrkesroll som lärare ge en djupare förståelse i en religion som annars studerats 

under begränsad tid på min lärarutbildning.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hinduiska individers syn på Ganga arti och utförandet 

av det, hur individerna beskriver vad de gör under ritualen, varför de är där och vad de anser 

är viktigt med ritualen. För att uppnå syftet med undersökningen har metoderna deltagande 

observationer och semi-strukturerade intervjuer gjorts på plats i Varanasi, Indien. Uppsatsens 

syfte förblir därför att undersöka hur respondenternas syn på Ganga arti genom deltagande 

observationer och intervjuer. Det är med hjälp av observationerna och intervjuerna det blir 

möjligt att jämföra vilken roll ritualen spelar, varför de deltar, varför den anses viktigt men 

även hur de deltar och deras religiositet tar sig i uttryck. Jämförande kommer därmed ske mel-

lan Assighat och Tulsighat.  

1.2.2 Frågeställning 

 1. Vilken roll spelar Ganga arti i hinduers liv? 

 2. Varför deltar de i Ganga arti?   

 3. Anser de att Ganga arti är viktigt, om inte, varför inte?  

 4. Hur deltar individer på Ganga arti?   

 5. Hur tar åskådarnas religiositet sig i uttryck vid Ganga arti? 

1.3 Material, metod och överläggningar i fältet 

1.3.1 Material 

För att svara på syftet och frågeställningen har jag ett material. I denna undersökning har ritu-

alteori använts för att svara på frågeställningen som rör mina intervjuer och narrativ analys för 
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att vägleda mig i analysarbetet kring de frågeställningar som rör observationerna. Forsknings-

frågorna 1-3 är de som besvaras genom intervjuerna och forskningsfrågorna 4 och 5 besvaras 

genom observationerna. När det gäller frågorna 1-3 som handlar om intervjuerna så kommer 

den empiri att behandlas med teorier från Hornborg, Geertz och Bell som främsta teoretiker. 

Dessa teorier förblir viktiga för syftet i och med att de teoretiska utgångspunkterna berör ritu-

alen som social förseelse, vilka funktioner ritualen kan ha samt vad en ritual, ur olika kontex-

ter kan ha för mening för åskådarna. Empirin som framkommer när det gäller frågorna 4 och 

5 kommer att den empirin att behandlas med narrativa analysen som Bryman redogör. Den 

narrativa analysen är viktigt då den har figurerat som ett sätt att beskriva en ritual ur den nar-

rativ som undertecknad tagit del av under mina observationer. På så sätt kan den verklighet 

även förstås genom narrativa analysen. Innan intervjuerna har alla respondenter fått ta del av  

syftet med studien, syftet med min roll under ritualens gångs och kopplingen jag har haft som 

student till Benares Hindu University (BHU). Dessutom har respondenterna fått förklarat för 

sig, på engelska eller hindi att de under vilka omständigheter som helst har möjligt att tillbaka 

dra sitt deltagande utan anledning samt att de förblir anonyma för alla utom mig och eventuell 

översättare. De respondenter som har intervjuats har alla varit boende i Varanasi, de har varit 

hinduiskt troende samt varit vid ritualen vid något tillfälle. Respondenterna har valts utifrån 

att de kunnat svara på frågorna som ställts, att de varit boende i Varanasi samt varit troende 

hinduer. De som aktivt valts bort har inte uppfyllt dessa tre krav.  

1.3.2 Metod 

Syftet med metodavsnittet är att beskriva hur denna undersökning ska gå till och vilka meto-

diska och vetenskapliga tillvägagångssätt som genererat bäst data för undersökningen. Nedan 

kommer metoder för kvalitativa intervjuer behandlas samt de metoder för observationer som 

använts. Dessa har gjorts på plats i Varanasi, Indien. 

Som fältmetod har deltagande observationer använts. Harvey redogör hur deltagande observa-

tioner är ett sätt att studera religiösa grupper, communities och religiösa aktiviteter. Han skild-

rar hur en forskare med hjälp av deltagande observationer ska undersöka de människor som 

gör något kring de klassificeringar som han tidigare nämnde, snarare än texter och individer 
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som predikar.  På så sätt grundar sig min undersökning i Harveys tankar om hur deltagande 4

observationer görs. Det som har studerats och undersökts är religiösa grupper och aktiviteter 

samt att det handlar inte om att undersöka texter eller individerna som predikar. Observatio-

nerna är baserade på att intervjuerna inte räcker till för att studera och svara på syfte och frå-

geställning. Med det menat så är observationerna ett komplement till intervjuerna och vice 

versa. Den empiri som observationerna gett är sådan som intervjuerna sedan fördjupat sig i. 

Därmed undersöks även relationen mellan den empiri som framkommit genom observationer-

na och den empiri som framkommit från intervjuerna. 

När det gäller intervjuerna så har semi-strukturerade intervjuer använts på både bakgrundsin-

tervjuerna och djupintervjuerna. det bygger på Bryman sätt att använda sig utav denna typ av 

intervjuer.  Dessa metodiska avvägningar kommer diskuteras mer i nästa avsnitt. Dessa inter5 -

vjuer har gjorts vid Assi ghat och Tulsi ghat. Intervjuerna har tillika skett på platser där det 

inte varit tyst eller där vi kunnat vara ensamma. Dessutom har datan som framkommit kodats. 

Kodningen har skett i samband med insamlingen av data men även efter. Det har skett genom 

vad Bryman benämner som öppen kodning. Datan har brutits ner och kategoriserats till grup-

per av data.  Intervjuerna används som tidigare sagt som ett komplement till observationerna. 6

Det för att undersöka relationen mellan respondenternas tankar och den empiri som fram-

kommit genom observationerna. På så sätt ge en högre tillförlitlighet då empirin inte endast 

baseras på subjektiva observationer från en utomstående observatör men att det även ges ett 

”inom-religiöst” perspektiv från de som själva är troende och praktiserande. 

1.3.3 Överläggningar i fält 

Under intervjuerna har det varit svårt att bestämma tid och plats vilket gjort att intervjuerna 

har blivit gjorda på stående fot och därmed spontana. Detta har varit fallet med både djupin-

tervjuerna och bakgrundsintervjuerna. Bakgrundsintervjuerna har dessutom förefallit att ske 

 Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods in the 4

study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011, s. 218

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 4155

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 5146
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under de första fem veckorna när observationerna gjordes. Djupintervjuerna skedde i slutet av 

min tid Varanasi. Det har vid ett par intervjutillfällen behövs en fältassistent som fungerat som 

tolk, där den språkliga barriären övervunnits, men trots det har det varit svårt att alla gånger 

tolka respondenternas svar då vissa uttal och ord har varit tvetydiga. Bristen på planering och 

struktur kring när och var man kan ha intervjuerna har även medfört problem vid ljudupptag-

ningar. Ett fåtal gånger har ljudupptagningen knappt varit hörbar och en gång gjordes inter-

vjun såpass spontan att det inte ens fanns möjlighet till ljudupptagning. Istället har anteck-

ningar alltid förts, dessa har varit noga nedskrivna för att försäkra att ingen empiri har gått till 

spillo. Det ska inte glömmas bort att under min tid i Varanasi har man blivit överväldigad av 

empiri både under fältarbetet samt utanför fältarbetet. Man har fått såpass mycket input att det 

ibland har varit svårt att särskilja vad som gått att använda ur metodiskt syfte. Som människa 

är invånarna i Varanasi nyfikna av sig och jag har haft flertalet samtal om ganga arti än jag 

kan räkna. Många av dessa har inte kunnat användas i denna uppsats och undersökning men 

likväl påverkat mitt arbete, både ur en negativ aspekt men givetvis ur en positiv sådan. 

1.4 Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen är att diskutera hur denna undersökning har gått till och vilka 

metodiska och vetenskapliga tillvägagångssätt som kan generera bäst data för undersökning-

en. Nedan kommer metoder för kvalitativa intervjuer gås igenom samt metoder för observa-

tioner. Dessa har gjorts på plats i Varanasi, Indien.  

1.4.1 Intervjuer och deltagande observationer 

Som metod användes dels kvalitativa intervjuer utifrån en intervjuguide. Det kommer även att 

göras etnografiska studier på två ghats, där de etnografiska studierna kommer att kategorise-

ras utifrån ett schema. Valet av två ghats är av den enkla anledningen att undersökningen be-

hövs begränsas och med flera eller mindre så finns det en risk att undersökningen skulle bli 

för stor eller för liten. Tanken är att den etnografiska delen ska vara i en öppen och offentlig 

miljö, vid ghats, detta för att kunna få ta del av ritualen samt att kunna få samtala och obser-

vera publik på en naturlig väg. Den etnografiska rollen som denna uppsats kommer grunda sig 

i är observatör som deltagare. Med det menar Bryman att denna roll nästan fungerar som en 
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intervjuare. Det förekommer observationer, men det är inte  delaktigheten i det som studeras 

som är det viktigaste. Precis som Bryman skriver om urvalsprocessen så kommer denna un-

dersökning ha en slags kombination av bekvämlighetsurval och det så kallade 

snöbollsurvalet.  Med det menat så kommer urvalet att ske på sådant sätt att respondenterna 7

till intervjuerna kommer att hittas på de platser där de etnografiska studierna, i form av obser-

vationer, kommer att äga rum. Det Bryman påpekar med en sådan här framförhållning blir 

istället huruvida det kan ses som representativt urval av respondenter. Det representativt urva-

let finns för att fördelningen mellan ghats ska bli någorlunda lika. I och med valet att göra un-

dersökningen på två ghats känns det därmed rimligt att sträva efter en jämn fördelningen 

sinsemellan. Därav blir urvalet tillika målstyrt, då urvalet inte väljs utifrån helt slumpmässiga 

grunder då det behövs respondenter som är relevanta för syfte och frågeställning.   8

I den här undersökningen kommer urvalet göras på plats i Indien, vid ghatsen och det kommer 

vara ett målstyrt urval. Intervjuerna är viktiga på så sätt att jag vill få reda på individernas 

egna uppfattning kring fenomenet. Dels handlar det om att på en väldigt specifik plats kunna 

ta del av en kultur som det är svårt att ta del av i Sverige. Utgångspunkten på ålder, kön, kast, 

klass och ursprung när det gäller urvalet kommer att begränsas till att när det gäller intervju-

erna så kommer åldern begränsas till den nivå att de intervjuer som görs inte kommer att gö-

ras på personer i samma ålder. Detta då det snarare handlar om att få reda olika individers 

åsikter kring min frågeställning. När det gäller klass kommer ingen större vikt läggas på det. 

