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Förord  
 

Att erbjuda studenter att få göra fältforskning är en stor möjlighet, för ämneslärarstudenter, att 

förstå hinduismen bättre. Det ger möjligheten att ta med andras perspektiv och egna 

observationer till undervisning om religion. Att få möjligheten att studera om hinduismen i 

Indien är väldigt lärorikt. Tack vare Karlstad Universitet och deras samarbete med Banaras 

Hindu University finns det möjlighet till att vara en av de som får chansen att genomföra sin 

C-uppsats i religionsvetenskap i Varanasi under tre månader. Uppsatsen handlar om kvinnors 

morgonpuja i harijan och bramin kastet då kastsystemet är något som förknippas med Indien 

och hinduismen som religion och utbildas om i religionskunskap på gymnasienivå. Därför är 

det intressant att undersöka om morgonpuja och om det finns skillnad mellan kasten då det 

kan användas för religionskunskap på gymnasienivå.  

 

Mycket tacksam till flera personer under undersökningstiden i Varanasi. Kristian Niemi som 

har varit min handledare under hela arbetet och hjälp till med förberedelser, gav goda råd, tips 

och ideer för hur man genomför en undersökning i Varanasi. Anjoo Sharan Upadhyaya gjorde 

ett utmärkt jobb som handledare i Indien med lysande rådgivning. Jyoti Tripathi har varit en 

fantastisk forskningsassistent under vistelsen i Varanasi. Jag uppskattar att kvinnorna i 

undersökningsgrupper har deltagit i den här studien, den kunde inte ha konstruerats utan dom.   
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ABSTRACT 

The caste system is part of Indian society such as the Hindu religion. Nowadays the cast 

system is not as clear as before, but the religion is practiced further. Therefore, it is interesting 

to study how religious practice can be different, or not, between the brahmin and harijan 

castes. Puja is the name of religious devotion to God in Hindu faith. The purpose of this study 

is to investigate and analyse how women from harijan and brahmin castes perform puja. The 

questions are: What are the differences and similarities of woman in the harijan and brahmin 

castes in practice of their daily religious ritual in the morning? What is the harijan and 

brahmin women praying for in their morning puja? How do the women express that the 

morning puja affects them? 

The method used was qualitative observations and complementary interviews with women in 

the Assi and Lanka areas. Six women in the harijan cast and six women in the brahmin cast 

have been observed when they performed their morning puja and where individually 

interviewed afterwards. The result presented will be related to previous research and theory 

about puja, women rituals, Hinduism, cast system, KASAM, Shaktism, Vaishnavism and 

Shivaism.  

The women in the harijan caste show more tendencies to belong to Shaivism, except for one 

person who seamed to belong to Shaktism. In the brahmin caste they show more tendencies to 

Vaishnavism. This conclusion comes from the artefacts they have on their alters and what god 

they pray to first. Harijan focuses more on incense during morning puja and women in the 

brahmin cast in this study uses several resources such as washing the gods with water and 

using water from the river Ganges. Tradition is passed on by the family and changes after 

marriage. All women in this study feel calm after puja and explain the feeling as peaceful 

after performing the morning puja. They feel as if they get their prays answered and get their 

wishes granted from god/gods. It is also a way to handle struggles. This shows that puja for 

all the woman is a religious routine that gives them peace and a sense of context for their 

daily task and challenges, like the theory KASAM presents. Women in brahmin caste pray 

more to keep a stable life, also for things like world peace and their children’s success in 

school. In the harijan cast the women pray more towards change and health.    

Keywords: Morningpuja, Harijan, brahmin, puja, hinduism, KASAM, Hindu shrine 

,Varanasi, Woman.  
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1. Inledningskapitel  

1.1 Inledning 

Kastsystemet är en del av det indiska samhället likasom genus och religionen hinduismen.  

Därför är det intressant att studera vad kvinnor från olika kast ber om i vardagen och hur 

deras tro påverkar dem. Jag har genomfört en mindre fältstudie i Varanasi under cirka tre 

månader för att undersöka de religiösa riterna och se om det skiljer sig på grund av 

tillhörighet i kastsystemet. Jag har slutfört en kvalitativ studie som granskar hur 

kasttillhörighet påverkar kvinnors religiösa vardag och vilken betydelse som gudarna på deras 

altare och hur de anknyter till deras böner. Det som undersökts är hur kvinnorna utför sin 

morgonpuja och om det beror på om de är födda i högsta kastet eller kastlösa. I texten 

presenterar jag de olika grupperna av varna-kasten brahmin och harijan. De har blivit 

observerade och intervjuade om deras religiösa rutiner på morgonen, angående deras 

morgonpuja och hur de lärde sig att utföra morgonpuja i hemmet. Förutom det så kommer 

syftet med deras rituella vardag beskrivas genom att de har svarat på frågor såsom till vilket 

syfte de genomför morgonpuja som en vardaglig rutin.   

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

När man undervisar i religionskunskap om hinduismen, så undervisar lärarna också om 

kastsystemet som en del av hinduismen och indisk kultur, där undervisas det bland annat att 

brahmin kastet är religiösa lärare. Därför är det intressant att studera om det finns tydliga 

skillnader på hur vardaglig puja görs beroende på tillhörighet av kast i modern tid, såsom det 

lägsta kastet, harijan och det högsta kastet, brahmin. Det övergripande syftet är att undersöka 

religiös och rituell förändring i Indien och vilken roll som kvinnor har och hur de utrycker att 

morgonpuja påverkar dem.  

Forskningsfrågor 

❖ Vilka skillnader och likheter har kvinnor från harijan och brahmin kasten i praktiken i 

sin dagliga religiösa ritual på morgonen?   

❖ Vad ber harijan och brahmin kvinnorna om?  

❖ Hur utrycker kvinnorna att morgonpuja påverkar dem?   
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1.3 Disposition av uppsatsen  

I bakgrunden beskrivs Indien, Varanasi, studier om religiösa kvinnor, kvinnor i Indien och 

kastsystemet. Som teori används KASAM för att se om hur kvinnorna upplever en känsla av 

sammanhang av sin tillbedjan samt ideologierna vaishnavism, shivaismen och Shaktism för 

att kunna kategorisera vad dessa kvinnor gör för religiöst urval under tillbedjan, för att kunna 

förstå deras morgonpuja bättre. I metoden beskrivs hur arbetet gick till i Varanasi och att detta 

är en kvalitativ studie som syftar på endast dessa specifika kvinnors morgonpuja, det är inte 

en undersökning som man kan generalisera på alla kvinnor i harijan och brahmin kasten. 

Däremot har skillnader och likheter studerats mellan dessa kvinnor i samma kast och hur det 

skiljer sig mellan kvinnorna i de olika kasten. Kvinnorna har blivit frågade om hur de lärde 

sig puja för att se hur morgonpujan traderas för kvinnorna i undersökningen. För att 

undersöka om deras syfte till att göra puja har frågor ställts angående om hur de känner att 

deras böner blir besvarade samt hur de känner sig efter de gör morgonpuja. I Slutsatser 

beskrivs hur denna undersökning svarade på forskningsfrågorna samt diskussion om resultat 

om detta i förhållning till forskningsfrågorna. Det finns bilagor i slutet som visar bilder på 

kvinnornas altare samt vad som fanns på altaret. Ordförklaringar finns som bilaga i slutet för 

att förklara indiska begrepp.  

1.4 Tidigare forskning  

Forskare såsom sociologer och antropologer har intresserat sig för både kast och religion för 

att bättre kunna förstå Indien och hinduismen.  

Knut Jacobsens bok Hinduismen historia, tradition, mångfald har använts i den här 

undersökningen då forskaren förklarar mycket relevant innehåll för att kunna svara på 

forskningsfrågorna. Innehållet har bland annat varit de tre grova hinduiska ideologierna samt 

en del om kastsystemet och festivalen som pågick under studiens gång.  

Sociologiforskaren Nicholas B Dirks ger en historisk överblick om hur kastsystemet är en del 

av samhället i Indien, i sin litteratur Castes of mind: colonialism and the making of modern 

India. I tidigare forskning om kast har man undersökt mycket om de kastlösa och deras 

historiskt förtryck i samhället. I tidigare forskning om brahminkastet handlar det mer om 

deras plikter.  
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Shampa Mazumdar & Sanjoy Mazumdars forskning: Of gods and homes: sacred space in the 

Hindu house, om morgonpuja har varit relevant för att kunna förstå tidigare forskning om hur 

det kan göras i praktiken.  

I Tidigare studier om religiösa kvinnor brukar handla om deras underordnadhet till mannen. 

Enligt Marja-Liisa Keinänens avhandling Perspectives on women's everyday religion, 

beskrivs det om hur kvinnan anses ha en evig plikt som omhändertagare till hemmet. Därför 

är det relevant med denna typen av tidigare forskning för att kunna analysera resultatet av 

studien och vad det kan betyda.  

1.5 Bakgrund och teori   

1.5.1 Vaishnavism, Shaivism och Shaktism 

Termen hinduism är inte en enda religion utan ett samlingsnamn som skapats från 

västerländsk filosofi om religion för att namnge en konkret titel som beskriver de flesta 

religionerna i Indien.1 Hinduismen är inte bunden till en text, tid eller en person. Den religiösa 

tron inom hinduismen är på flera sätt individuella, enligt Singh, eftersom det finns en 

pluralitet i religionen.2 I Purana texterna kan det indelas i tre olika grova ideologier och dessa 

är: Vaishnavism, Shivaism och Shaktism.3 Ideologierna används för att kartlägga religiös tro 

för att forska från ett västerländskt perspektiv om hinduismen. Inom Ideologierna finns det 

särskilda kännetecken som är värt att observera för att söka olikheter och likheter inom 

hinduismen. De som anses som anhängare till dessa gudar, tänker oftast inte på olikheterna 

medvetet och uppfattar det inte som att den religiösa praxisen skiljer sig från andra hinduer.4  

Vaishnavism  

Enligt ideologin Vaishnavism är den bästa guden Vishnu och hans viktigaste 

huvudinkarnationer av honom, såsom Rama och Krishna.5 Trots att Krishna och Rama är 

 
1 Shattuck, Cybelle, Hinduism, (London: Routledge, 1999), s. 14 

2 Karan Singh, Essays on Hinduism,3uppl, (New Dehli: primus books, 2014).  

 
3Hellman, Eva, Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, (Nora: Nya Doxa, 1998), s., 49–50 

4Jacobsen, Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald, ( Stockholm: Natur och kultur, 2004), s, 118-119.  