Dels för att observationerna skulle bli svåra att urskilja vilken klass åskådarna till hör. Men 

det handlar om att eventuella klasskillnader i den empiriska datan från intervjuerna kommer 

vara alldeles för vaga och generaliserande att peka ut från ett fåtal intervjuer. Detsamma gäller 

med kasten, dock finns det en ovilja att endast ta vissa kast då det med största sannolikhet 

skulle skilja väldigt mellan kasten. När det gäller urvalet av ghats så kommer det ske ur ett 

bekvämlighetsurval då Assi och Tulsi är de som ligger närmast boende och där vi rör oss 

mest. Dessutom ska, enligt kontakterna i Indien, Assi vara en relativt stor ghat där arti sker 

medan Tulsi kan ses som en mindre. Kodningen har under intervjuerna fortlöpt och använts 

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 389, 392-3937

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 393-3948
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på ett sådant sätt att intervjuanteckningarna har fått vara kategorier av den empiri som klar-

gjorts och lagts fram av respondenterna. 

Under observationerna kommer fältanteckningar att tas. Detta för att kunna samla data som är 

bestående och inte ”kommer direkt från huvudet”. Anteckningarna kommer vara så detaljera-

de de kan vara och det som kommer skrivas ner är intryck, deltagande personer, detaljer som 

rör platserna där jag gör observationerna samt vad som hände och hur deltagarna agerar under 

ritualens gång. Dessutom behöver de vara tydliga av den enkla anledningen att det inte ska bli 

möjligt att tyda fel, längre fram i arbetet, där till exempel analysen av datan sker.  Själva ob9 -

servationsschemat, där de punkter som ska besvaras utifrån observationerna, kommer att 

grunda sig frågeställningen. Observationsschemat har innehållit saker som; vilka som deltar, 

hur de deltar,  hur ritualen fortgår och vilka sinnen som aktiveras, hur många som aktivt del-

tar, hur många som kommer tillsammans eller själva. De olika kategorierna som fältanteck-

ningarna kommer vara av är provisoriska, mentala och fullständiga anteckningar. De proviso-

riska är korta beskrivningar eller nyckelord. Mentala är just det mentala. Den mentala katego-

rien kommer troligtvis inte användas särskilt mycket, men trots det bör de finnas med då det 

vore dumt att missa data avsiktligen.  

De fullständiga fältanteckningarna är de mest detaljerade. Den stora utmaningen med denna 

undersökningen blir att förhålla sig till en insamling av data ur en fristående verklighet. Ge-

nom att förhålla sig till den fristående verkligheten hoppas jag få en objektiv insamling. Att 

förstå hur det subjektiva erfarandet av världen skapar meningen och existensen genom ett 

subjektiva erfarande. Beroende på vilken utgångspunkt denna undersökning grundar sig i 

kommer i sin tur ha stor betydelse i planeringen av undersökningen.  Kodningen har skett 10

precis som med intervjuerna, under tidens gång, där den har baserats på schemat och på så sätt 

kategoriserat in händelserna under dessa ”rubriker”. 

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 396-3979

 Fors, Vaike & Bäckström, Åsa, Visuella metoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 22-2310
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I Kaijser & Öhlanders Etnologiskt fältarbete beskriver Kaijser fältarbete som ett samlat be-

grepp för undersökningar som utförs i sociala och fysiska miljöer där forskarens fokus äger 

rum. Det är dessutom så att samma person startar och avslutar studien. Det är vanligt att fält-

materialet är en del av de underlaget som undersökningen och studien grundar sig i. Han fort-

sätter att förklara hur den etnologiska fältarbetaren kan ta vara på kunskapen på hur enskilda 

individer eller sociala grupper upplever sin egna verklighet. Kunskapen som erhålls utav ett 

sådant förhållningssätt, ger möjligheten att få individuella perspektiv och möjligheter att eta-

blera kunskap i hur inställningar och andra ting förändras och hanteras i olika kontexter. Även 

om denna individuella kunskap om ”vardagslivet” och hens egna verklighet, så är det möjligt 

att relatera detta till samhälleliga strukturer, förändrande ekonomiska faktorer samt levnads-

villkor och maktförhållanden.  Genom att använda sig av fältmaterialet i observationerna 11

kommer frågan Hur tar sig åskådares religiositet sig i uttryck vid Ganga Aarti? samt Hur del-

tar individer på Ganga Aarti?, att besvaras utifrån observationerna. Genom att kartlägga vilka 

som deltar på ritualen utifrån metoden deltagande observationer. 

Det viktiga i undersökningen blir dessutom att förhålla sig till det som Kaijser benämner som 

kontextualisera. Med det menar han att den kunskap som presenteras, alltid ska relateras till 

det sammanhang det är giltigt. Därför måste vi ställa oss frågan huruvida empirin represente-

rar verkligheten, vad empirin kan och inte kan svara på. Men genom att använda sig av flera 

datainsamlingar, än fältarbete, så kan allmängiltigheten prövas på ett bättre och tydligare 

sätt.   12

Öhlander beskriver istället deltagande observationer som ett metodiskt sätt att göra etnologis-

ka fältarbeten. Denna metod är oftast en del av datainsamlingen där den huvudsakliga meto-

den brukar vara till exempel intervjuer, vilket även är fallet i denna studie. Metoden i sig, del-

tagande observationer, är att datan samlas in på sådant sätt att man under en period studerar 

människors dagliga liv och sysslor och följaktligen deltar och vistas i de sociala sammanhang 

som ska studeras. I denna studiens fall så kommer, som sagt, observationen göras i större so-

 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 24-2511

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 2612
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ciala sammanhang och därför kommer mitt deltagande bli ”en i mängden” och på så sätt 

kommer deltagande bli lågt. Deltagandet såg ut på sådant sätt att jag som observatör följde de 

som gick ner till floden och bad, offrade och sen gick fram till scenen. Graderna av deltagan-

det har dock variera över tid och således vara svårt att definiera till något slutgiltigt och fast. 

Pripp menar även att, som alla metoder, att denna metod genererar en specifik form av data 

och material som ger, både möjligheter och bristen på möjligheter, att analyseras.  Denna 13

aspekt tydliggör nyttan av att använda en eller flera metoder som kan komplettera deltagande 

observationer, vilket kommer vara fallet i denna studie. Genom att använda sig av både kvali-

tativa intervjuer och deltagande observationer, där fältanteckningarna är en del av datan, så 

hoppas undertecknad kunna täcka de arenor där analyser som en ensam metod inte kunnat nå.  

Det som denna undersökning förhoppningsvis kan komma att ge svar på är tillika sådana per-

spektiv som att jämföra likheter och skillnader mellan hur individer beskriver sin egna världs-

bild och sina egna tankar kring ritualen, varför de utför den och varför eller om den betyder 

något. Därför kommer undersökningen att främst fokusera på de som aktivt deltar, måhända 

att folk som sitter bredvid kommer att noteras under mina observationer. Urvalet baseras på, 

med tanke på den offentliga roll ritualen har, har gjort det svårt att utföra studien på sådana 

som tillsynes gjort att jag inte deltagit aktivt. Vid ghats där ritualen utförs så kan det gå förbi 

väldigt många folk, det kan även vara så att människor endast stannar upp eller stannar en li-

ten stund för att kolla på den. Att då beakta dessa och försöka avgöra om de aktivt deltar eller 

inte skulle bli nästintill omöjligt med den tidsram undersökningen faller under. Med dessa in-

fallsvinklar motiverade kommer vi istället in på det Öhlander menar på är att en respondents 

svarar inte alltid motsvarar det som en observatör ser, där handling inte motsvarar det ideala 

handlingsmönstret.  Denna undersökning kommer emellertid vara tidsödande då det är svårt 14

att specificera hur lång tid observationerna kommer att pågå. Dels har det o göra med storle-

ken och omfattningen av både frågeställning och syfte, samt huruvida enkelt det kommer bli 

att faktiskt genomföra observationerna. Förutsatt att man som observatör får vara en del av 

den publika delen av ritualen. 

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, 74-7513

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 7614
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Intervjuerna är som tidigare redovisat en del av undersökningen. Intervjuerna och observatio-

nerna kommer alltså att figurera som ett komplement till varandra. Fägerborg definierar inter-

vjuer som ett samtal som rör ett tema och görs utifrån ett speciellt syfte där intervjuaren söker 

respondentens kunskap, upplevelser och tankar.  I denna undersökningen kommer intervju15 -

ernas tema och syfte utgå från just den frågeställning som framförts samt undersökningens 

syfte. På så sätt görs ett försök att genom respondentens kunskap, upplevelser och tankar, 

samt de observationer som görs kunna besvara syfte och frågeställning. Respondenternas svar 

är och förblir det viktigaste i undersökningen därför att det är deras uppfattning undersök-

ningen vill åt. 

Fägerborg redovisar de etiska ställningstaganden man behöver tydliggöra för respondenten 

och varför detta är viktigt. Bland annat skriver hon att den som intervjuas förstår att det som 

sägs kommer att användas som material och syftet med det.  På så sätt kan respondenten 

dessutom vara medveten om att det handlar om tolkningar på de hen sagt, vilket gör att re-

spondenten kan skydda sig själv och ha större inflytande på vad och som formulerats jämfört 

med ett vanligt samtal där denne inte är medveten om detta.  Dessa etiska aspekter och vad 16

det kan komma att ge för konsekvenser är tillika något som behövs tas i akt när analysen 

kommer till form. Dels för att respondentens svar kan komma att ge ett annat svar än det som 

observeras och vice versa men det handlar också om att inte ha förutfattade slutsatser kring 

vad respondenten menar utan att agera som ett tomt blad där denne får skriva ner sin berättel-

se. Utifrån detta bör frågorna, i frågeställningen, kunna besvaras. Genom att respondenten 

förstår allvaret i intervjuerna så handlar det om att kunna få reda på hur de känner och deras 

tankar istället för fabricerade svar för att slippa undan ”konstiga” eller jobbiga svar. När inter-

vjuerna sker kommer det vara respondenter som bor i Varanasi av den anledningen att de med 

störst sannolikhet har en förståelse och kunskap kring ganga arti vilket kommer att behövas 

om de ska kunna svara på frågeställningen.  

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 5715

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 5816
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Fägerborg och Bryman är tämligen överens kring ostrukturerade intervjuer kontra strukture-

rade. Där Fägerborg lägger stor vikt på att oavsett hur intervjun är strukturerad så betonar hon 

att det viktigaste är att tänka igenom och fokusera på det man vill få reda på samt att skriva 

ner detta. Det kan också bli så att man måste ompröva frågorna och formulera de lite an-

norlunda efter att använt de ett par gånger i praktiken. Genom att kategorisera de under rubri-

ker så menar hon att det är så man kan skapa ett frågeschema. Hon menar också att man inte 

ska vara rädd att kliva utanför frågeschemat för att sedan återvända till den i ett senare tillfäl-

le.  I undersökningen, som kommer göras på plats i Indien, så är tanken att när intervjuerna 17

görs så börjar samtalet utifrån frågeschemat men det kommer också ställa följdfrågor vilket 

gör att samtalet kan gå ifrån schemat, dock utan problem för att sedan återkomma till sche-

mat. För det handlar, precis som Fägerborg skrev, att få reda på det som är viktigt och som 

man vill. Angående frågeschemat så kommer, med största sannolikhet, att behövas förädlas 

efter visst antal intervjuer. Dessutom kommer det sannolikt behövas göras kompletterande 

intervjuer med några av respondenterna, detta för att komplettera de svar som givits eller om 

något varit otydligt.  