 
5Walker, Benjamin, Hindu world: an encyclopedic survey of Hinduism. Vol. 2, M-Z. (London: Allen & Unwin, 1968), s. 541 

& 574.  
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avatarer av Vishnu så är alla tre olika identiteter samt symboliserar olika saker. Krishna är 

mer av en lekens herre och älskare. Tillskillnad från Rama, han är en lojal härskare över 

Dharma.6  I hinduisk mytologi är Rama den sjätte inkarnationen av Vishnu. Historien om 

honom är att han är en fantastisk hjälte.7 Han är beskriven som perfekt med sin självkontroll 

och kapabel till att krossa alla sina fiender. Samtidigt som han också är helt och hållet 

hängiven till sin fru.8 Han betraktas som en förebild och god hjälte. Inom Vaishnavism kan 

det skilja sig mellan hur olika individer praktiserar sin religion. Hari-Krishna sekten, känd i 

västvärlden, är ansedd som anhängare av vaishnavism eftersom deras dyrkan fokuserar på 

guden Krishna.9 Jacobsen förklarar att, i Vishnu puranatexterna, beskrivs Vishnu som den 

enda upprätthållaren och kontrollerar att bevara världen i harmoni.10  

I vissa vaishnavitiska grupper så tillber man Laksmi, Vishnus fru.11  I Den Vaishnavism 

ideologin beskrivs gudinnor som Vishnus shakti, alltså den kraft vilken de han skapar och 

förleder det skapande.12 En symbol för Laksmi är lotusblomman och det är en symbol för 

renlighet. Det finns ett ordspråk om henne att: ingen kan säga nej till Laksmi. Hon kan 

erbjuda gåvor såsom lycka, framgång och välstånd, alltså det rika livet. Det är också vanligt 

att hon kan rida på en elefant och den representerar kunglighet. Hellman beskriver också att 

Laksmi knyts ofta till guden Vishnu som hans hustru och kan också, i vissa fall, beskrivas 

som en länk mellan människor och Vishnu.13  I Brahmavarta purana hyllas Krishna men att 

hans fru också tillför en viktig del av skapelseprocessen då skapelsen har skapats genom 

Krishna och hans fru.14 Hellman förklarar att gudinnan representerar det som formas och den 

kraft som gör det möjligt att skapa och mannen är arkitekten i skapandet.  

 
6 Jacobsen, 2004, s. 150 

7 Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.279  

8 Encyclopedia of religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 11. 2 uppl (ed. Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005), s.7609.  

9 World Religions Reference Library. Ed. Julie L. Carnagie, Michael J. O'Neal, J. Sydney Jones, Marcia Merryman Means, 

Neil Schlager, and Jayne Weisblatt. Vol. 2.(Detroit: Almanac, MI: UXL, 2007), s.244 

10Jacobsen, 2004, s.  129.  

11 Jacobsen., 2004, s. 124. 

12 Hellman, 1998, s.50 

13 Hellman, 1998, s.16–17 

14 Hellman, 1998, s.50 
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Shivaism   

Shiva är central inom ideologin Shivaism och man ska tillbe honom och hans symboler.15 

Shiva är förstöraren i meterologin. Han är en vänlig gud men han symboliserar något annat än 

Vishnu, vilket är förändring. Jacobsen menar att Shiva är en gud som kan både skapa skada i 

världen och rädda den från ondska.16 I Shiva tempel är vanliga offergåvor: blommor, godis, 

kokosnötter och pengar till guden och hans präster. Walker beskriver att Shiva är också guden 

för pånyttfödelse och sexualitet. Shivalinga är en symbol för kvinnan och mannens organ.17 

Jacobsen förklarar att det menas som att Shivalinga symboliserar fruktbarhet18  

Walker beskriver att när man praktiserar dyrkan av Shiva är det några särskilda element man 

fokuserar på, såsom rädsla för det okända och obegripliga samt kraften och symbolen för 

döden och förstörelse i naturen.19 Till skillnad från följare av Vaishnavism så tror inte 

shivaismens följare på föreställningen av det kroppsliga och gudomliga avatarer inom 

hinduismen. Walker beskriver också att de som följer Shiva är monoteistiska och det är 

viktigt att ha ett djupt medvetande om personlig synd och att även det goda kan vara ond.20. 

Brahman gör i form av Shiva det gudomliga synligt. Shiva är både man och kvinna då Shakti 

är den feminina sidan som Shiva använder sig för att ge utryck i världen.21Det manliga och 

kvinnliga anses som nödvändiga komplement till varandra och ett samspel mellan dem för att 

världen ska vara harmonisk. Det finns flera olika sätt att vara följare till shivaismen.  

Shaktism 

Devi dyrkas inom denna ideologi. Hellman beskriver att som individer kan man praktisera sin 

religion på olika sätt, det som är särskilt i denna ideologi är att gudinnan är viktigare än de 

manliga gudarna. I Shaktism är Devi skaparen, bevararen och förstöraren. Hon är också den 

högsta härskarinnan, älskarinnan och själen i allt. Hellman beskriver också att i Framväxten 

 
15 Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.329. 

16 Jacobsen, 2004, s. 178. 

17Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.407. 

18 Jacobsen, 2004, s. s.177. 

19 Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.407.  

20Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.329. 

21 Jacobsen, 2004, s.183. 
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av en ideologi om Devi beskrivs hon som en central roll av skapelseberättelsen.22 I Shaktism 

är de kvinnliga gudinnor inte ett komplement till de manliga gudarna.23 Jacobsen förklarar att 

shaktismen har ett nära förhållande till shivaismen, då Shakti är knuten till Shiva. Man anser, 

enligt shaktismens tradition, att Shiva skulle vara såsom ett lik utan kraften av Shakti.24 I 

Purana texterna finns en tendens att alla gudinnor är delar av den stora gudinnan, Devi. Hon 

uppträder som olika gestalter. När Devi uppträder som Laksmi är hon välståndets gudinna. 

Som Durga är hon den kraftfulla kvinnan som försvarar dharma med våld och som Kali är 

hon den rasande gudinnan som utmanar det bestående i världen. Hellman förklarar att Devi 

representerar olika sidor som finns i alla kvinnor och är en del av deras kvinnliga natur.25  

1.5.2 Vad är puja och hur genomförs den?   

Det finns olika religiösa tillvägagångssätt att vara hindu på inom hinduismen. Ett vanligt sätt 

att praktisera religionen är dyrkan av bilder och statyetter under puja ritual i hemmet eller 

tempel.26Puja är det så kallade själva dyrkandet av gud i hinduismen. I svenska grammatik 

kan ordet böjas annorlunda i meningar i jämförelse med språket Hindi. Den närmaste 

översättningen av ordet puja är tillbedjan, men man använder inte verbet be eller tillbe. Man 

förklarar det istället som att man genomför puja för att innebörden av ordet ska vara korrekt. 

Därför kommer texten beskriva att någon gör eller genomför puja. 

 Puja brukar bland annat normalt inkludera aktiviteter eller iakttagelser som meditation, yoga, 

mantra, läsa skriften och offra mat.27 Att genomföra puja på morgonen och kvällen är vanligt 

men det praktiseras inte av alla hinduer, det beror också på individens egen vardagsrutin.28 

Alltså kan det variera individuellt, mellan olika hinduer, om vilken tid de genomför puja på 

morgonen samt vilka traditioner i ritualen de använder. Man kan exempelvis använda mantra 

 
22Hellman, 1998, s..49–51  

23 Hellman, 1998, s.53. 

24 Jacobsen, 2004, s. 204.  

25 Hellman, 1998, s.49-50. 

26 Beck, G. L. Sonic Liturgy: Ritual and Music in Hindu Tradition. (Columbia: University of South Carolina Press, 2012).  

27 Beck, 2012).  

28 Pearson, Anne mackenzie, Because it gave me a peace of mind: Ritual facts in the religious lifes of hindu woman,(Usa: 

newyork press, 1996). 
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om det ger en fridfull känsla i kroppen efter en jobbig dag.29 Man använder sig av alla sinnen 

för att be och få kontakt med gud/gudar, vilket innebär: lukt, smak, se, känsel och lyssna.1 

Den vediska litteraturen gav information om hur gudarna förenas för att få önskvärda mål, 

alltså om hur universum fungerar. Beck beskriver att de vediska gudarna har egna namn, 

personligheter och ägodelar, de är hjältar i den Indiska mytologin. Traditionen av att göra puja 

härledde emellertid inte direkt från vediska modeller, däremot är de kopplade till kulturella 

indiska handlingar som rituella utvalda objekt, dessa kan vara: blommor, vatten och mat. 

Under ritualen placeras objekten vid foten eller basen vid symbolen av guden.30 

I hinduiska ritualer finns det traditioner att framföra känslor, detta beror på gemenskapen och 

den individuella känslomässiga uppstår i dynamiken av ritualen. Flera ritualer kan påverka 

individen att visa starka känslor som att gråta. Enligt Michaels kan rituell forskning om 

meningen med känslor vara viktigt för att även studera det sociala sinnesstämning i 

samhället.31 När vi har konstaterat att puja närmast ordagrant kan översättas till tillbedjan så 

kan vi fundera på om det finns fler anledningar till att man utför ritualer i hinduismen än att 

behaga gudar. Det finns flera anledningar men Michaels förespråkar att ritualer kan vara 

bland annat nyttigt för den mänskliga mentala hälsan. Hen menar att inom hinduismen finns 

det ritualer som är till för att behärska specifikt eller allmänt arbeta emot ångest.32 I bilaga1: 

Ordförklaringar förklaras några ord, översatts från hindi till svenska, som används i texten 

och puja ritualer. Dessa ord är kursiverade i hela texten.  

1.5.3 Morgonpuja i hemmet  

Puja genomförs ofta i ett särskilt rum i hemmet. Mazumdar förklarar att pujarummet ska vara 

det renaste och heligaste rummet i huset. Detta är för att människan ska få religiöst utrymme 

under puja och undvika störmoment. Då kan man fokusera mer på att upprätthålla en lugn 

atmosfär under tillbedjan. Enligt Mazumdar, brukar det rummet vara på toppen av byggnaden 

eller i ett separat rum på samma våning och med bara en dörr för att undvika ljudet av trafiken 

omkring byggnaden.33 Vardaglig puja sker oftast vid ett altare i hemmet som är dekorerat med 

statyetter och bilder av gudar. Statyetterna kan var i järn eller trä och är formade efter det som 

 
29 Pearson, 1996, s.40.  

30 Beck, 2012,64- 65 
31 Michaels, Axel, Homo ritualis: Hindu ritual and its significance for ritual theory, (New York: Oxford University Press, 

2016), s.159-160.  

32 Michaels, 2016, s.285-287.  

 
33 Mazumdar, Shampa, & Sanjoy Mazumdar. Of gods and homes: sacred space in the Hindu house. Environments,1994, s.43  
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symboliserar gudarna, som exempelvis att det föreställer Ganesha om man ser ett 

elefanthuvud på statyetten. Just materialet för den kroppsliga ikonen bestämmer hur det 

kommer att användas i puja ritualerna. Antropologen Jayasinhji Jhala beskriver ett exempel 

att om guden på altaret ska badas i mjölk eller vatten så är det nödvändigt att ikonen ska vara 

tillverkad i metall eller annat icke-lösligt material. Det finns andra naturliga ikoner som kan 

bli placerade i puja som exempelvis stenar eller fossiler, som är symboler för gudar.34  

De heliga föremålen som används i puja är till för symbolisk användning för gudarna. Detta 

inkluderar också mat och vatten som erbjuds som offergåvor till gudarna. Pujarummet har 

heliga föremål såsom mässing eller silveroljelampor, vissa av dessa oljelampor kan ha fem 

lågor och andra bara en låga. Ett viktigt heligt föremål är att kunna ha något att förvara 

Gangesvatten, detta kan vara i silver, mässing eller glasburkar, det är till för rening. Andra 

viktiga föremål, som Mazumdar beskriver, är rökelsepinnar, rökelsehållare, kamfer, stenplatta 

och sandelwood paste. Man kan också använda sig av en korg för att ha färska blommor till 

gudarna. Med slutsatsen av alla ovan nämnda beskriver Mazumdar om hur ritualen brukar 

börja och sluta. Innan ritualen brukar man ta ett bad så man är ren inför ritualen och därefter 

så plockar man blommor från sin gård till ritualen. Om de inte har en egen gård med blommor 

så köper de blommor som offergåvor, bland annat är tulsiplantan en helig växt. Det är också 

viktigt att städa altaret och rummet innan man börjar ritualen. 35  

Mackenzie beskriver också att innan man genomför morgonpuja så måste man vara ren. Hon 

förklarar att under puja brukar man göra meditation, yoga, mantra, läsa skrift och offra mat. 

Efteråt kan man också gå till templet för att göra puja samt lämna mat och pengar, detta är till 

för att hjälpa fattiga människor.36  Enligt Mazumdar så brukar, de som tillhör Tamil Brahman 

hushåll, också rita en ritualiserad dekorativ mönster, som kallas för rangoli, på golvet. Andra 

hinduiska hushåll gör det bara vid speciella tillfällen.37Mazumdar beskriver att i början av 

morgonpuja brukar de ta färska blommorna och lägger dessa vid gudarnas fötter och tänder 

lampan, rökelsepinnar och kamfer. I vissa hushåll i den undersökningen så smordes gudarna 

med det nyligen gjorda sandelwood paste. Gudarna bjuds på mat såsom färsk frukt eller godis 

och vatten, i vissa familjer erbjuds hela kokosnötter och betel löv. Mazumdar beskriver att för 

 
34 Jayasinhji, Jhala, Pūjā, pūjāri and Prabhu: Religious worship in the Hindu home, Vol. 13 Issue 2, Visual Anthropology, 

2000, s.109-110. 

35 Mazumdar & Mazumdar, 1994, s.43.  

36 Pearson, 1996, s. 41–42.  

37Mazumdar & Mazumdar, 1994, s 43. 
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vissa speciella puja tillfällen görs andra erbjudanden såsom en mängd färsk och torkad frukt, 

godis gjord av kokosnöt och mjölk, sockerkakor, ris, skålar med mjölk och honung. På vissa 

heliga dagar kan en hel måltid erbjudas till gudarna. Mazumdar beskriver att, efter mat har 

offrats till gudarna, så sätter sig personen, som genomför puja, på matta med benen i kors 

såsom en yogaposition och med händerna vikna. Vissa hinduer kan också använda bönpärlor, 

andra mediterar eller läser skrifter. I deras undersökning har det skiljt sig mellan att vissa 

hinduer ingriper chanting av mantraer och hymmer, vinkar med oljelampan eller rökelse runt 

gudarna. Sedan böjer man ner huvudet framför gudarna med handflatorna ihop. I många hem, 

enligt deras undersökning, gjorde hinduer tulsi puja. Detta är att särskilt dyrka tulsi växten 

som brukar finnas i en kruka i hushållets innegård, köket eller verandan. 38 Det skiljer sig 

mellan individer hur man gör puja men det finns flera görande som är liknande.  

1.5.4 Diwali och dipawali 

Under festivaler och helgdagar kan det vara viktigt att välkomna särskilda gudar. Diwali och 

dipawali är de högtider som pågick under studien, dessa är i månaderna oktober och 

november. I den hinduiska kalendern är det mellan månaderna asvina och kartika. Jacobsen 

beskriver att det är den så kallade ljusfesten och är till för att fira Rama och Sitas hemkomst 

till Ayodhya, eftersom när Rama kom tillbaka så visade folket honom välkommen genom att 

tända tusentals ljus. Under den här högtiden så ber många hinduer till gudinnan Laksmi.39 

Man kan känna igen festivalen genom att det är oljelampor som tänds överallt och ljudet av 

smällare. Dessa smällare ska skrämma bort onda andar och välkomna ankomsten av 

välståndets gudinna, Laksmi.40  

1.6.0 Kastsystemet i Indien  

Vad är kastsystemet och vad är syftet med det? Det så kallade varnasrama-systemet, 

rättigheter och plikter är knutna till ett klassamhälle med olika levnadsstandard beroende på 

bakgrunden av sina förfäder. Detta system bidrar med att alla människor är en del av 

samhället och har olika plikter i livet. Varna är en ideologisk term som klassificerar de olika 

mindre kasterna (jati) i en hierarki av fyra: brahminer, ksatriya, varisya, sudra kasten och de 

kastlösa (harijans). Dirks beskriver att när man tänker på det indiska samhället så tänker man 

 
38Mazumdar & Mazumdar, 1994, s 45 
39Jacobsen, 2004, s..282 

40 Encyclopedia of religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 4. 2 upl, ed. Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005. S, 2368 



13 

 

oftast på kastsystemet. Kastsystemet har blivit en central koppling med Indien, vad man har 

för åsikter om kastsystemet är inte betydelsefullt. Ska vi förstå Indien så måste man förstå 

kastsystemets innebörd i samhället.41 I artikeln av King så beskrivs förhållandet mellan 

hinduismen och Indien som:   

It is already clear that the debate on the relationship between religion and colonialism in India is 

strongly focused the so-called "invention of Hinduism.42 

 Han menar att hinduismen och Indien hänger ihop trots att det finns andra troende från andra 

religioner i landet. Hinduismen är alltså, enligt King, lika mycket med i samhället och 

politiken i Indien. Kastsystemet och hinduismen har inte speciellt mycket med varandra att 

göra men däremot menar han att kasttillhörighet är närmare betraktad som en social 

samhällsroll. Kritik mot detta system har uppkommit i Indiens historia på grund av 

orättvisorna i samhället, det har varit protester mot detta sociala system och på grund av 

ekonomiska skillnader mellan kasterna så börjar människors syn på kast förändras.43 Dessa 

orättvisor beskrivs som den största makten över samhället politiskt, rituellt samt 

ekonomiskt.44 Sociologen Giddens framför att i Indiens moderna kapitalistiska system 

sammanför människor från olika kaster att samarbeta tillsammans på sina arbetsplatser. I det 

moderna Indien så arbetar människor från olika kaster tillsammans med samma yrken och då 

umgås människor från olika kaster och det bildas gemenskap. Eftersom Indien påverkas i en 

globaliseringsprocess så antar Giddens att det är rimligt att skillnader mellan människor i 

olika kast kommer allt mer minimeras.45 I det moderna indiska kastsystemet är det något som 

inte längre framfört som en indisk samhörighet men är fortfarande associerat med en lokal 

identitet i alla kast.46   

 
41 Dirks, Nicholas B., Castes of mind: colonialism and the making of modern India, (Princeton: Princeton University Press, 

N.J., 2001), s.3   

42 Bloch, Esther, Keppens, Marianne & Hedge, Rajaram (red.) Rethinking religion in India: the colonial contruction of 

hinduism,( London: Rautledge, 2010), s. 58  

43 Dirks, 2001, s. 3 

44Dirks, 2001, s, 7 
45 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 309.  
46 Dirks, 2001, s. 75.  
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1.6.1 Harijan 

Det lägsta veda-kastet sudra kan anses vara det orena kastet men det finns en annan 

befolkning som beskrivs vara ännu lägre ner i det indiska samhället. De kallas för kastlösa 

och kan anses vara så smutsiga att de är oberörbara. Enligt etnologen Moffatt nekas 

människor i harijan kastet till vissa tempel, ett exempel han ger är Shiva och Ganapti tempel 

(guden Ganesha).47 Enligt Lindsay så är det inte lika viktigt för kastlösa att uppfylla renlighet 

i riter och hålla sig till rituella regler såsom de i brahmin kastet behöver göra.48 

Samlingsnamnet för jatis av kastlösa är dalit, de så kallade förtryckta. Harijan är ett annat ord 

för kastlös. Mahatma Ghandi tyckte att begreppet dalit var ett kränkande sätt att benämna en 

folkgrupp. Han använde ett nytt begrepp för att beskriva alla kastlösa grupper på ett 

respektfullt avseende. Detta begrepp är harijan och betyder “guds barn”.  

 Det har diskuterats tidigare om de kan räknas som hinduer. De ber till samma gudar som 

hinduer och går till hinduiska tempel för puja och därför klassas de, idag, som hinduer även 

om alla inte är överens om det. Idag är det olagligt att förtrycka någon beroende på vilket kast 

de tillhör, den sortens kränkande behandling är straffbart.49Artikeln The Dalit Woman 

question beskriver att analytiker skriver ofta om problem hos kvinnor, inom kastet harijan.  

Dessa problem grundar sig på deras kasttillhörighet och kön. Forskare brottas med frågor som 

berör deras liv och anspråk på en politisk subjektivitet. Dessa problem är: mark, vatten, 

bostad, banklån, utbildning, politiskt ledarskap, familj, våld i hemmet, sexualitet, historia, 

litteratur, mat, lek, vänskap, skratt, ångest, rädsla och hundra andra saker som handlar om 

obehagligt sammanflöde.50 Det är inte en slump att det finns mycket av den typen av 

forskning. Gandhi har länge kämpat för människor i harijan kastets rättigheter och skriver 

artiklar i sin tidning Harijan.51 Dessa försök att skapa rättigheter, till kastlösa, har också fått 

bakslag från andra människor i Indien. Det finns extremister som tycker att harijans inte ska 

tro att de har ett människovärde och ska beskrivas som oberörbara. I boken Cast of mind 

beskrivs en händelse i Uttar Pradesh som M.J Akbar har skrivit om: 

 
47 Moffat, Michael, Harijan religion: Consensus at the bottom of caste, I American Ethnologist. sida :244-260, American 

Anthropological Association, 1979, s.246.  