I slutändan så kommer Bryman vetenskapliga och strukturerade sätt användas i hur fråge-

schema eller intervjuguide ska skrivas och hur datan kan hanteras på ett korrekt sätt. Hur den 

kan kodas och vilket resultat anteckningarna från observationerna kan komma att få. Samti-

digt kommer Kaijser & Öhlanders sätt att se på det sociala samspelet och vikten av att faktiskt 

ta reda på det som ska tas reda på vägleda denna undersökningens utformning. 

1.4.2 Narrativ analys 

Det analysverktyget som kommer att användas på det insamlade materialet och empiri är nar-

rativ analys. Den narrativa analysen fungerar som ett sätt för människor att berätta vad för 

mening de ser i en händelse. Bryman skriver att narrativ analys passar bra på livsberättelser. 

En narrativ analys kan också göras med utgångspunkten att människorna som intervjuas ska 

berätta sin bild av något som hänt.  Den narrativa analysen kommer att fungera som ett sätt 18

 Kaijser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 63-6417

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 530-53118
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att förstå sig på de människor som kommer bli intervjuade. Med frågeställningen, om vilken 

roll ganga aarti har och om den är viktig och varför i så fall, så blir den narrativa analysen ett 

redskap att dels i intervjuerna ta reda på deras berättelser om vad som hänt. Bryman hävdar 

bland annat attt den narrativa analysen kan tillämpas som ett tillvägagångssätt på data som har 

framkommit genom intervjuer, främst ostrukturerade eller semi-strukturerade men också del-

tagande observationer.  Både intervjuer av semi-strukturerad karaktär och deltagande obser19 -

vationer kommer ske i denna undersökning och med hjälp av narrativ analys så ska empirin 

struktureras upp och tydliggöras för att generera den bästa möjliga datan, i relation till syftet 

och frågeställningen. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen kommer ske utifrån dels tidsmässiga aspekter men också det tillträde, till ritu-

alen och ritualerna, som kommer ges. Men i och med att det är offentliga sådana så bör det 

inte bli något problem. Platsen där ritualen som granskas kommer att utföras kommer också 

att avgränsas till två ghats. Det är också på dessa ghats som det etnografiska arbetet kommer 

att äga rum. Avgränsningen kommer också ske på så sätt att respondenterna som används i 

undersökningen har blivit utvalda för ändamålet, då det är viktigt att respondenterna förstår 

vad undersökningen grundar sig i. De intervjuer som används avgränsas utifrån dels metodis-

ka aspekter, så som intervjuguide, men också utifrån ett urval. Urvalet kommer att utvecklas 

grundligare senare i uppsatsen. 

1.6 Disposition 

I de tidigare avsnitten har de frågeställningen och syftet med uppsatsen, metodiska avväg-

ningarna I de kommande avsnittet kommer forskningsläget och forskningsöversikt, bakgrund 

kring ämnet avhandlats redovisas. Bakgrunden grundar sig dessutom i den litteratur som 

kommer att användas i analysen och tidigare forskning. I kommande delar kommer empirin 

ifrån undersökningen redovisas. Där kommer den empiri som har valts ut, utifrån metodiska 

avgränsningar och avvägningar, framställas och lyftas till ett sammanhang samt att lägga ett 

fundament för att kunna besvara syfte och frågeställning. Empirin kommer bestå av observa-

 Bryman,  Samhällsvetenskapliga metoder, s. 53219
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tionerna, bakgrundsintervjuer och djupintervjuer. Därefter kommer analysen diskuteras. Här 

kopplas teori, tidigare forskning och empiri ihop. Dels kommer de relateras till varandra samt 

försöka förklara vissa beteende, händelse och dylikt. Analysen och diskussionen kommer hu-

vudsakligen svara på syfte och frågeställning. I diskussionen kommer  som undertecknad 

själv sett och funderat på att lyftas, detta utifrån bakgrund, tidigare forskning, empiri och ana-

lys. I analysen och diskussionen kommer däremot ingen annan forskningslitteratur att använ-

das än den som redan lagts fram i kapitel, Tidigare forskning. 
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2. Teori 

2.1 Ritualteori och övrig teori  20

Finns olika definitioner, ritual som verksamhet eller som kommunikation eller symbolisk 

handling? Kan ritualen fungera som ett sätt att särskilja sig från de andra? Det är sådana här 

frågor forskare har försökt ställa sig när de ska definiera begreppet ritual. Ann-Christine 

Hornborg har i sin Ritual teori och tillämpning försökt definiera det. Ritual, som begrepp, är 

mångfacetterat. Forskare har försökt formulera en allmän ritualteori som skulle kunna figurera 

som en allmängiltig förklaring kring människans behov av att ritualisera handlingar. En för-

klaring skulle kunna, enligt forskare, vara att de rituella handlingarna trots sina universella 

likheter, sett till karaktär, är särskilda kulturella skapelser. Flera av de tidigare ritualdefinitio-

nerna har varit tydliga med att det finns skillnad mellan de heliga och profana handlingarna. 

Med denna utgångspunkt, menar Ann-Christine Hornborg att ritualdefinitionen kommer bli 

snäv. Åtskilliga forskare har istället valt att inte begränsa ritual till handlingar inom den reli-

giösa sfären. Utifrån denna definition menar Hornborg att alla handlingar kan bli riter, då man 

ser riter som ett sätt att kommunicera.   21

Om förutsättningarna för en ritual är att kommunicera, så behövs det iakttas vad ritualens 

kommunikation tar för uttryck. Därför blev även symbol och mening det centrala i riterna när 

forskare försökte tolka ritualdefinitonerna.  En rituals första grundläggande uppgift är att få 22

deltagaren att förstår och acceptera att det finns en ordning som är föreskriven, detta då delta-

garen alltid har en möjlighet till att avstå ifrån ritualen, det blir extra tydligt huruvida deltaga-

ren tar avstånd från ritualen eller accepterar den. Genom deltagandet accepteras den formella 

proceduren för framställningens utformning samt att deltagaren bejakar ritualen. Acceptans 

för ritualen behöver inte betyda per automatik att deltagaren tror på de föreställningar som 

vägleder ritualen. Det rituella deltagandet blir därför inte en privatsak, utan en social hand-

 För vidare läsning se: Geertz (1973); Handelman (1998); Schechner (2002); Hobert & Kapferer 20

(2005) och Turner (1998) för läsning om religion som kulturellt sytstem, symboler, antropologgiska stu-
dier inom religion och ”performance-theory”. För mer läsning om Varanasi, Indisk tradition, mm., se Eck 
(1993, 1983, 2012, 2003); och Fuller (2004). 

 Hornborg, Ritualer: teorier och tillämpning, s. 13-1521

 Hornborg, Ritualer: teorier och tillämpning, s. 1722
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ling. I och med deltagandet visas även en acceptens mot den allmänna ordningen. Ritualens 

funktion blir heller inte att kontrollera individers beteende utan att skapa överenskommelser 

som står i samklang med hur livet är tänk att levas.   23

Den andra grundläggande uppgiften för en ritual, handlar om att kunna fastställa konventioner 

genom ritualer. Det behövs kommas överens om dess existens och acceptans. Hornborg menar 

att den andra grundläggande uppgiften som ritualer har är att belysa för gruppen vilken ord-

ning som anses korrekt, att vardagens praktik inte är tillräckligt för att individen ska välja bort 

sina egna intressen för det allmänna bästa, där ritualen förekommer som en kommunikation 

kring ordningen och som ska påminna hur individer ska handla för gruppens bästa. Därför 

behövs det vardagliga livet med kontinuitet, rituella handlingar för att kunna upprätthålla des-

sa konventioner samt för att legitimera existensen av en allmän ordning. På så sätt befäster 

inte bara rituella handlingar konventioner, utan skapar också en moralisk kompass.  24

Catherine Bell å andra sidan påvisar vikten av att en ritual beskrivs som något där handlingen 

i sig är lättsinnig, den görs på rutin men en överdriven sådan.  Hon redovisar tillika tanken 25

om en konstruktionen av ritualen, ursprungligen från Geerts, där han i sin tur definierar ritua-

lens konstruktion till något där kombinationen mellan ethos , världssyn och den logiska natu26 -

ren ursprunget ur denna fusion är relevant för diskussionen om symboliska system, vilket re-

ligion är. Dessa system är därmed kulturella mönster som ger mening till den social och psy-

kologiska verkligheten, dels genom att forma den själv. Genom ritualens handling, oavsett om 

det rör en berättelse eller åkallande av ett orakel, så skapar ritualen en känsla och motivation 

vilket de religiösa symbolerna vägleder till det existentiella. Bells tolkning på detta blir att det 

 Hornborg, Ritualer: teorier och tillämpning, s. 83-8423

 Hornborg, Ritualer: teorier och tillämpning, s. 84-8524

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 1925

 Etos kan betyda sed, karaktär eller moralisk grund, Nationalencyklopedin, etos. http://www.ne.se/26

uppslagsverk/encyklopedi/lång/etos (hämtad 2018-01-07)
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enklaste av rituella handlingar ses som en sammansättning av människors föreställningar 

kring ordningen och hennes humör och motivation.    27

Bell beskriver hur olika kategorier som vi sätter på ritualer kan skapa förvirring. Det för att 

det skiljer så lite mellan de och att det därför blir problematiskt. Därför börjar olika forskare 

prata om särskiljande mellan det rituella och ceremoniella. Men det handlar om att sådana ka-

tegorier underminerar betydelsen av den inhemska aspekten. Dessutom börjar man prata i 

termer kring det universella och då missar man istället det partikulära.  28

Bell presenterar teori kring föreställningen eller utförande kring en ritual. Där det belyser pro-

blematiken med att lägga för stor vikt vid semantiken i ord och handling så att man istället 

missar den sociala relation som återfinns i ritualen och i en större kontext. Denna teori kring 

ritualens föreställning menar Bell att, tillskillnad från andra ritualteoretikers teorier, att ritua-

len i sig inte framkallar några känslor eller ger individer ”mental guidning” per se utan det 

handlar snarare om hur ritualen har blivit ett distanserat sätt att uttrycka attityder. Teorien har 

tre förklarande punkter som avgöra hur en ritual kan vara utförande. Det handlar om att göra 

moment som är involverande, det är också en iscensatt och använder olika medier för att ge 