 
48Encyclopedia of religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 14. 2 uppl. 2005.s, 9476 
49 Jacobsen, 2004, s. s.107 

50 Tharu, Susie, The Dalit Woman question, (Barcelona; Universitat Autònoma, 2014), s. 159.  
51 Dirks, 2001, s. 268.  
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“In the autumn  of 1981,Harijans were killed in several villages in Uttar Pradesh. Two 

of this massacres- one in Dehuli, followed by another a few days later in Sarhupur- 

received widespread publicity. The killers had  just one messages to send through 

murder- the untouchable Jatav cobblers had to learn their place in society and the caste 

hierarchy”52 

Artikeln som M.J Akbar beskriver, att två mord skedde i några byar, var mord som ville sätta 

budskapet om att de oberörbara (jati: Jatav cobblers) ska veta deras plats i samhället. I 

extremisternas åsikt: ingen plats i samhället.  

1.6.2 Brahmin  

Samlingsnamnet för jatis i högsta veda-kastet är brahmin. Det är högsta kastet i varnasrama-

dharma systemet och har som uppgift att föra den vediska traditionen vidare. I modern tid är 

inte alla i bramin kastet religiösa lärare.53 Inom hinduismen är det en plikt för braminer att 

vara de mest rituellt rena. I Indiens historia har bara de som tillhör brahmin och kshatriya 

kastet tillgång till att höra vedatexterna och läsa upp texterna under ritualer.54 De som är emot 

kastsystemet kan, för vissa, tolkas som anti-brahminer eftersom braminer har fått den goda 

biten av kakan, i samhället, under lång tid.  Den goda biten av kakan är deras plats i samhället 

och beskrivs som en högre position: politiskt, ekonomiskt och socialt.55 Flood, forskare i 

religiösa texter, beskriver att könsroller kan vara en viktigare filosofi för brahminerna, 

eftersom manutexterna har varit central för brahminernas livsstil mer än de andra kasterna.56 

Det finns andra texter som behandlar livsstilar som brahminer ska uppnå, som beskriver hur 

brahminer ska göra puja, Jacobsen beskriver att enligt Mahabharata aranyakaparvan kap.187, 

så ber inte brahminer och avstår från att offra och meditera. Detta står emot deras praktik som 

skall göras för att vara en bra brahmin. Brahminerna trodde på att deras språk har ett 

gudomligt ursprung. Alltså att den spridande sansskriften behagade gud/gudarna genom att 

använda sig av sanskrit och upprepa den, med andra ord mantra.57 Livsstilar kan skilja sig 

mellan jatis i kasten. Sociologiforskaren Srinivas beskriver att några jatis i brahmin kastet har 

som tradition att äta kött och andra har som plikt att hålla sig till en vegetarisk kost. 

 
52 Dirks, 2001, s. 280.  
53Walker, Benjamin, Vol. 1, A-L, 1968, s.168  
54Flood, Gavin, An introduction to Hinduism, (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1996), s. 58. 

55 Dirks, 2001, s. 7 

56 Flood, Gavin, An introduction to Hinduism, (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1996), s.66.  

57 Jacobsen, 2004,s.107.  
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Brahminerna är i det högsta kastet och kan se sig själva som väldigt nära gudarna, enligt deras 

tro, då de har en kortare resa att komma ut ur samsara. De har en social roll i det indiska 

samhället som skulle kunna beskrivas som överklass. Srinivas beskriver också att det finns 

undantag, i olika delstater av Indien kan människor i kastet bära en låg social status för att det 

anses som att de är rituellt låga.58 Det kan bero på vilket jati grupp de tillhör som tex gruppen 

tapodhan,  

 

Braminer använde sig mycket av musik, yoga och text för att komma nära gudarna. 

Metoderna har varit bland deras plikter i livet och framförallt att kunna läsa texterna som 

skapades flera århundraden tillbaka och därför är det intressant att undersöka om traditionerna 

lever kvar idag. Kvinnor ska i regel inte utföra puja vardagligt när de har menstruation. Enligt 

Subhadras forskning så ser hen ett genusperspektiv i de högra kasterna. Alltså att kvinnor är 

mer orena än män från ett brahminskt perspektiv, eftersom kvinnor är präglad av 

menstruation.59 Den filosofin tillhör inte bara religionen hinduismen. I flera 

religiösa/traditionella uppfattningar anses kvinnan som rituellt orena under sin menstruation 

som exempelvis judendomen.60 Enligt Walker har de som tillhör kastet bramin en plikt att inte 

umgås med människor som anses som utstötta, såsom buddister och andra otrogna till 

religionen.61 Vilket begränsar vilka de får umgås med i sin vardag.   

1.6.3 Varanasi  

Enligt forskningsartikeln Hindu Varanasi så representerar staden Varanasi hinduisk tro. Det 

finns sju heliga städer i Indien och dessa städer ska vara födelseplatsen eller på annat sätt 

förknippat med olika gudar. Varanasi är staden som är förknippad med guden Shiva och 

många hinduer anser att Varanasi är den heligaste staden av dem alla. Gesler & Pierce 

beskriver, i sin artikel, att det är vanligt att troende hinduer åker till Varanasi en gång i livet. 

De förklarar att Ibland är det för att dö i staden men oftare kommer människor med lik eller 

aska av deras döda släktingar. Den allra vanligaste orsaken, enligt Gesler & Pierce, är att man 

kommer till Varanasi för att försona synder, eller att be om välsignelser, exempelvis karma 

 
58 Srinivas, Mysore Narasimhachar, Social change in modern India, California U.P., Berkeley, 1987, 9.  
59Channa, Subhadra, Life As a Dalit: Views From the Bottom on Caste in India [Elektronisk resurs], (United kingdom: Sage 

Publications Ltd, 2013).   

60Geels, Antoon & Roos, Lena (red.), Sex - för Guds skull: sexualitet och erotik i världens religioner, 1.uppl., ( Lund: 

studentlitteratur, 2010), s,39. 
61 Walker, Benjamin, Hindu world: an encyclopedic survey of Hinduism. Vol. 1, A-L, Allen & Unwin, (London: Allen & 

unwin, 1968), s. 172.   
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och dharma. Varanasi sprider sin heliga kraft genom att vara representerad i tempel på andra 

heliga platser. Hinduer som åker till Varanasi kan förstärka deras tro på grund av intrycken av 

de abstrakta symbolerna i staden.62 Enligt Ecks studie är Varanasi den mest kända heliga 

staden i Indien, eftersom staden är lokaliserad vid stränderna vid floden Ganges.63   

1.6.4 Kvinnor i Indien  

Till skillnad från kristendomen, islam och judendomen, så kan man tro på flera gudar inom 

hinduismen och dessa gudar består av en grupp som är både kvinnor och män. I Varanasi 

finns det tempel och det görs festivaler för gudinnor som tex. Durga och Kali, som är 

välkända gudinnor.64 Trots att gud kan ta form i båda biologiska könen så betyder inte att alla 

könstillhörigheter har samma förväntningar i samhället. Men i hinduiska skrifter, sanskrit, är 

ordet shakti kvinnors makt. Enligt Marrow är denna kraft medfödd i kvinnor, på grund av 

deras förmåga att föda och som hon förklarar i sin artikel: (förmodad)sexuell våldsamhet. 

Enligt Marrow kan shakti tolkas som en egenskap i kvinnor som måste kontrolleras. Marrow 

förklarar att flera forskare anser att shakti är närmast associerad med sexuella samt 

reproduktiva krafter, men det kan också leda till aspekter av kvinnors beteende som bidrar 

positivt intresse till deras hushålls välstånd. Alltså att finna ro genom intressen som 

exempelvis: inredning, klädsel, hantering av pengar och att odla.65 Enligt beskrivningar om 

hinduismen från Religion and globalization är mammarollen värdefull. Den heliga kon är just 

heligt för att djuret kallas för mamman till alla.66 I Indien är det en tradition att behandla kon 

med respekt som om kon skulle vara ens mamma. därför att kon kan producera den viktigaste 

näringen i livet som människor får dela med sig av, mjölken. 

För kvinnor kan förändringen av identitet och status, i det moderna samhället, anses vara en 

dramatisk förändring. Eftersom kvinnor, historiskt, har entydigt identifierat sig med hushållet 

och familj.67 Enligt Marrows artikel så har den “bra” moderna kvinnan flera roller att fylla för 

att anse sig vara en god kvinna i det indiska samhället. Det kan bland annat vara att besitta 

 
62 Gesler & Pierce ,Hindu Varanasi, Geographical Review,( Newyork: the American Geographical Society, 2000), s. 225-228 
63 Eck, Diana L, Darśan, seeing the divine image in India, 3. rev. ed., (New York: Columbia University Press, 1996), s. 108 

64 Sharma, A. Goddesses and Women in the Indic Religious Tradition, (Leiden: Brill, 2005), s.73.  

65 Marrow,Jocelyn, Feminine power or feminine weakness? North Indian girls' struggles with aspirations, agency, and 

psychosomatic illness, (Department of Anthropology, Stanford University, 2013), s. 350.  

 
66 Esposito, John L., Fasching, Darrell J. & Lewis, Todd Vernon, Religion & globalization: world religions in historical 

perspective, (Oxford: Oxford University Press, 2008), s.342 

67 Denton, L. T., & Collins, S. Female Ascetics in Hinduism. (Albany: State University of New York Press, 2004), s. 105.  
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tekniska kunskaper samtidigt som hennes plikt är att främja mäns intressen, som fortfarande 

kan vara en del av kvinnors vardag.68 Marrow förklarar problematiken om att ”en god kvinna” 

ska kvalificera sig för att vara den traditionella kvinnan samtidigt som hon skall vara den 

moderna kvinnan. Giftermål och kasttillhörighet kan påverka vilken respekt som kvinnan får i 

samhället. 69 Om kvinnan är änka kan det påverka om hur människor ser på henne.  

Enligt Kulkarni verkar Mahatma Gandhi anse att om man respekterar kvinnor så kan man inte 

anse att Manu skrifterna är äkta eftersom det finns uttalanden i skrifterna som fördömer 

kvinnor. Enligt hen är alla kritiska eller objektiva undersökningar, av situationen för 

hinduiska kvinnor, ofullständiga om man inte analyserar kritiskt och objektivt vad Manu sa 

om kvinnor och hans regler för dem att vara bra indiska kvinnor.70 Kulkarni anser att studier 

om hinduiska kvinnor är inte fullbordade om ett Manu citat inte används. Åtminstone om 

studierna handlar om kvinnans sexualitet, kroppsform, psykologi och kast. Man bör begripa 

att allt i Manus regler för tvåtusen år sedan inte är relevanta idag.71 Dessa citat från Manu har 

fått kritik på grund av att kvinnans plats blir nedvärderad. 