åskådarna en djupare upplevelse. Slutgiltigt menar Bell att det finns indexikala normer. Med 

det menas att symboler och tecken har en relation till de som det föreställer och att betydelsen 

ändrar mening beroende på kontext. Vidare menar hon dock, att problematiken med teorin i 

sig blir att den inte tar någon skillnad på om det är ritual, dramateater eller sportevenemang.   29

Turner i sin tur redogör Singers resultat, där han framhäver och förklarar begreppet kulturella 

föreställningar. Han klassificerar och definierar det som att det finns en början och ett slut, ett 

organiserat program, några som uppträder, en publik och en plats och anledning för föreställ-

ningen. Fortsättningsvis redogör han att oavsett sammankomst, bröllop, festival, ritual, reli-

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 26-2727

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 7028

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 41-4329
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giös film eller ceremoni så är det sådana ting som går att observera och uppfatta vid första 

ögonblicket. Singer insåg att dessa kulturella föreställningar är sammansättningar av, ett annat 

begrepp som han myntar, kulturella medier. Med det menar han sådant som inte endast kom-

municeras via språk. Det är till exempel sånger, dans, konst och utåtagerande handlingar. Det 

vill säga icke-lingvistiska medier. Ritualer, drama och andra uppträdanden/föreställningar är 

oftast instrument för olika medier, inte ett uttryck för en enskild medelväg. Därför kan studier 

av sådana ting och företeelser som olika former av kulturella medier i deras sociala och kultu-

rella kontext koppla ihop de till en sammanhängande enhet. Denna enhet kan inkludera byar 

och städer, brahman och icke-brahmans, syd och nord, öst och väst, modern massmedia och 

kulturell media. Turner fortsätter med att hävda att ritualernas komplexa strukturer gör att de 

är kapabla till att förmedla mer än ett budskap åt gången.  Han vidhåller även vid den stånd30 -

punkt Singer har, ”Much light on the ways in which cultural themes and values are communi-

cated as well as on processes of social and cultural change”.  31

Geertz har i The Interpretation of Cultures (1973) skrivit om symbolers mening och religion 

som ett kulturellt system. Han hävdar att kulturella ageranden, konstruktioner, uppfattningar 

och användande av symboler är sociala händelser, offentliga och märkbara. Man ska dock inte 

likställa det. Han hävdar att den viktigaste tillgången är alltid symbolerna som ger människan 

en moralisk kompass, oavsett vart, när och hur. I och med att religion å ena sidan fastställer 

symboliken som något av stor betydelse för att skapa analytiska ideér i ett auktoritärt koncept 

över verkligheten så är det å andra sidan symbolikens roll att agera som en resurs för att ut-

trycka känslor av olika slag. Ty den som klarar att omfatta symboler och så länge man klarar 

att omfatta den, så ger religiösa symboler en kosmisk garanti för att förstå världen och ge en 

förklaring och precisera känslor.  ”In a ritual, the world as lived and the world as imagine, 32

fused under the agency of a single set of symbolic forms, turn ut to be the same world.”  Lo33 -

well Lewis The anthropology of Cultural Performance (2013), vidmakthåller Hobart & Kap-

 Turner, Victor Witter, The anthropology of performance, 1. ed., PAJ, New York, 1988 s. 23-2430

 Turner, The anthropology of performance, s. 2431

 Geertz, Clifford, The interpretation of cultures: selected essays, Basic Books, New York, 1973, s. 90, 32

99, 104

 Geertz, The interpretation of cultures: selected essays, s. 11233
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ferer i att deltagare under uppträdande och/eller föreställningar är medvetna om deras delta-

gande, handlande eller utövande för att deras uppträdande ska bli bevittnat eller deltaget i. Vi-

dare fortsätter Lowell Lewis att belysa Schechners argument att ett event, händelse eller upp-

levelse är bara en föreställning om den vidkänns som det, men att varje event, händelse eller 

upplevelse i vardagen kan ses som en föreställning.  34

Lewis, John Lowell (red.), The anthropology of cultural performance, Palgrave Macmillan, New York, 34

2013, s. 4, 5 & 6
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3. Ganga Arti som ritual, definitioner och tidigare forskning 

3.1 Ganga Arti som ritual ur ett forskningsperspektiv 

Aarti, arati eller arti är alla olika namn på den ritual där ljus används och systematiskt rörs 

framför en gudabild, enligt Jacobsen. Därefter så välsignas ljuset av gudomen och de som till-

ber kan sedan överföra den kraft, som ljuset fått, till sig själva.  Fuller beskriver puja som en 35

ritual som kan se i olika kontexter och platser. Det kan göras av både präster i tempel eller av 

lekmän i hemmet. Puja utförs regelbundet. Fuller fortsätter beskriva puja som en ritual som 

ofta ackompanjeras av en längre sekvens. I denna sekvens kan moment som mässande av 

hymner, offer till elden eller parallella ritualer ingå. Dessutom kan pujan variera i all oändlig-

het i sitt utförande. Puja, enligt Fuller, innehåller sexton punkter, där viftande med en olje-

lampa kommer på tolfte plats i hans lista. Fortsättningsvis förklarar han att puja kan reduceras 

till att bara innefatta innefatta kamferflamman. Denna reducering till lampans punkt allmänt 

kallas arati. Detta benäms även allmänt som en synonym för puja.  36

Eck beskriver hur en arti kan figurera i templet, mer specifikt Gangotri och templen där. Det 

börjar med att prästen blåser i ett snäckskal för att öppna ceremonin och ritualen. Hen står 

vänd mot floden med aarti-lampan. Hon lyfter den sedan och cirkulerar med lampan mot 

Ganga ackompanjerat av trummor och klockor. Ritualens fokus ligger inte i gudaavbildningen 

eller Ganga Devi, utan i floden utanför templet. Efter att prästen har cirkulerat med lampan 

återvänder hen in i templet igen. Inne i templet igen så offras Gangesvatten till Ganga Devi 

och deltagarna. De tar vattnet, dricker det och tar det på huvudet och i händerna. Det samma 

görs med elden för att få dess välsignelse. Eck skriver att arti innehåller hymner som mässas 

under ritualen i Gangas ära.  37

 Jacobsen, Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004, s. 35

300

 Fuller, C. J., The camphor flame: popular Hinduism and society in India, Rev. and expanded ed., 36

Princeton University Press, Princeton, N.J., 2004, 63, 67-68

 Eck, Diana L., India: a sacred geography, Harmony Books/Three Rivers Press, New York, 2012, s. 37
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Varanasi (alternativt Benares eller Banaras) är staden där Ganges rinner och höga byggnader 

reser sig vid flodens ena sida, där långa trappor leder upp till tempel och andra heliga bygg-

nader. Dessa kombinationer kallas ghat och översätts till banker eller landningsplatser. Vid 

dessa badar många av invånarna under dagens timmar.  Hinduer badar överallt i Ganges vat38 -

ten, främst vid de viktiga tirthas. När hinduer badar i Ganges tar de vatten i handen och häller 

tillbaka vattnet som ett offer till floden. De offrar även blommor och oljelampor till Ganga, 

liknande det som görs i templen.  Zara beskriver Varanasi som en stad där besökare kommer 39

på grund utav den religiösa, spirituella och antika kulturella rikedom staden har. Staden är be-

lägen vid Ganges strandbank (som redan Eck redovisat), dessutom är, enligt Zara, Varanasi en 

stad som förutom är bland de heligaste i landet en stad som har en viktig kulturell och politisk 

roll i Indien.  40

Som tidigare nämnt kommer undersökningens observationer ske på Assi- och Tulsighat. As-

sighat är en av de ghat som attraherar mest folk, de som väljer att bada på morgonen kommer 

hit från hela den södra delen av staden. Flertalet ghats har ett stort lerfält som badarna behö-

ver gå över innan de kommer till Ganges. Det är den badplats som ligger mest söder ut inom 

den heliga zonen i staden. Norr om Assighat återfinns Tulsighat, denna undersöknings andra 

observationsplats. Här återfinns hus och tempel på ghattrapporna.  Varanasis ghats är en del 41

av det som gör staden till den heliga stad den är, det är de som binder samman det profana 

med det heliga. Den heliga floden Ganges knyts samman med de religiösa templen men dit 

människor går till publika ritualer, som ett sätt att pausa det vardagliga livet.  42

 Eck, Diana L., Banaras: city of light, Routledge & Kegan Paul, London, 1983, s. 3-438

 Eck, D. L., India: a sacred geography, s. 131-13239

 Zara, C., 2016,Performing the sacred: Varanasi, the city of living heritage’, Int. J. Tourism40

Anthropology, Vol. 5, Nos. 1/2, pp.116–137. s. 117, 120.

 Eck, D. L., Banaras: city of light, s. 222-22341

 Amita Sinha, 2017, Ghats on the Ganga in Varanasi: The making of vernacular42
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I Rethinking the tourist gaze through the Hindu eyes: The Ganga Aarti celebration in Varana-

si, India gör Zara ett försök att problematisera ganga arti, dess betydelse och hur turism på-

verkar och tillåter ritualen att ”växa”. Hon beskriver ganga arti som en ritual, där förberedel-

serna pågått ända sedan sen lunchtid. Ghatsen har gjorts ren, alla rituella objekt har tvättas 

och ställts på sin plats. Ritualen utförs dessutom i någon form av permanent ”amfibieteater” 

där trapporna från ghatsen och plattformarna nedanför skapar en scen där trapporna skapar 

sittplatser åt åskådarna vilket de kollar ifrån och plattformen nedanför skapar själva scenen, 

menar hon. Vidare skriver hon hur utövarna är snygga, unga och vältränade Brahminer i full 

mundering. Religiösa sånger sjungs, hyllningar till Ganga mässas, ljud från klockor och åskå-

darnas klappningar hörs och offergåvor så som eld ges. Elden är även den största delen av ri-

tualen, både rent betydelse-mässigt och utseendemässigt, då den ackompanjeras av olika ef-

fekter. Hon menar till exempel, utifrån hennes fältanteckningar, att meningen med nedsläck-

ning kring elddelen är på grund utav att det ska vara vackert.  Hon lyfter fram hennes egna 43

analys kring att liknelsen med teater inte handlar om att förminska ritualen till någon som inte 

har religiös relevans. Utan det handlar om en religiös ritual i allra högst grad där religiösa in-

slag så som hyllningarna till Ganga. Istället försöker hon problematisera hur ritualen kan ha 

blivit en turistattraktion och hur ritualen har promotats till den grad att hon ifrågasätter sam-

bandet mellan autentiskt och iscensatt. Hon försöker istället koppla den antika grekiska tea-

tern till ganga arti, där även den antika teatern tillika var kopplat till religion. Hon jämför 

bland annat hur arti har samma funktion för darsan som den antika grekiska teatern, där alta-

ret och prästen stod och gav åskådarna religiösa ritualer.   44

Främst tydliggör hon från sina tankar om hur turister kan komma att se på ritualen och vilken 

roll de får vid den. Bland annat lyfter hon fram hur ritualen har skapat en plats där de lokala 

invånarna, oavsett yrke, pilgrimer och till exempel tiggare kan prata och träna sig i engelska 

med utländska turister, tjäna pengar på merförsäljning eller helt enkelt möta nya människor. 