Gandhi kritiserar flera texter som står i Indian Swarajya, som exempelvis:  

The wife should ever treat the husband as God, though he be characterless, sensual and 

devoid of good qualities"72  

Att religiösa texter har kritiserats tidigare är inget ovanligt, världen förändras alltid med tiden. 

Människor i hela världen utvecklar sina kunskaper om genus. Gandhi är känd för att kritisera 

samhällsstrukturer, vilket har lett till nya diskussioner i Indien. Enligt Denton & Collins så är 

religiösa texterna om de hinduiska kvinnornas plats i vardagen komplex, om allt skulle vara 

enligt vissa texter så skulle kvinnornas sociala och religiösa liv vara nästan helt begränsade. I 

vissa delar av hinduiska texter insisterar det komplementaritet hos kvinnor och män. Att 

kvinnor och män inte kan leva utan varandra och att kvinnan är hälften sin man och tvärtom.73 

I en patriarkal kontext så beskrivs kvinnor som det andra könet och att de är som bäst när de 

 
68Marrow, Jocelyn, 2013).  
 
69  Dirks, 2001, s. 232 

70 S.K Kulkarni, Woman in hindu society, (Mumbai: Decora Book Prints Pvt,2011), s.211- 216.  

71Kulkarni, 2011, s. 207-214.  

72 Kulkarni, 2011,s.215.  

73 Denton, L. T., & Collins, S. Female Ascetics in Hinduism. (Albany: State University of New York Press, 2004), s.28. 
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är kontrollerande. En viktig fråga idag enligt Hellman är hur kvinnor idag förhåller sig till 

detta tänkande i det moderna Indien. Såsom betydelse för kvinnors religiösa vardag och hur 

de fostras in i en religiös tradition. Å ena sidan så ses det som hennes plikt som kvinna att ge 

männen fördelar, å andra sidan får kvinnor psykologiska och sociala fördelar då religion kan 

ge ett fridfullt sinne. Eftersom kvinnor, enligt tidigare forskning, kan uppleva sig själv få 

bättre hälsa, självkänsla och inre lugn.74Hellman beskriver att den kvinnliga naturen, enligt 

hinduismen, kan ses som farlig och männen måste kontrollera den genom att kontrollera 

kvinnor, vilket är en patriarkal struktur i det indiska samhället, liksom i många andra 

samhällen. Hellman förklarar att det är en anledning till att hinduiska feminister möjligtvis 

inte kan relatera till gudinnorna såsom utomstående kanske tror, på grund av den hinduiska 

historien och traditionen och hur den har använts till männens fördel. Kontrollen befinner sig 

också inom historia om kastsystemet, eftersom kvinnor har haft, som plikt, att bland annat 

tämja och använda sin sexuella drift inom kasten och bara föda fram barn som tillhör i samma 

kast.75 

1.6.5 Studier om religiösa kvinnor 

Kvinnors religiösa vardag ser ofta olika ut i jämförelse med männens, oavsett vilken religion 

det handlar om. Kön kan ha en stor betydelse för vad människor har för plikter i sin vardag 

och olika göranden i riter. Kvinnors religiösa vardag har allt mer uppmärksammats och 

analyserats i studier.76 Därför är det intressant att göra en undersökning om kvinnors 

vardagliga religiösa rutin i morgonpuja, därför att trots att analyseringen av den religiösa 

kvinnan inte är ovanlig så är denna avgränsning i fältforskning sällsynt. Keinänen diskuterar i 

sin avhandling att det är intressant att undersöka kvinnor i religiös forskning eftersom de 

anses vara förtryckta på grund av att männens plikter anses mera tillhöra samhället än 

hemmet. Enligt Keinänens antologi kan kvinnan anses som att ha en evig plikt att alltid vara 

fru, mamma och ta hand om sin man. En del av mannens religiösa plikt blir att skaffa sig en 

fru, som skall ta hand om hemmet.77Att vara fru eller mamma till någon behöver inte betyda 

att man är mindre värd eller omodern. Det är också viktigt att poängtera att mannen också är 

en del av kvinnans religiösa vardag. Det kan anses som att själva giftermålet är viktigt 

 
74 Hellman, 1998, s.63–64 

75 Hellman, 1998, s.57–58 

76 Keinänen, Marja-Liisa (red.), i Perspectives on women's everyday religion,( Stockholm: Acta Universitatis 

Stockholmiensis, 2010), s. 9. 
77 Keinänen, Marja-Liisa (red.), 2010 s. 15. 
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oberoende av vilket kön man tillhör. Detta är också typiskt hinduisk tradition enligt Keinänen, 

men hon vill framföra kritik mot denna norm. Hon menar att trotsallt bär alla 

könstillhörigheter ett ansvar, därför blir de fast i stereotyper av plikter, i kvinnans fall blir 

hennes sysslor som hemmafru och mamma.  Det hon menar är att kvinnor kan ha svårt för att 

se möjligheten att bygga en karriär under sin livsstil och istället se alternativet som hemmafru 

som något självklart.  

1.6.7 KASAM   

I Gassnes avhandling av socialt arbete definierar han begreppet KASAM och hur det menas 

som en känsla av sammanhang och är ett sätt att hantera stress och ångest. Enligt teorin, känns 

det oftast viktigt att världen ska vara begriplig och att man ska kunna ha en form av kontroll 

och hantera specifika situationer i livet.  En hög känsla av hanterbarhet leder till att det blir 

lättare för människan att känna sig som en aktör och inte som ett offer som inte kan hantera 

situationer i livet. Som aktör är det lättare att känna av meningsfullhet och hantera problem 

och krav som sker i livet. Forskaren beskriver det som ett psykologiskt immunförsvar mot 

mental sjukdom. Teoretiskt finns det flera sätt att känna en känsla av sammanhang beroende 

på vilken kultur man befinner sig inom och de yttre faktorerna påverkar vad människor anser 

leda till en känsla av sammanhang.78 Alltså att det beror på vad som anser begripligt, 

hanterbart och meningsfullt att göra i samhället då det kan skilja sig med vart man befinner 

sig i världen. Teorin om KASAM är uppfunnet av Aaron Antonovsky som har bidragit till 

forskning av skillnader om sjukdomar och dödlighet mellan samhällsklasser. När han 

undersökte om judiska kvinnor, som har överlevt koncentrationsläger, konstaterade han att det 

var fler överlevare som ansågs vara vid tillfredställande psykisk hälsa än förväntat.79 Det 

fanns sammanhang för att kvinnorna hade en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i livet. Enligt Antonovsky var det hans fru, Hellen Antonovsky, som kom på 

begreppet för det han undersökte, alltså: känsla av sammanhang.80 Begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet beskrivs såhär:  

Begriplighet: Situationer i livet går att förstå. För att informationen man får i livet ska vara 

sammanhängande och tydligt snarare än slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Antonovsky 

 
78 Gassne, Jan, Salutogenes, Kasam och socionomer, (Lund: Lundauniversitet, 2010), s. 22–23. 

79 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, 2. utg., (Stockholm: Natur och kultur, 2005), s. 12–15. 

 
80Antonovsky, 2. 2005, s. 25. 
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menar alltså att en individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att framtiden är 

förutsägbar och har förutsättningar till att göra situationer begripbara för sig själva.81  

Hanterbarhet: Att kunna hantera problem genom att uppleva delaktighet och kunna påverka 

situationen. Antonovsky menar att man använder sig av olika verktyg för att kunna hantera 

situationer, detta kan exempelvis vara med hjälp av gud. När en person har en hög känsla för 

hanterbarhet så undviks känslan av orättvisa och att ta offerposition, alltså att orättvisa saker 

händer i livet men man kan inte sörja för alltid. 

Meningsfullhet: De handlingar man gör kommer kunna påverka situationen och anses vara 

meningsfulla. Det betyder att personen upplever att det är meningsfullt att vara deltagande i 

ens liv att försöka göra de ovanstående. Det behöver inte betyda att man blir glad av 

utmaningar i livet, däremot att man kan hantera dem. Antonovsky menar att det är 

motivationskomponenten till att fortsätta vidare i livet som har betydelse, således blir 

utmaningar mer välkomna i livet och man söker mening i den.82  

Teoretiskt kan morgonpuja vara ett sätt att hantera ångest, trots att meningen är att dyrka 

gudarna, så kan det påverka kvinnorna att själva kunna hantera ångest och ger kvinnorna en 

känsla av sammanhang i deras liv.83 Vilket kan säga något angående forskningsfrågan om vad 

kvinnor från harijan och brahmin kastet ber för och hur de upplever att deras böner blir 

besvarade. Eftersom det kan vara ett sätt att hantera livet.    

2.0 Metod och material 

För att svara på syftet i min studie har tolv hinduiska kvinnor observerats och intervjuats i 

Varanasi med en forskningsassistent, hennes uppgifter framförs under rubriken 

undersökningsgruppen. Madden beskriver att människor gör platser till sina egna och platser 

skapar människor.84 Han menar alltså att platser påverkar människors identitet och därför 

tillför fältstudier att förstå människor på olika platser och kulturer bättre. Därför är 

fältforskning ett givande tillvägagångsätt att få personliga perspektiv från kvinnorna och 

analysera utförande av puja i deras hem för att kunna analysera om kast har en större 

 
81Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, 1. utg., (Stockholm: Natur och kultur, 1991), s. 39 

82 Antonovsky, 1991, 40–41.  
83 Michaels, 2016, s.285-287.  

84 Madden, Raymond, Being ethnographic: a guide to the theory and practice of ethnography, (Los Angeles: SAGE, 

2010),s.37 
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påverkan på kvinnors utförande av puja samt personligt syfte till vardaglig tillbedjan, 

eftersom Indien är präglat av kastsystemet.  

2.1 Kvalitativ studie 

Kvale beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker enskild kunskap som uttrycker 

sig på normal prosa, alltså inte kvantifiering. En kvalitativ studies mål är att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika aspekter av intervjupersonens livsvärld, det är alltså inte 

siffror utan ord som klassificeras som kvantitativ.85 En kvalitativ studie innebär att gå djupare 

in på tankar hos intervjupersonen och framföra dialog under intervjun. Under en kvalitativ 

studie är det noga med att planera antalet personer man behöver. Det är omöjligt att pröva 

hypoteser om skillnader mellan grupper eller åtminstone generera någon form av kvalitativ 

statistik om antalet är för lågt. Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod eftersom 

studien är inriktad på resultat på specifikt dessa kvinnor som blir observerade och intervjuade 

och inte statistik på hinduiska kvinnor i Varanasi, eftersom det är en kvalitativ studie om just 

dessa kvinnor.  

2.2 Avgränsningar  

Det finns mycket forskning om kvinnors religiösa roll i Indien men mycket handlar om hur 

kvinnan blir sedd som inom hinduismen eller Indien och mindre forskning om själva 

praktiken om den religiösa vardagen. Detta är inte en jämförelse mellan kön utan en kvalitativ 

undersökning om hur morgonpujan kan se ut mellan harijan och brahmin kasten, eftersom de 

anses ha som mest olika plikter i livet angående ritualer. De utvalda kasten blev därför de som 

hade störst marginal i kastsystemet. Därför har kvinnor i harijan och brahmin kasten 

observeras och intervjuas.   

2.3 Etnografisk forskning och Fördelar med en forskningsassistent  

Roald i sin forskning om religiös bakgrund i litteraturen Gender, Religion and Diversity 

beskriver att det är viktigt att överse om vilket kön intervjuaren tillhör för att få fram 

information under intervjun. Hon beskriver att hennes forskningsarbete inte skulle blivit 

detsamma om inte hon fick hjälp av en man under forskningen.86 I den här undersökningen 

kommer det bara vara kvinnor som intervjuas och observeras. Därför kan det ge goda chanser 

 
85 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun,( Enskede: TPB, 2009), s.45-46.  

 
86 King, Ursula & Beattie, Tina (red.), Gender, religion, and diversity: cross-cultural perspectives,( New York: Continuum, 

2004).  
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att få fram djupare svar från kvinnorna under intervjuerna när forskningsassistenten är en 

kvinna under den här fältforskningen.  

 I den här undersökningen hade jag hjälp av en forskningsassistent, Jyoti. Hon var kvalificerad 

för att hennes modersmål är hindi och hon är forskningsutbildad med goda kunskaper i 

engelska. Hon har även studerat i Sverige under två månader, därför är hon bekant med det 

västerländska perspektivet. Det är en fördel om forskningsassistenten förstår det västerländska 

perspektivet då kulturen kan ha stor påverkan på hur man t.ex. kontaktar människor i dessa 

områden och skilda kulturella beteenden, exempelvis kroppsspråkets betydelse. Under 

fältforskning så är det viktigt att ge ett bra intryck vilket kan svårt beskriver Fangen, därför att 

rollen som primär deltagande kan redan ge ett dåligt intryck.87 Fangen beskriver också att 

även kön på personerna i observationer kan spela roll, ibland är det lättare för kvinnor att få 

tillträde till en miljö och ibland tvärtom.88 Vissa mänskliga beteenden kan anses som att ha 

liten relation till dess omgivning. För att undersöka som en etnograf måste man systematisera 

sina observationer med det vardagliga mänskliga beteendet och fråga sig själv några frågor. 

Exempelvis:  Är de nära eller avlägsna till varandra när de pratar? Hur kommer jag kontakta 

dem? Är kommunikation baserad på gester, röster, mobiltelefoner, internet eller alla dessa? 

Är dessa interaktioner i sig könsbestämda på sätt som återspeglas i deltagarnas hållning och 

attityder?89  

 Att ha en forskningsassistent som kunde förklara ens beteenden från kulturens perspektiv och 

hur man ska en anpassa den efter den indiska kulturen gjorde det lättare att bete sig artigt i 

kvinnornas hem och ge ett bättre intryck. Exempelvis i Varanasi är det en vanlig hälsning till 

äldre att ta på deras fötter. Att anpassa sig till miljön kan hjälpa forskaren att inte sticka ut 

från mängden. Eftersom observationerna och intervjuerna var med kvinnor i samma områden 

så hjälper det att förminska risken att grannarna får ett dåligt intryck, då kvinnorna bor ganska 

tätt med varandra.  Hon har dessutom bott i Varanasi i nästan hela sitt liv, därför kan hon 

orientera sig runt hela staden och har lättare att söka efter kvinnorna som kunde delta i 

undersökningen. I hennes roll som forskningsassistent innebär det att hon har tolkat dessa 

kvinnor från hindi till engelska under hela undersökningen. Hon har även hjälp till med 

planeringen om hur många antal kvinnor som var möjliga att undersöka under fältforsknings 

perioden i Indien. 

 
87 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., (Malmö: Liver ekonomi, 2005), s.203.  

88 Fangen, Katrine, 2005, s.169.  

89 Madden, Raymond,2010, s.104.  



24 

 

2.4 Undersökningsgruppen 

För att undersöka hur de i högre och lägre kast genomför puja på morgonen var det 

nödvändigt med en noggrann planering om vilket antal av kvinnor som behövdes till en 

undersökningsgrupp.  Fältforskningen bestod av drygt två månader när undersökningen 

startade, tolv kvinnor var nödvändiga för att genomföra denna undersökning och få svar på 

forskningsfrågan. Därför att det är bra att ha flera i en undersökning så att man kan bilda 

jämförelse mellan grupper, men om antalet är för högt så är det omöjligt att göra några mer 

ingående tolkningar av intervjuerna och då inte en kvalitativ studie.90 Madden beskriver också 

att i en etnografisk studie så kan det ibland bli en gissningslek. Det som är viktigt att planera 

om när intervjuerna kan ske, var de tar plats och hur lång tid de tar, för att avgöra antal 

människor som behövs för att genomföra en kvalitativ studie.91 Det var viktigt att ta tiden till 

att ställa frågor och lyssna på kvinnorna under en längre tid för att kvalitativt undersöka om 

just dessa kvinnor  med att individuellt intervjua och observera dessa kvinnor vilket betyder 

att man inte kan boka möte med flera kvinnor under en dag samt respektera att kvinnorna är 

de som väljer när det passar dem att boka möte. Tolv kvinnor var de antal kvinnor som 

studerades under deras morgonpuja för att det var tillräckligt för att svara på 

forskningsfrågorna i denna kvalitativa studie.  

2.5 Etiska övervägande 

Människans integrationer i intervjun påverkar vad intervjupersonen kommer att svara på i 

intervjufrågorna.92 I denna typen av forskningsområden, observationer av ritualer i hemmet, 

kan dilemman uppstå eftersom det finns moraliska frågor som kan påverka 

materialinsamlingen. Tidigare i bakgrunden, beskrivs genusperspektiv om kvinnors 

menstruation, alltså att de inte utför puja under menstruation, men det låg mest i fokus för de 

kvinnor som tillhör högre kaster.93 I praktiken vägrade alla kvinnor, i de olika kasterna, att 

göra sin tillbedjan om de har menstruation och ville inte att någon ska vara i pujarummet om 

man har menstruation, de var tydliga med det från början. Det var något som har blivit ett 

stort problem under undersökningstiden. Eftersom när kvinnor har menstruation får de inte gå 

in i rummet där puja utförs. Detta betyder alltså att om någon av tjejerna hade menstruation så 

 
90 Kvale, Steinar & Brinkmann, 2009, s.129. 

91 Madden, Raymond, 2010, 105. 

92 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend,2009, s. 97.  

93 Channa, Subhadra, Life As a Dalit: Views From the Bottom on Caste in India [Elektronisk resurs], (United kingdom: Sage 

Publications Ltd, 2013).  
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utför dom inte puja, samt att jag och min forskningsassistent inte fick vara i rummet om vi 

hade menstruation. Ett etiskt val blev ett dilemma, valet var att antingen ljuga och spara tid till 

att studera fler kvinnor under undersökningsperioden eller att tala sanning och respektera 

kulturen, religionen och önskemålet från kvinnorna. Den här undersökningen fokuserar på 

religion och är en kvalitativ studie av just dessa kvinnor. Därför har inga besök skett under 

tiden jag eller forskningsassistenten har haft menstruation. Detta påverkade undersökningen 

då det blev cirka 24 dagar av observationer/intervjuer eftersom min och 

forskningsassistentens cyklar var olika och att kvinnorna ibland var tvungen att boka om.  

Under ett tillfälle var jag själv med en kvinna under ett observationstillfälle eftersom min 

forskningsassistent inte kunde komma.    

  Valda områden  

Kvinnorna i brahmin kastet bor i området Assi och kvinnorna i harijan kastet bor i 

grannskapet Lanka, det är cirka två kilometer färd från varandra. Assi är ett område i Varanasi 

som befinner sig vid den heliga floden Ganges. Lanka är ett område som inte ligger vid den 

heliga floden men är ett bra område för att köpa fler materiella saker, många åker dit för att 

shoppa. Områdena inte är inte långt från varandra och tar cirka 20 minuter att gå till fots. Det 

finns kor som går fria i båda områdena men på Assi-ghat kan även kor bli dekorerade av 

religiösa skäl.  Områdets utseende skiljer sig, Assi vid de mest religiösa områdena i hela 

Indien samt ett turistområde, vilket betyder att det fanns flera västerländska restauranger och 

mycket trafik mellan gatorna. Lukten i Assi var inte detsamma som Lanka då det var mindre 

skräp i Ganges än vid Nagwas flod. I Lanka var det mycket större trafik på större vägar och 

mellan gatorna var det inte mycket mer än flera mopeder som åkte förbi. Kor går fria men inte 

lika mycket som i Assi. Kvinnorna bodde mer tätare i Nagwa än i Assi då de hade mindre hus 

och framförallt bodde tätare med sina grannar, det syntes tydligt, på grund av hygien och 

utrymme i hushållet, att de som tillhörde harijan kastet, i den här undersökningen, inte har 

samma ekonomiska förutsättningar såsom de i brahmin kastet.  

Jati grupper  

 Kvinnorna skulle helst tillhöra samma jati men eftersom kvinnorna bodde i samma område i 

Varanasi så var det inget problem att någon kvinna i varje kast tillhörde en annan jati. Det 

kvinnorna behövde för att vara kvalificerad till att vara med i undersökningen var att de var 

hinduer, gör morgonpuja varje morgon, tillhöra brahmin eller harijan kastet, bo i områdena 

Assi eller Nagwa, att vilja vara med i undersökningen och att inte få ersättning. De behöver 
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inte vara i samma jati men eftersom de bodde i samma områden resulterade det att nästan alla 

kvinnorna var i samma Jati. Det betyder att jatis inte har större påverkan i granskningen och 

påverkar inte resultatet till större del.    

Brahmin och harijan kastet var framförallt viktigt att framföra eftersom brahmin är det så 

benämnda högsta kastet. Harijan är ett begrepp för de kastlösa, eller de oberörbara i 

kastsystemet. Därför visar undersökningen skillnader på de kasten som är längst ifrån 

varandra enligt Varna-systemet. Resultatet är analyserat av dessa jati grupper:  

 

                         Brahmin                                Harijan 

                   Kanyakubj 

                   Sarui pari 

            Chamen (raidas bhagat) 

                  Ravidas Bhagat. 