Detta har även gjort att platsen där arti hålls har blivit en plats för både darsan och politiska 

diskurser. Hon har även dragit slutsatsen att invånarna, turister, tjänstemän och dyl ger en am-

 Christina Zara, 2014, Rethinking the tourist gaze through the Hindu eyes: The Ganga Aarti celebra43 -
tion in Varanasi, India., Tourist Studies 2015, Vol 15, University of Sheffield s. 31-33

 Zara, C, Rethinking the tourist gaze through the Hindu eyes: The Ganga Aarti celebration in Varanasi, 44

India, s. 33
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bivalent bild utav det, antingen tycker man ritualen fungerar bra som ett verktyg att bevara en 

kultur medan de andra anser att den religiösa aspekten har försvunnit till följd av kommersia-

lismen och i försöket att skapa en show av det, till de som som bara njuter av att kolla på ritu-

alen utan att ifrågasätta innebörden.   45

Darsan försöker ge läsaren en inblick i hur Indiens religiösa tradition tar sig i uttryck. Bland 

annat skriver Eck att i den indiska kulturen och kontexten så är seendet en typ att beröring. 

med det menas att det skapas en förbindelse eller förening vid seende och beröring där en 

form av rörande kan ses som förståelse eller rent utav kunskap. Att se handlar heller inte bara 

om det fysiologiska seendet där det i Indien, och andra kulturer för den delen, handlar om att 

kunna se meningen i en kontext.  C. J Fuller ställer sig frågan, vad är det egentligen hinduer 46

kollar på? Är det något gudomligt, en bild av något gudomligt eller något mellanting av de två 

första frågar han sig. Han argumenterar för att gudomen återfinns i bilden, men att bilden kan 

ha kommit dit genom antingen en insättning via en ritual, och då en redan producerad bild, 

eller så återfinns bilden naturligt med en självexisterande bild. Gudomen och bilden kan vara 

permanent uppsatt, till exempel som i tempel eller så är den bara där temporärt, till exempel 

vid olika festivaler. Därför slår Turner fast att särskiljandes mellan bild och gudom förutsatt i 

många olika kontexter. Det han menar är att objektet för dyrkan inte är bilden, däremot gu-

domen inom bilden. Människor som dyrkar bilden ser inte gudomen uttryckligen men blir 

vidrörda av den gudomliga kraften som bilden utstrålar.   47

Eck hävdar även att rituella offergåvor, så som frukt och blommor, inom hinduismen är det 

finaste man kan offra därför att alla, även de fattiga, har råd med dessa. Hon redogör att alla 

typer av offergåvor eller offer, så som blommorna, ljuset, elden, mässa och mat är sådant som 

tillfredställer sinnena, inte bara gudomlighetens utan även de som dyrkar.  För denna uppsats 48

 Zara, C, Rethinking the tourist gaze through the Hindu eyes: The Ganga Aarti celebration in Varanasi, 45

India, s. 36-38

 Eck, Diana L., Darśan: seeing the divine image in India, 3. ed., Columbia Univ. Press, New York, 46

1998, s. 9
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analys kommer även hennes resonemang kring hur folk kommer till tirtha för att få darsan 

och prasad hos gudomarna och dess plats nyttjas. Allt vatten som används vid ritualerna sägs 

även omvandlas till Ganga, ur ett symboliskt värde, och blir därmed heligt vatten oavsett vart 

man befinner sig.  Wikström redogör hur arti och puja hur dessa två moment handlar om se49 -

ende och hur de som utför det reagerar med symbolerna relaterade till de. De västerländska 

verbala traditionerna å andra sidan menar han, att de måste stå i klinch men den kognitiva de-

len av den dogmatiska processen. Hans undersökning å andra sidan visar att respondenterna 

inte alls utför ritualen pågrund utav det utan det handlar om ett seende, att lukta, att känna och 

att äta.  50

Som en sammanfattning av 2.1 och 3.1 kring ganga arti så kan man se att det finns flertalet 

olika teorier om vad det finns för bakomliggande orsaker hos en ritual. Bell som i den här un-

dersökningen kommer belysa hur en ritual konstrueras och vad den kan komma att ge utifrån 

den konstruktionen. Hornborg belyser vikten av att förstå ritualer, symboler ur en kontext. 

Hur en social händelse kan påverka ritualens funktion. Geertz och Turner som klargör vilken 

roll en ritual har ur den sociala och kulturella grenen. Samt Fuller och Zara som på ett klart 

sätt ger en vetenskaplig bild av hur ganga arti kan gå till. Eck har även klargjort hur staden 

Varanasi och dess ghat fungerar för ritualerna. 

 Eck. D. L, Darśan: seeing the divine image in India, s. 63, 6749
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4. Resultat       

4.1 Assi ghat - observationer och intervjuer 

4.1.1 Hur deltagandet och religiositet kan ta sig i uttryck 

”Ritualen börjar med en lång bön och de som sitter på främre etage är också de som lyfter 

sina händer mot sky i slutet av bönen… När offerblommorna delas ut tas den av många och 

folk bakom mig flyttar fram för att kunna få blommorna men också kunna gå ner snabbare till 

Ganga vid offerdelen.”  Så sammanfattades en av de gjorda observationerna. Bland annat så 51

är det så att de observationer som gjort på Assi har mångt om mycket gett samma empiriska 

data som de på Tulsi. Grundstommen i ritualen är och har förblivit densamma under den tid 

och de tio gånger som observationerna har ägt rum på Assi, såklart och liknar även den som är 

redogjord i inledningen.  Under ritualernas gång sitter flertalet människor som klappar nära 52

scenen där de ”präster” som utför ritualens första moment återfinns. Bakom denna scen får 

inga beträda, detta på grund utav att det stör blicken mot Ganges får jag förklarat för mig.  53

Ritualen i sig är ackompanjerad av musik, ljus och sång. Utöver det så finns, som redovisat i 

kapitlet om arti en eller flera oljelampor som används. Denna lampa får scenen att lysa upp 

samt att åskådarna och deltagarna har benägenheten att klappa med och sjunga när någon av 

lamporna kommer fram eller när musiken spelas. 

Under ritualen den 28/10, på Assi, försvann elen och var borta under hela tiden, den 14/11 på 

Assi fanns det ingen musik alls. Detsamma gällde 15/11 på Assi. Gemensamt för dessa tre 

kvällar var avsaknaden av klappande. De enda man hörde var klockornas ringande och kame-

ror som smällde av. Det var inte förens när blommorna gav ut och när man offrande till Ganga 

man kunde urskilja vilka som deltog aktivt. Flertalet av de som satt längre fram på trapporna 

valde dessutom att ta emot blommorna samt offra dem.  På så sätt var även dessa dagars ritu54 -

al väldigt olik den som skett många andra gånger. Med avsaknaden av musik och ljus så upp-

 Deltagande observation, 7/11-17, Assi51

 Deltagande observationer gjorda 21/10, 28/10, 30/10, 2/11, 3/11, 7/11, 10/11, 14/11, 15/11 & 20/11, 52

Assi

 Deltagande observation, 27/10, Assi53

 Deltagande observationer från 28/10, 14/11 och 15/1154
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levs det snarare som det religiösa framhävs ännu mera. Det blir fokus på de som använder 

eldlamporna och röklampan. För en utomstående så upplevs det också mer autentiskt i den 

mån att man får uppfattningen att det är en uråldrig ritual på så sätt och att folk alltid har 

kommit hit för att bevittna den. Den 14/11-17 görs en intervju, på Assi med två 24-åriga stu-

denter. När de får frågan om de är där av religiösa anledningar eller för att få se ”showen” 

svarar de: Det är inte bara för att se ritualen, de gillar att hänga där och gillar dessutom musi-

ken.  En av respondenterna kommer mest för att kolla på folk, han menar på att det inte är 55

viktigt att be under ritualen för han är ändå troende.  Samtidigt som en 21-årig kille säger att 56

han ser ritualen för att det är viktigt för honom snarare än någon annan. Inte heller är det vik-

tigt att fota eller komma dit själv.  Båda intervjuerna påvisar dualiteten i ritualen. Den sociala 57

kontexten anses viktigt för några medan det är den spirituella som anses som viktigast för 

andra. 

4.1.2 Vilken roll spelar ritualen och om den kan anses viktig 

I den djupintervjun som gjordes, på Assi med en av medlemmarna ur familjen som står bakom 

ritualen, så framhäver han vikten av arti vid ghaten sker ur religiösa och mytologiska aspek-

ter. Med dessa religiösa och mytologiska aspekter växer betydelsen av att ha ritualen på denna 

plats. Samtidigt sa han likväl, på frågan om det har skett några utvecklingar sen de började, 

2002, att man har expanderat från en ensam person som utförde ritualen till att man nu har 

fem som utför den. Detta har man gjort för att folk kommer samt genom en ekonomisk kraft. 

Ekonomin kommer via privat donationer som doneras lite när som helst, till exempel under 

ritualen. Det som förändrat Assi ghat och ganga arti, är Modi (Indiens premiärminister). Un-

der Modi har, enligt respondenten, Assi ghat som helhet blivit ett föremål för utveckling. Det 

ses idag som en modellghat där arti är en del i det och den har därför utvecklats till att bli at-

traktiv som ghat och därför även som ritual. Oavsett så menar respondenten att antalet delta-

gare eller åskådare under ritualen spelar roll. Floden Ganga och arti, säger han, är inget man 

kan läsa om, det måste upplevas. Floden är viktig för den indiska traditionen men den är tilli-

 Bakgrundsintervju, 14/11-17, Assighat, två 24-åriga studenter55

 Bakgrundsintervju, 20/11-17, Assighat56

 Bakgrundsintervju 15/11-17, Assighat57
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ka viktig ur en politisk, ekonomisk och miljömässig aspekt.  Det som kommit fram under 58

djupintervjuerna visar hur viktigt de anser att Assi framstår som en stor och framtidens ghat. 