 

2.6 Observation & Intervjuteknik  

2.6.1 Observationer  

Observationerna var genomförda för att svara på hur kvinnorna utför puja i hemmet. Det är 

smidigare än intervju, då kvinnorna inte behöver försöka medvetet komma ihåg hur de gör 

utan kan genomföra sin vardagliga rutin och blir noterade vad de utför. Genom dessa 

observationer av altaret och analys av intervjun kan förklaringar bildas till varför det kan 

skiljas åt mellan harijan och brahmin kastet, som beror på andra faktorer än kast. Eftersom 

ideologierna inom hinduismen är något som man kanske inte lägger mycket tanke omkring, 

som hindu, är teorin till för att forska inom hinduismen från ett utanförperspektiv.94 Detta kan 

alltså fångas upp under observationer för att se tendenser för de olika ideologierna. 

Observationerna gjordes var för sig med fokus på vad kvinnorna gjorde under sin 

morgonpuja. Detta för att jämföra vad kvinnorna gör, i de olika kasten, vilket kan säga något 

om vilken ideologierna kvinnorna tillhör. Dessa observationer har blivit filmade och bilder 

har tagits på altaret.   

 
94 Jacobsen, 2004,s.118–119 
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2.6.2 filminspelningar 

Alla kvinnor har blivit observerade under två tillfällen samt filmade under 

observationstillfället. Ett undantag var en kvinna som hade för trångt utrymme i Pujarummet, 

därför har anteckningar tagits istället. Etnografen Madden är kritisk till att filma under 

observationer. Hon menar att å ena sidan spelar film inte in känslan hos den personen som 

man observerarar, å andra sidan fångar film upp mycket av observationstillfället.95 Film var 

ett bra val för den här undersökningen, eftersom film fångar upp hela utförandet av puja och 

observationerna kan observeras flera gånger.  

2.6.3 Bilddokumentation  

Enligt Madden kan visuellt material, såsom bilder, kraftfulla och kan visa delar av 

undersökningen, för läsaren, som kan förklara mer än ord.96 För att kunna observera vad 

kvinnorna har på altaret och visa dessa i undersökningen, har bilder blivit tagna på deras 

altare i hemmet. Dessa bilder finns i bilaga 2: Gudabilder och statyetter. kvinnorna har själva 

beskrivit om vilka som finns på altaret och vem/vilka de ber till först i intervjun, detta har 

blivit antecknat genom skisser. Kvinnorna har beskrivit stavning på gudarnas namn, när det 

har behövts, men vissa av dessa har stavfel och har blivit korrigerade i efterhand till de gudar 

som stavas liknande.  

2.6.4 Intervju  

För att svara på forskningsfrågorna har intervjuer genomförts var för sig med de tolv 

kvinnorna som har blivit observerade. Detta är för att söka kunskap om hur dessa kvinnor 

lärde sig puja och vad deras syfte med den innebär för dem. Att använda sig av en tolk har 

flera fördelar, det bidrar till möjligheten om att intervjua kvinnor som inte kan engelska. 

Nackdelen är att det kan vara en utmaning att det kan ske språkliga missförstånd. Alla kvinnor 

har blivit intervjuade och dessa är inspelade, förutom en äldre kvinna som var obekväm med 

det, endast anteckningar från intervjun har blivit noterade istället. Att spela in intervjuer via 

diktafon har fördelar, som att man kan lyssna på dem flera gånger och känna av tonläget från 

personen som blir intervjuad, därför kan det vara en bra anteckningsmetod. Men det är viktigt 

att vara kritisk mot sin tillit till tekniken och se nackdelarna. Diktafonen spelar till exempel 

inte in kroppsspråket, eller att den talande blir överröstad av andra ljud i närheten.97 Därför 

 
95 Madden, Raymond, 2010 s.132. 

 
96 Madden, Raymond, 2010s.106. 

97 Kvale Steinar & Brinkmann, Svend, 2009,s. 97  
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tog jag fältanteckningar i ett anteckningsblock för att ha extra information ifall diktafonen 

sviker sitt syfte. Eftersom alla kvinnor är anonyma, i den här undersökningen, så finns inte 

deras namn med, istället finns datumen för intervjuerna. För att inte avslöja deras identitet så 

benämns de i bokstaven H eller B sedan nummer, dessa hittas i käll-och 

litteraturförteckningen. 

2.7 Förberedelser: intervjuer och observationer 

Inom en intervjustudie skall det tematiseras innan själva studien startar, detta är för att 

utveckla en teoretisk förståelse och vilka nya kunskaper som kommer förmedlas i resultatet. 

Bekantskap med temat bidrar till att frågorna till intervjupersonerna blir relevanta.98 Planering 

och förberedelse är ytterst viktigt för att framföra en sådan god intervju och observation som 

möjligt. Det var viktigt att planera vad som skulle observeras och noteras när man besökte 

kvinnorna. För att svara på forskningsfrågan “Vilka skillnader och likheter har kvinnor från 

harijan och brahmin kasten i praktiken i sin dagliga religiösa ritual på morgonen?” så var det 

viktigt att tänka på vad som skall noteras för att svara på detta. Något som var intressant var 

vilka ting kvinnorna hade på altaret. Vilka gudar är beundrade och närvarande under ritualen 

och vilken del av gud var favoriserad. Därför ställdes frågan om vilken gud de ber till först. 

En förberedelse på hur man svarar på forskningsfrågan är hur frågorna ställs. Med hjälp av 

Anjoo Sharan upadhyaya, professor i statsvetenskap vid Banaras Hindu University kunde jag 

förbereda de grundläggande Intervjufrågorna. Därför att dessa skulle framföras på så vis att de 

är religiöst respektfulla, tydliga och leder till svar på forskningsfrågorna.  

Det var intressant att veta hur kvinnorna lärde sig puja och deras syfte. Ett sätt att få svar på 

deras syfte var att fråga hur de känner att deras böner blir besvarade och vad de tycker är 

viktigt för dem att be för i vardagen. Det ställdes specifika frågor såsom hur de lärde sig puja, 

det var en bra början för att veta varför de gör sin puja som de gör idag. Om de har ändrat 

religiösa rutiner är också en intressant faktor som visar varför hinduiska kvinnor ändrar sina 

puja rutiner och varför. Det är också viktigt att ta reda på hur kvinnorna planerar in sina 

religiösa praktiker under dagen såsom vilken tid de gör puja och vad de gör innan. Det 

undersöktes också vad kvinnorna hade på altaret. Det kan förklara vilka gudar kvinnorna ser 

upp till och hur de gör för att behaga dessa gudar. Dessa frågor testades först på en kvinna 

från brahmin och en annan från harijan kastet som inte räknas in i forskningen, det var endast 

testintervjuer för att få kunskap om dessa frågor fungerar. Att ha grundfrågor och ställa dem 

 
98Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 122.  
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på rätt sätt ska leda till studerande frågor.99Som: kan du säga något exempel på hur dina böner 

blev besvarade? Detta leder till mer information om man har förberett och testat innan de 

riktiga intervjuerna inträffar.  

2.8 De fyra forsknings principerna  

Enligt Human och samhällskunskaps och vetenskapsområdet i Stockholm, finns det fyra 

etiska principer om de allmänna huvudkrav som ska förhålla sig till forskningen. Detta är till 

för att skydda undersökningsdeltagare till att material som publiceras inom forskning inte ska 

giva konsekvenser som kan skada eller kränka individernas privatliv samt att forskningen ska 

användas till forskningens ändamål och inget annat.   

Nyttjandekravet  

Det är viktigt att samlade materialet endast används för forskningsändamålet och inget annat. 

Materialet får inte samlas in för att användas till att doneras, utlånas eller säljas till andra 

forskare som tar på sig de förbindelser som den tidigare forskaren har kommit överens med 

undersökningsgruppen för egen forskning.100 Personuppgifterna som tas får inte användas för 

att direkt påverka den enskilde till något beslut som exempelvis inom vården.101  

Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att anonymiteten i kvalitativ forskning tas på allvar. Därför måste informationen 

som antecknas, lagras och avrapporteras göras på ett sådant sätt att enskilda människor inte 

kan identifieras av utomstående.102 Därför lagras informationen som har blivit tagen under 

undersökningen av endast mig och min forskningsassistent till att ingen annan får tillgången 

till informationen och analyseras utan att nämna namn. I samtyckesformuläret står det tydligt 

att bilder på kvinnornas altare kommer publiceras på nätet, kvinnorna har också fått den 

informationen muntligt. Materialet som har inhämtats behöver inte vara moralisk känsliga 

beroende på undersökningspersonernas egna känslor men kan möjligtvis upplevas som något 

privat, fördenskull är anonymitet obligatoriskt i kontraktet.  

Informationskravet  

 
99 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009,s.150 

100 Vetenskapsrådet,2002.  

 
101 Vetenskapsrådet, 2002.  

 
102 Vetenskapsrådet, 2002.  
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Det är viktigt att tillvägagångsättet planeras innan man börjar med en undersökning, vilket 

resulterar en fullbordad undersökning likaväl som att alla som deltar känner sig trygga under 

och efter sitt deltagande. Enligt Kvale är Informerat samtycke väldigt viktigt i forskning, 

deltagande bör informeras om syftet med undersökningen, vad texten produceras och vad 

undersökningen kan bidra till dem.103 För att informera kvinnorna under studien användes ett 

samtyckesformulär som ett tydligt medel för att kvinnorna alltid ska ha tillgång till 

informationen. Allt i samtyckesformuläret beskrevs muntligt innan kvinnorna valde att delta i 

undersökningen. Samtyckeformuläret beskrev i vilket syfte som undersökningen görs, hur 

undersökningen går till och var texten kommer att produceras. Intervjuerna planerades att ta 

plats i valfritt rum och blir alltid informerade om i samtyckeformuläret innan intervjun, att 

den blir inspelad eller antecknad. Igen är det för att kvinnorna ska tydligt veta om 

informationen och att det är helt frivilligt och avbrytbar. Filmer blev inspelade när kvinnorna 

utförde morgonpuja i hemmet, detta är för att notera ytterligare vad de gjorde. I samtycke 

formuläret stod det tydligt att filmer inte måste bli inspelad men att det är tacksamt om det är 

okej för dem. Det var också tydligt att filmerna inte produceras på nätet men att text om vad 

de gjorde i filmerna kommer att publiceras.  Filmerna var ett bra alternativ till anteckningar, 

då de kan enkelt bevaras på flera usb minnen och tittas om flera gånger för att förhindra att 

något inte blir noterat under observationen. Dessa filmer är helt anonyma och de enda som har 

sett dem är jag och forskarassistenten.  