Det verkar även som att den expansion man gjort ses som bra både ur ekonomisk, storlek och 

religiös mening. Det ska dessutom påpekas att det är något som upplevs och det är Ganga 

som ska upplevas. Det är något som den andra djupintervjun framhäver. Där menar respon-

denten att det är viktigt att folk som kommer också kollar på grund utav att de kan få spirituell 

vägledning. Den är till för alla och alla kan kolla, även turister. Han medger, om än lite ovil-

ligt, att folk faktiskt kommer dit för den sociala kontexten också. Men det är därför det blir 

extra viktigt att göra ritualen fin så att folk kan fota och komma ihåg den.   59

4.2 Tulsi ghat - observationer och intervjuer 

4.2.1 Hur deltagandet och religiositet kan ta sig i uttryck 

Tulsi, som ligger bredvid Assi, har generellt mindre folk under sin ritual. Tulsi har en trottoar-

liknande väg som går mellan trapporna där åskådarna sitter och scenen där ritualen utförs. På 

så sätt går fler direkt förbi ritualen utan att behöva stanna till. Under observationerna har det 

visat sig hur flertalet tillkommer under ritualens gång samt lämnar under ritualens gång, på 

Tulsi. Under ritualens gång så sker de tre delarna där två eldlampor och en rökbehållare fram-

för och riktas mot Ganga. Under dessa delar slås det i en trumma, musik spelas och klockor 

ringer. Till musiken och ljudet ackompanjeras ritualen av klappningar och mässande från de 

flesta som sitter på trappan för att delta. Trappan i sig är flera steg och de som deltar allra ak-

tivast sitter längst fram. De är även dessa som tar blommor för att offra de i floden.  Det har 60

redan påpekats men bör påpekas igen, att artin på Tulsi ger upphov till att flera människor kan 

gå förbi mellan scen och åskådare. Detta medför därmed att det upplevs som mer naturligt och 

på så sätt kan det också tyckas mer autentiskt. Ritualens gång störs aldrig utav alla de männi-

skor som passerar förbi utan snarare gynnas av det.  

 Djupintervju 5/12-17, Assighat58

 Bakgrundsintervju, 7/12-17, Assi59

 Deltagande observationer gjorda 29 & 30/10-17, Tulsi60
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4.2.2 Vilken roll spelar ritualen och om den kan anses viktig 

I en av mina bakgrundsintervjuer på Tulsi, en med en 15-åring kvinnlig student från Brahmin-

kastet säger hon till exempel att hon kommer till Tulsi både ensam och med kompisar, det är 

roligt när hon går med kompisar för at då kan de umgås, prata och hänga där samtidigt.  Med 61

det sagt så menar hon att det finns ett socialt sammanhang för henne att röra sig kring Tulsi 

under ritualen. Det blir ett sätt att umgås samtidigt som det är en religiös ritual. Å andra sidan 

säger en 22-åring manlig student ur Brahmin-kastet såhär ”Jag kommer ensam för att få still-

heten, lugnet och det känns mer spirituellt. Det är också därför jag ber.”  Denna mannen pra62 -

tar istället om vikten att få komma ensam för att uppnå lugnet och på så sätt uppleva ritualen. 

I och med att han alltid ber får man dra slutsatsen att han deltar aktivt i ritualen. 

Vid djupintervjuerna har respondenterna pratat om vikten med floden Ganges. Det är därför 

man har arti vid Ganga, för att hylla henne. Dels av religiös anledning men även av miljö-

mässiga skäl, menar han. För honom handlar arti om att sprida budskap både för den traditio-

nella indiska men tillika att höja medvetenhet kring föroreningarna i Ganga. Det är därför 

folk kommer för att se på ritualen, på grund utav att Ganga är deras moder. Det är så att han 

under intervjuer kommer på fler och fler saker som han säger folk kommer för. Bland annat 

menar lyfter han fram att folk kommer för att det är en rutin för de lokala människorna, reli-

giösa anledningar och den redan nämnda miljö-anledningen. Det som varit unik för denna re-

spondent är att han är den som har pratat om vikten med ljud som en attraktionsfaktor för att 

få folk att förstå att det hålls en religiös ritual där. Det är därför de valt att utveckla arti från 

en väldigt simpel ritual till vad den är idag. Respondenten menar att med tanke på mainghat 

(Dashashwamedh-ghat) välkända arti, så ville de utveckla sin egen till att bli kända. Han tyc-

ker att det är upp till varje persons egna insikt kring varför de är där. De som vill kan hänga 

och dricka te, men de som kommer dit för ritualen kan också göra det. Tulsi är precis som 

Assi i hur man finansieras, det är en organisation som sponsrar med pengar för att upprätthålla 

den, man kan donera privat både under ritualen och vilken annan dag som helst.  Det denna 63

respondent trycker på är att man använder arti som ett sätt att nå ut med ytterligare budskap, 

 Bakgrundsintervju, 23/11-17, Tulsighat, 15-åring student, tjej ur brahmin-kastet61

 Bakgrundsintervju, 16/11-17, Tulsighat, 22-årig manlig student ur brahmin-kastet.62

 Bakgrundsintervju, 8/12-17, Tulsi63

�31



inte bara religiöst på ett direkt sätt. Utan man försöker göra människorna varse om Ganges 

som en flod som lider utav miljöförstöring. I och med att de anser Ganges som en gudinna 

kan man dock inte säga att det inte har med deras religiösa övertygelse att göra heller. 

De andra två intervjuerna som är gjorde, ena på Tulsi och andra på Assi, påvisar dels som ti-

digare nämnt hur arti är finansierad. Men dessa intervjuer är även de som explicit och endast 

pratar om en religiös anledning och vikten av att ha arti där av just denna anledning. Det ska 

dessutom tas i beaktning att när de menar endast religiös anledning verkar de påpeka traditio-

nens vikt implicit. Ty ena gången är det vikten av att föra vidare traditionen med anledning att 

inte låta religionen dö ut. Detta gör de, enligt den personen på Tulsi som är delaktig i ritualen 

utförande, genom att de facto utföra ritualen för människor.   64

4.3 Liknelser och skillnader mellan Tulsi- och Assi ghat 

Under observationerna har man kunnat se vissa gemensamma element hos Assi och Tulsi. Ri-

tualen har innefattat fyra större delar som är i allra högsta grad gemensamma. Dessa gemen-

samma delar är; det systematiska förande av en behållare där rökelse och parfym kommer 

ifrån. Det samma gäller den eld som består av små bollar som tänts på och den flamma som 

återfinns i en behållare som har formen av en orm och brinner med en större, gemensam och 

mer intensiv flamma än den andra eldbehållaren. Den fjärde och sista gemensamma större del 

är offrande till Ganga, dess tillhörande bön och mässande. Offrande, bönen och mässandet 

sker sammanhängande. Dessutom har de både Assis och Tulsis ritualer mindre delar som är 

gemensamma, sådana delar är som att aktörerna blåser, både innan och när ritualen är slut, i 

en snäcka. De har även en mindre del ritualen som består av att de viftar bort blommor som 

de sedan innan offrat, från platsen de står på. Det som skiljer de två ghats emellan är, utöver 

utseende, hur musik, klockor och eventuella trummor används. Musiken eller bönerna är på 

hindi och för en oinsatt svårt att höra vad det handlar om, förutom att man hör ordet Ganga en 

del. Dessutom skiljer musiken dem emellan. Tulsi använder sig som sagt av en slags trumma, 

vilket Assi inte gör. Assi har fem aktörer som utför vevande med eldarna och rökelsen medan 

 Bakgrundsintervju, 7/12-17, Tulsi64

�32



Tulsi använder sig av två. Utifrån åskådarnas perspektiv så är det betydligt fler som kollar på 

Assi ganga arti jämfört med Tulsi dito. Det går dessutom fler förbi runt Assi, mest på grund 

utav dess geografiska utformning. Ritualen utförs vid Ganges så man ser eldflammorna fram-

för floden. På Assi får till exempel ingen gå bakom scenen (det finns en lerstrand där) medan 

på Tulsi går det nästan alltid förbi folk framför scenen på grund utav att ett vandringsstråk, 

nästan som en trottoar, där.  65

4.3.1 Hur det rituella deltagandet kan skilja sig 

Observationerna har visat uppvisat empiri som att deltagandet under ritualen kan se väldigt 

olika ut. Vissa deltar genom att sitta och endast kolla, vissa går snabbt förbi och får sin vad 

jag förmodar är darsan. Detta genom att ta i elden. Vissa sitter och hänger intensivt med i de 

klappningar, mässandet och bönen. Något som visat sig genomgående under observationerna 

att de som aktivt deltar , är att de tenderar att sitta längre fram på trapporna och närmare sce66 -

nen. Mina observationer har även visat sig att individer som väljer att gå mitt under ritualen 

har möjligheten att få röra vid elden på Tulsi medan Assis utformning av ritualscenen och 

ghaten gör att det inte blir möjligt på samma sätt där. Det är något som får ses som gemen-

samt för både Assi och Tulsis ritualer, att folk kommer och går under hela ritualens gång. Ald-

rig under mina observationer det hänt att varken någon kommer eller går under ritualen. Un-

der 21/11 till 22/11 visade de sig att efter ungefär halva ritualen hade antalet åskådare ökat till 

ungefär den dubbla mängden. Vid ritualens start fanns det tolv ena dagen respektive tretton 

den andra som kollade. Vid slutbönen var det 25 respektive 27 som bad och deltog vid offran-

de.  67

Andra intressanta aspekter i fältarbetet har varit hur individerna kommer till platsen för ritua-

len. Om man kommer i grupp eller går dit själv. Under observationerna har det visat sig att 

detta även är något som skiljer de två ghat åt. Där Tulsi står för den ensamme religiösa indivi-

den medan Assi har påvisat det motsatta, den religiösa gruppen. Det kan hävdas, utifrån ob-

 Deltagande observationer gjorda mellan 27/10 - 17-23/1-1765

 Med aktivt deltagande syftar jag på, att på något sätt delta i ritualen. Det kan innefatta sådant som att 66

be, att offra, att sjunga med i sångerna, att ta presaden, att ta i elden, att gå ner till Ganga för offer eller 
att skänka pengar.

 Anteckningar från deltagande observationer mellan 21/11-17 till 22/11-17.67
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servationerna att generellt så är de som kommer ensamma lite äldre medan de yngre tenderar 

att komma i grupp. Det ska dock inte bortses från faktumet att även äldre kommer i grupp, 

men då med vad som verkar vara familj snarare än vänner. Frånsett gruppernas sammansätt-

ning så kommer personer i olika konstellationer, varje dag, varje gång. Något som har visat 

sig viktigt är musiken betydelse vid klappande och att kunna skapa en deltagande åskådare. 

Under ritualen den 28/10, på Assi, försvann elen och var borta under hela tiden, den 14/11 på 

Assi fanns det ingen musik alls. Detsamma gällde 15/11 på Assi. Gemensamt för dessa tre 

kvällar var avsaknaden av klappande. De enda man hörde var klockornas ringande och kame-

ror som smällde av. Det var inte förrän när blommorna och när man offrande till Ganga man 

kunde urskilja vilka som deltog aktivt.  Utifrån observationerna kan man se vissa mönster 68

när folk väljer att fotografera, detta sker främst under den andra elddelen, där behållaren med 

ormkroppen förs fram. Det är dessutom då det klappas från deltagarna som mest, detta på 

oavsett ghat. Detta har visat sig genomgående under observationerna. Det är den eld som fo-

tas allra oftast, vilket även visat sig genomgående.  

Resultatet har sammanfattningsvis påvisat hur de både ghats ganga arti har gått till. Vissa 

särdrag som att det används olika instrument och att det spelas snarlik men ändå olik musik 

sinsemellan. Dessutom har det visat sig att deltagandet kan se annorlunda ut. Vissa går till ri-

tualen och stannar där hela tiden medan vissa bara stannar periodvis. Dessutom har det visat 

sig att de flesta som aktivt deltar tenderar att sitta närmare scenen än de som inte aktivt deltar. 

Genom observationerna och intervjuerna har det framkommit att de flesta ber, men nödvän-

digtvis inte offrar, mässar eller klappar under ritualens gång. Det visade sig även att det finns 

ett behov av att visa via sociala medier att man varit och deltagit vid ritualen.  

 Deltagande observationer från 28/10, 14/11 och 15/1168
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5. Analys 

5.1 Analys 

I analysen kommer observationernas resultat och intervjuernas resultat att relateras till bak-

grund, tidigare forskning och teori. Här kommer, som tidigare nämnt, ingen annan litteratur 

att användas än den som redan är redovisad. Med det sagt så kommer analysen att försöka ge 

svar på agerande, utgångspunkter, eventuella synpunkter och åsikter.  

5.1.1 Vad ritualen kan komma att betyda  

Hornborgs tankar om acceptans för en ritualen inte per automatik betyder att man tror på före-

ställningar skulle kunna förklara de individer som säger sig komma till ritualen för att avnjuta 

andra tillfällen än endast ritualen som religiös förseelse. Något Zara dessutom lyfter i hennes 

artikel, där hon liknar ritualen med en teater. Vi ska dock komma ihåg, precis som Zara påvi-

sar, risken med att förminska ritualen till något icke-religiöst, vilket det inte är heller. Detta 

både enligt hennes undersökningar men också om vi väljer att titta på denna undersöknings 

resultat. Hon fortsätter att prata om ritualen och ghats som en plats där människor av olika 

bakgrunder kan mötas och integrera med varandra.  Detta har dessutom påvisats i en intervju 69

från 20/11-17, Assi, där den mannen kommer dit för att han inte känner så många andra.  70

Därav kan man dra slutsatsen att denna mannen kommer, i brist på andra vänner, till Assi och 

ritualen för att få träffa andra människor då han ändå inte ser ritualen som det primära. Det 

primära ses istället som att ”hänga” på Assi istället.  

Det kan relateras till djupintervjun där respondenten som är ansvarig för Assis ritual menar att 

Assi har blivit en slags modellghat där ritualen är en del av den.  Hornborg förutsätter också 71

 Zara, Rethinking the tourist gaze through the Hindu eyes: The Ganga Aarti celebration in Varanasi, 69

India, 31-33, 36-38

 Bakgrundsintervju 20/11-17, Assi70

 Djupintervju, 5/12-17, Assi71
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att rituella handlingar behövs för att legitimera existensen av en allmän ordning samt skapa en 

moralisk kompass.  Med det sagt så kan vi tänka oss att ritualen figurerar som sådan för de 72

som ansvarar för den. I djupintervjuerna har respondenterna belyst vikten av att använda ritu-

alen som ett medie för att nå ut till åskådare och invånare med en agenda.  Denna skulle 73

kunna vara olika beroende på kontext, men i detta fallet har de pratat om viktiga punkter som 

till exempel miljömässiga, religiösa och traditionsenliga agendor. Genom tanken att åskådlig-

göra miljömässiga problem hos Ganga genom en ritual tillägnad Ganga så kan man argumen-

tera för att ritualen tar på sig rollen att skapa en moralisk kompass.  

5.1.2 Hur deltagande kan se ut 

Hur Fullers och Zara beskriver ritualen är till största del lik den arti som har bevittnas och 

redogjorts i inledningen och resultatet. Därmed kan vi slå fast att pujan och arti kan ses som 

synonymer men också som att arti är en del av pujan. Med det antagandet kan vi också förstå 

varför ett par respondenter har svarat på att ritualen är som rutin för de. Något också Bell 

hävdar, att en ritual kan utföras av rutin och överdriven rutin.  Med Bells föreställning kring 74

att ritualer kan göras på rutin så kan vi återigen argumentera för respondenterna i bak-

grundsintervjuernas svar visar vissa tendenser som att svaren påvisar liknande tankar som de 

Bell framförde kring rutin och ritual. Nämligen att ritualen som sig verkar lättåtkomlig för en 

vanlig hindu och det krävs ingen nämnvärd prestation för att delta i den.  

Vid Tulsi har flertalet personer gjort detta förbipasserande och då inte deltagit över en längre 

tid. Vilket skulle kunnat tyda på en lättillgänglig rutin där ingen nämnvärd motprestation be-

hövs för att få sin välsignelse. Därmed borde också lättillgängligheten att vara en attraktion i 

sig. Angående attraktioner så kan man också argumentera med hjälp av djupintervjuernas em-

piri då de menar att ljud och ljus är en attraktion för skapa ett intresse kring ritualen. Något 

Zara hävdar, även om hon bland annat också menar att nedsläckning är ett sätt att göra det 

mera attraktivt och därmed fint. Med detta sagt så har vissa intervjuer och observationer tyd-

 Hornborg, Ritualer: teorier och tillämpning, s. 84-8572

 Djupintervju, 8/12-17, Tulsi73

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 1974
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liggjort hur det ibland kan vara viktigare att delta socialt under ritualens gång istället för att 

delta aktivt under hela ritualens gång. Tulsis utformning och till viss del Assis gör det ju möj-

ligt att inte behöva delta under hela ritualens gång. Tulsis i synnerhet. I och med det är upp-

lagt för att kunna gå förbi för att sedan ta i elden och sedan gåvidare så kan det återigen kopp-

las till det Bell argumenterar om att ritualer kan göras på rutin. Den dagliga arti kan därför 

komma att bli rutin. 

5.1.3 Varför ritualen kan ses som en viktig del av livet 

Med tanke på den empiri som tagits del av så är det svårt att missa vikten av den religiösa ri-

tualen, ganga arti. Det Eck benämner som darsan skulle i detta fallet kunna förklara varför 

det anses viktigt att offra, be, ta elden och ta presad bland de som deltar och anser det är vik-

tigt. Eck hävdar ju bland annat att alla offergåvor eller offer, till exempel blommor, ljus, eld 

och mat är offergåvor som tillfredställer sinnen, inte bara gudomens utan de som dyrkar ock-

så. De som dyrkar en gudom blir därför också berörda av den gudomliga kraften genom bil-

dens utstrålning.  På så sätt kan vi förstå de som aktivt deltar under hela ritualen men det kan 75

också förklaras förbipasserandes vilja att ta i elden. Det skulle emellertid också kunna förklara 

vikten av att faktiskt be, ta pressad, offra och ta i elden när det sätts i paritet med att de flest 

som säger sig delta på detta viset menar på att de nästintill alltid gör det när de deltar vid ritu-

alen. Det blir därför av religiös vikt att utföra dessa delar av ritualen. Det Eck istället framhä-

ver som skulle vara applicerbart på arti är snarare hur det blir viktigt för personerna själva att 

göra det. Inte för ritualens skull, som det vid första ögonkast skulle kunna vara. Det är genom 

offer, tagandet av elden och presad som man når den gudomliga kraften.  

Annars kan man också argumentera för att det är precis tvärtom, ritualens alla delmoment 

görs av slentrianmässig karaktär där det snarare har blivit ett distanserat sätt att uttrycka sina 

attityder, om vi ska gå på en av Bells linjer. I detta fallet menar hon att tecken och symboler, i 

detta fallet till exempel elden, presad eller röken, har en relation till ritualen och därför är be-

roende att bli förstådd i en kontext.  Därför behöver vi förstå att tillexempel elden, presad 76

 Eck, D. L, Darśan: seeing the divine image in India, s. 9, 48-49, 63, 6775

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 41-4376
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och röken är i kontexten heliga ting och de har, via ritualen, blivit försedda med gudomlig 

kraft.  

5.1.4 Den kulturella och sociala ritualen  

Vi behöver också förstå att ritualen kan ha gett åskådarna olika känslor men bland annat kan 

det också, om vi utgår från Geertz och Turner beskriva ritualen som en kulturell föreställning, 

där det finns ett början och ett slut. Det förklaras att kulturella föreställningar kommunicerar 

genom icke-lingvistiska medier. På så sätt kan ritualen figurera som ett icke-ingvistiskt medie 

som kan förmedla kulturella aspekter till de som rör sig kring ritualens utgångspunkt.  Med 77

andra ord är det ganska likt vad en av männen i bakgrundsintervjun svarar när han menar att 

ritualen är ett sätt att skapa medvetenhet om Ganga. Det intressanta i detta fallet blir också 

utifrån de svar från bakgrundsintervjuerna och vad respondenterna sagt i dessa. Då de som har 

varit där har påpekat att de själva är där för deras religiösa tro och att de är hinduer men vissa 

har sagt sig njuta av det sociala också. De själva har inte sagt några andra anledningar och 

eventuellt kanske de inte reflekterar över att det skulle finnas några andra anledningar. Men 

genom att försöka analysera varför de är på ritualen och vad den kan komma att betyda för de, 

mer än de enkla svar de gett, så kan vi vända oss till Geertz igen för att försöka komma till 

underfund med det.  

Bland annat kan man hävda att ritualen som symbol är ett sätt för människor, genom omfatt-

ning av den, att få en kosmisk garanti och därmed förstå världen och ge en förklaring för de 

känslor som uppkommer men å andra sidan fungerar också religionen som en skapande kraft 

av analytiska ideér i ett auktoritärt koncept.  Man behöver också förstå att ritualen har en re78 -

lation till det den föreställer och därmed har kontexten och betydelsen ett samband som är 

flexibelt, som Bell beskriver det. Dualiteten i hur man som ansvarig väljer att se på ritualen, 

som påvisat ur djupintervjuer och hur man som lekman, vilket påvisats genom bakgrundsin-

tervjuer, ser på det ur helt olika synvinklar. När ingen av respondenterna i bakgrundsintervju-

 Turner, The anthropology of performance, s. 23-24 & Geertz, The interpretation of cultures: selected 77

essays, 90, 99, 104

 Geertz, The interpretation of cultures: selected essays, s. 10478
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erna har pratat om Ganga som en flod med miljöproblem och när en respondenten på Tulsi 

påvisar att man använder arti som ett sätt att göra det synligt kanske man kan börja ifrågasätta 

hur man gör. Det är då man kan behöva vända sig till just tanken om att symboler och teck-

nen, som görs i ritualen ändrar mening beroende på vad de föreställer. Men det bör också spe-

la in vem som ser på ritualen och ur vilka ögon. Symbolerna som enligt en av arrangörerna 

ska ses som en rop på hjälp från Ganga kan ur en turist ögon se ut som en eldshow medan 

lekmannen ser det som endast religiösa symboler. Det går dessutom inte komma ifrån att arti 

sätt att kommunicera är precis vad Turner menar när han pratar om de kulturella föreställning-

ar som handlar om att ting inte behöver kommuniceras genom tal som redovisades i början av 

stycket. 

5.1.5 Hur religiositet kan uttrycka sig 

Med hjälp av Geertz kan man förklara vad ritualen kan komma att betyda för respondenterna. 

Det som redovisats i stycket innan, med ritualer och symboler som garanti för att kunna ge 

utlopp för sina känslor. Med det går det också att förklara varför respondenterna har valt att 

komma dit, utför ritualen och varför de anser det viktigt att be. På samma sätt kan det förklara 

respondenterna som menar att de kommer för stillhet, lugn och ensamhet. Det blir ett sätt för 

dessa att kunna sätta fingret på vad ritualen gör med deras sinne. Religiositeten hos deltagarna 

kan också komma att uttrycka sig i att just delta. Det är en social handling och därmed blir det 

ett sätt att delta genom att vara där. Det kan också vara så att det är därför fotograferandet sker 

såpass mycket och frekvent. Att kunna visa att man är religiös och det ges i uttryck genom 

delningar på sociala medier. Att ritualer är en social handling har redan behandlats genom 

Hornborg. Det går också att argumentera för att det snarare är att göra som Eck beskriver, om 

offergåvor i form av blommor som bland det finaste som går att offra. Det kan också handla 

om att delta i mässandet till Gangas ära som Eck menar. Det kan också handla om darsan 

som Eck och Wikström har diskuterat. Oavsett så kan vi fastslå att religiositeten kan ta många 

olika uttryck och speciellt under en offentlig ritual som också sker i det offentliga rummet.  

Analysen kan sammanfattas genom att återigen säga att det är svårt att sätta etiketter på en 

ritual. Den kan å ena sidan förstås som djup religiös med hjälp av resultatet, teori och tidigare 

forskning om ganga arti. Men den kan å andra sidan förstås som att det handlar om en social 
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kontext snarare än religiös och detta med hjälp av bland annat Geertz och Turner. Det finns 

även andra aspekter som framkommit med hjälp utav analysen och resultatet, att ritualen kan 

innefatta poltik och ekonomi. 
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6. Avslutande diskussion 

I diskussionen kommer tankar om metod, resultat och analys framföras. Till att börja med 

kommer metoden diskuteras, vad som hade kunnat gjorts annorlunda och vad som skulle kun-

na undersökas i framtiden. Därefter kommer resultat och analys diskuteras, då de naturlig fly-

ter samman. 

6.1 Diskussion 

När det gäller resultatet och analysen så är det som framkommit i både redovisningen av em-

piri och analysen av den samma. Bland annat blir det ganska intressant att prata i termer av 

Bells olika kategorier som vi själva sätter på ritualer. Hur de kan skapa förvirring när det skil-

jer väldig lite. Hon framhäver dessutom problemet med att sätta epitetet på ritualer på så sätt 

att det kan underminera betydelser av inhemska ritualer.  Därmed kan vi börja diskutera och 79

tänkas oss hur det egentligen är med ganga arti. I resultatet har det redovisats att Assi startade 

sin ritual i början av 2000-talet och att den utvecklas sen dess. Därmed kan vi börja diskutera 

huruvida kategoriseringen av att se ritualen som endast en ritual gör att vi missar viktiga äm-

nen eller aspekter med den som till exempel att det verkar figurera som en mötesplats, vilket 

redan redogjorts. Men det kan verka som, om man valde att frikostigt tolka bakgrundsinter-

vjuerna som att det finns en politisk makt i det hela, att Modi gjorde Assi till den ghat det är 

idag, att sådana reformer inte skulle komma utan någon som helst motprestation kan kanske 

ses som lite naivt. Eller så är den tanken alldeles för cynisk. Oavsett så har respondenterna 

påvisat miljömässiga aspekter i ritualen och med Tulsis bidragsorganisation inblandning får vi 

ytterligare en apsekt att ta hänsyn till när de väljer att lägga betoning på att ritualen handlar 

om att skapa miljömedvetenhet kring Ganga. Analysen ska dock inte förminska vikten av att 

personer som är inblandade i Tulsi ritual och område har hand om ett reningsverk, vilket lig-

ger bredvid ghaten. Därmed kan deras miljöintresse enkelt förklaras på ett sådant sätt att deras 

inblandning i reningsverket genomsyrar deras andra verksamheterna 

Vi kan dessutom argumentera för att det finns en vinning av att göra den så stor och pampig 

som möjligt. När de under bakgrundsintervjuerna prata om att skapa något som syns för att 

 Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, s. 7079
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kunna nå ut med sina mål kring miljön så kan man kanske tänka sig att det är ett sätt att locka 

turister som i sin tur sedan donerar pengar till ritualen och på så sätt finns det en tanke med 

ljud, ”igångklappning” av ritualens delar och musiken. De verkar inte vilja säga att det är där-

för men samtidigt säger de sig vara beroende av donationer, vilket visat sig i samtidigt bak-

grundsintervjuer. Zara är inne på att det kan ses som en turistattraktion dessutom. Men man 

ska emellertid inte förminska ritualen till något så icke-religiöst som endast en turistattraktion 

för då hamnar man precis där Bell varnade oss för. 

Utifrån undersökningens empiri har man sett att flertalet som kommer dit gör det av ren hän-

givenhet till deras religiösa övertygelse. Dels är Indien ett land som till största del verkar reli-

giöst. Att det dessutom verkar ännu svårare att skilja på religion och sociala samspel gör det 

kanske ännu svårare i en undersökning att distansera och försöka ge sken av att det är anting-

en eller. Vilket denna undersökning ibland kan komma att hamna. Man behöver komma ihåg 

att de respondenter som deltagit och svarat att de inte är där av enbart religiösa anledningar 

mycket väl skulle kunna vara där av religiösa anledningar i andras ögon då de ändå deltar och 

allt som oftast ber, offrar och tar presad vilket kan ses som högst religiösa åtaganden men det 

kan även vara vice versa. Det ska heller inte glömmas bort. 

Ytterligare framtida forskningsmoment hade kunnat vara huruvida individer som sitter längre 

fram på flertalet ghats trappor tenderar till att vara mera deltagande i sin religiösa tro under 

ritualen. Under mina observationer så visade det sig att de som satt långt fram generellt var 

mer delaktiga i klappande, offrande, bönen och sången. Det bekräftades till viss del av ena 

respondenten i bakgrundsintervjun på Tulsi, som bestämt nickade när jag ställde frågan till 

honom. Det svaret ska givetvis tas med en nypa salt men faktumet kvarstår ändå. 

När det gäller metoden så kan man såklart ställa sig den allmänna och självklara frågan om 

metodvalen kan anses representativ för åskådares syn och inställning på och till ritualen 

ganga arti. Kan vi då anse den representativ för alla hinduiska åskådare, absolut inte. Kan 

man anse den representativ för de utvalda respondenterna och därmed en mindre men mer 

kvalitativ grupp, ja det kanske man kan.. Det ska dock, som sagts, tas i beaktning att under-
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sökningen står för de som blivit intervjuade och mina observationer. Det som kan utvecklas i 

framtida undersökningarna när det gäller metodiska avvägningar är sådant som ytterligare be-

gränsning av urvalet. Man skulle exempelvis kunna undersöka hur ungdomar ser på ritualen 

som en social mötesplats. Man skulle kunna undersöka ting som rör ekonomin bakom ritua-

len, eventuella politiska maktspel kring det och det multikulturella Varanasi. Under det ämnet 

skulle man även kunna undersöka hur ritualen eventuellt fungera som ett sätt att sammansvär-

ja många utförare av olika religiösa praktiker på samma plats. Dessutom hade det funnit en 

del att hämta i att ha genusfokus på en undersökningen som rör ritualen, hur det ser ut mellan 

olika kön eller helt enkelt, deltagande eller liknande. Detsamma hade det kunnat göras med ett 

fokus på intersektionalitet där man undersöker sociala hierarkier istället. Samhällsklyftor och 

till exempel kasten hade kunnat stå i fokus och på så sätt undersöka om de påverkar deltagan-

det eller om det påvisar olika utfall av det. 
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17/11; 21/11; 22/11; 23/11. 

Bakgrundsintervjuer: 
Bakgrundsintervjuer gjorda på Assi: 14/11; 14/11; 15/11; 20/11; 27/11; 27/11; 28/11; 
30/11-17. 

Bakgrundsintervjuer gjorda på Tulsi: 16/11; 17/11; 21/11; 22/11; 23/11; 24/11; 1/12-17. 

Djupintervjuer: 

Djupintervjuer gjorda på Assi: 5/12; 7/12-17. 

Djupintervjuer gjorda på Tulsi: 7/12; 8/12-17.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%25C3%25A5ng/etos


Bilaga 1 - frågor till ”bakgrundsintervjuer” 

Name: 

Age: 

Gender: 

Caste: 

Student/working: 

Why do you attend the ritual? 

Do you come alone? 

Do you always come? 

Do you come for the religious meaning or for the social event? 

Do you pray during the ritual, do you offer and/or do you touch the fire? 

Do you take photos and if, why? 

Why do you think people do it? 

Is it important to show people that you attend? 

Is there any other reason that you come? 



Bilaga 2 - frågor till ”djupintervju” 

Name:  

Gender: 

Age: 

Caste: 

Work: 

Why do you have the ganga arti at this ghat? 

When did you start it? 

Is there any sponsors; or how is it financed? 

Has it evolved since it started? Was that what you wanted? Why or why not? 

Is it important that people come here and watch? And why is it? 

Why do you think people come here? 

Do you think its important for them? And why? 

Photos? 

Many seem to come here for the social event, to drink chai and relax, is that something that 

you noticed? 