Samtyckekravet  

När material inhämtas så är det forskarens uppgift att endast undersöka människor med 

medgivande, ett informerande kontrakt måste signeras för att säkerställa att 

undersökningsdeltagare delar med sig av informationen med samtycke.104 I den här 

undersökningen har ingen under 18 år varit delaktiga, därför har ingen vårdnadshavare behövt 

signera ett samtyckeformulär. Först var detta dokument på engelska, vilket fältassistenten 

muntligt översatte till hindi innan kvinnorna godkände och skrev på samtyckeformuläret. De 

fick även formuläret med informationen på hindi senare i undersökningen som är översatt av 

forskningsassistenten. Det var för att alla kvinnor, i den här undersökningen, skulle kunna läsa 

kontraktet eller att någon annan i familjen skulle kunna läsa det.  

 
103 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009,s.87.  

104 Vetenskapsrådet, 2002.  
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3.0 UNDERSÖKNINGSDEL 

Åldern kan spela roll i undersökningen då det kan förklara hur mycket fritid de kan spendera 

på hur de gör puja eller vad deras religiösa plikter innebär, såsom ifall de har barn eller gifta. 

Åldern på kvinnorna i Undersökningen:  

Tabell 1 

 

Medelåldern på kvinnorna är, i harijankastet: 35 år och i brahminkastet: 47 år. Alltså är det en 

åldersskillnad mellan kasten i undersökningsgruppen. Det kan vara en förklaring till varför 

det skiljer sig eller finns likheter bland vissa kvinnor, det kan vara på grund av ålder, då 

plikterna i hinduismen kan förändras med åldern. De flesta kvinnorna var trots allt gifta vilket 

kan också förklara deras metod när de genomför puja, speciellt om de är från andra områden i 

Indien.  

3.1 Hur görandet traderas  

Hur traderas traditionen vidare att göra morgonpuja för dessa kvinnor? Det vanligaste i båda 

kasten var att traditionen traderas genom att deras föräldrar lärde dem hur morgonpuja skulle 

genomföras och denna tradition förändrades till en viss del efter giftermålet då oftast deras 

svärmor lärde nya tekniker för morgonpuja.  

Harijan  

Något unikt var att en kvinna, som var från harijankastet, har föräldrar som inte genomför 

vardagligt puja i hemmet. Hon är ogift och lärde sig av hennes syster som hade blivit 

inspirerade av puja ritualer i tempel. Deras föräldrar går till tempel men inte vardagligt. Hon 

valde att börja med vardaglig morgonpuja för att hon observerade sin syster och märkte att 
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hon var ovanligt lugn efter att hon hade gjort puja.105 Därför observerade hon sin syster och 

gjorde det till sin egen vardagsrutin. En kvinna skiljde sig också åt, från de andra kvinnorna, 

då hon hade ändrat metod efter giftermål och ändrade sedan metod igen. Hon förklarar att 

med denna metod är det lättare att hålla välstånd såsom att hålla ekonomin ihop och sedan 

hon har börjat med den metoden har hennes böner kommit i uppfyllelse, enligt henne. Hennes 

dotter brukar observera henne, så det kan leda till att hennes dotter gör samma metod i 

framtiden.106 

Brahmin  

En kvinna i brahmin kastet lärde sig sina morgonpuja rutiner av sin granne eftersom han 

jobbade i tempel. Hon kallade honom för sin religiösa guru. Hon bytte inte tradition efter 

giftermålet eftersom hon tryckte att den metoden hon lärde sig av honom fungerade så bra för 

henne.107 En annan kvinna i brahmin kastet ändrade sina puja rutiner efter giftermål men efter 

skilsmässan så använder hon sig av samma metod som hennes pappa lärde henne. En kvinna i 

brahmin kastet, som är änka, förklarade att hon hade ändrat sin rutin efter giftermål men inte 

särskilt mycket eftersom det, enligt henne, inte skiljer sig mycket hur metoden ser ut i samma 

kast. När hon blev änka så kände hon sig väldigt ensam, hon kände att hon hade förlorat en 

stor del av sitt liv. För att trösta sig själv letade hon inspiration vid Tulsi gatten och blev 

inspirerad av deras morgonpuja, som sker öppet på gatten. Därför bytte hon tradition efter det 

och gör en ny metod efter att hennes make dog. 108  

3.2 Utseendet på altarna  

Altaret är där kvinnorna utför sin morgonpuja, dessa kan se olika ut men består av gudabilder 

och statyetter, möjligtvis redskap som är till för att göra sin morgonpuja. Ett enkelt altare såg 

oftast ut som en hylla med dekorationer med tavlor och statyetter och ett mer dekorerat altare 

kunde vara en tempelformad hylla. Det är inte ovanligt att se plats för rökelser eller någon 

klocka som man kunde använda till att ringa i, under puja ritualer. Blommor eller andra typer 

av växter kunde ligga i någon låda eller korg i närheten av altaret för att användas till att offra 

under ritualer. Plats kan avgöra om hur mycket gudar de har, om man har lite plats så kan det 

bli svårt att fylla utrymmet på sitt altare. 

 
105 H2. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 
106 H5. intervju. Varanasi, Lanka. 6 november, 2016. 

 
107 B1. intervju. Varanasi, Assi. 12 november 2016. 

108 H5. intervju. Varanasi, Lanka. 6 november, 2016. 
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Figur 1 Harijan nr 4, namnen till gudarna med stavning av hur hon stavar deras namn. 

Harijan  

Det kan vara lättare att ha flera saker på altaret om fler personer ber i samma hem, En kvinna 

som var 20 år gammal var den enda som ber i hemmet, därför har hon inte många saker på 

altaret då hon bara har saker som tillhör endast henne.109 En kvinna hade en icke hinduisk 

tavla men annars hade alla kvinnorna hinduiska gudalika bilder och statyer. Hon sa att han 

hette Makhdoom Ali Mahimi och definierade honom som en muslimsk gud.110 Hon tyckte 

inte att det gjorde henne mindre hindu för det, hon tyckte att han verkade ge tur så därför 

kändes det bra att ha honom där på altaret, han var som en lyckoamulett.111 Förutom 

Makhdoom Ali Mahimi så är hennes altare, på bilden en bra representation om hur ett enkelt 

altare ser ut, i den här studien. Det finns några få gudar på altaret och man ser att det är någon 

gud som får extra uppmärksamhet. På detta altare så får Shiva mer uppmärksamhet än de 

andra, då det finns fyra bilder som representerar honom.112Två kvinnor i harijan kastet hade 

en Shivalinga på sitt altare, en slags sten som symboliserar Shiva som om han skulle vara på 

altaret. 113 

 
109 H5. intervju. Varanasi, Lanka. 6 november, 2016. 

110 Bild. H4, Gudabilder och statyetter, 2016. 

 
111 H4, intervju. Varanasi, Assi. 2016. 

 
112 Bild, H4, Gudabilder och statyetter, 2016. 
113 Bild, H5, Gudabilder och statyetter, 2016. 

 



34 

 

Brahmin 

Kvinnorna från brahmin kastet hade till stor del fler gudabilder på sina altaren. Det var en 

kvinna som skiljde sig från de andra, i 

harijan kastet, då altarets mängd på 

gudar liknade mer till de som är på 

altarna som kvinnorna i brahmin 

kastet, förutom att hennes altare visade 

mer fokus på Shiva än de andra 

gudarna.114 Som man ser på bilderna 

var det bara en kvinna ur harijan kastet 

som hade ett bord istället för en 

envånings hylla.115 I brahmin kastet är 

altarnas design mer individuella och 

kan skilja sig mer än bara en hylla, till 

skillnad från resultatet av harijan 

kastet. Däremot så är det vanligt att 

det finns flera våningar i brahmin 

kastet, såsom bild för brahmin nr 3, 

där Laksmi, Hanuman, Vishnu och 

Rama är högst upp och att andra gudar 

längre ner.116 Såsom man kan se på 

detta altare så är det fler gudar än för 

altarna i harijan kastet, det är inte lika 

tydligt fokus på en särskild gud.117 Att se 

skillnad på hur mycket plats det finns för 

tavlor och statyetter kan vara orsaken till att kvinnorna i brahmin kasten hade flera gudar. En 

kvinna från brahmin kastet skiljde sig från de andra, hon hade minst gudar och hade också en 

envånings hylla som altare.118  Det var till och med två av kvinnorna som hade ett litet rum 

 
114 Bild. H3, Gudabilder och statyetter, 2016. 
115 Bild, H1,H3,H4, H5, H6. Gudabilder och statyetter, 2016 

 
116 Bild, B3, Gudabilder och statyetter, 2016. 
117 Bild, B3, Gudabilder och statyetter, 2016. 
118 Bild. B1, Gudabilder och statyetter, 2016. 

 

Figur 2 Brahmin  nr 3, namnen till gudarna med stavning av hur hon 

stavar deras namn. 
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som är designat som ett litet tempel.119 En av kvinnorna i brahmin kastet beskrev att puja 

rummet var ett tempel. Hon berättade om att hennes makes mormor hade byggt deras hus. 

Hennes mans mormor blev bortgift i 9 årsåldern och var bara ett barn, hon byggde templet 

tillsammans med sin make för att skapa ett bra hem efter att inte se sin familj igen och då 

byggde de även detta tempel med i huset.120  

Alla förutom en Brahmin hade något på altaret som kvinnorna i harijan kastet inte hade, en 

sten som föreställde Shiva som de målade symbolen för Shiva under morgonpujan med vit 

färg som lätt tvättades bort. Kvinnorna i brahminkastet, som hade stenen, tvättade Shiva med 

vatten från Ganges innan de målade Shiva med vit färg och nynnande en melodi. Att nynna 

melodin var ett sätt, enligt kvinnorna, att spara tid för att göra morgonpujan mer effektiv, det 

var inte just till Shiva eller att tvätta gudarna.121  

3.3 De hinduiska gudarna på altaren under morgonpuja  

I den här studien har bilder tagits på kvinnornas altare och i kontraktet framförs tydligt att 

dessa bilder kommer att publiceras på nätet. Dessa bilder är till för att analysera om vilka 

gudar som de olika kasten har och analysera vilken grov hinduisk ideologi dessa kvinnor har 

inom hinduismen. Det är också intressant för att se vilka som de anser som heliga och värda 

att be till varje morgon. För att kunna analysera skillnader och likheter mellan kvinnorna i 

harijan och bramin kastet, angående deras morgonritual. En viktig detalj är att jag har utgått 

från vad personerna säger att dessa gudar är, i vissa fall kan det vara fel på stavningen och har 

redigerats efteråt så att man kan förstå vilken gud de menar, men dessa bilder namnges efter 

vilka gudar eller gudinnor som de har sagt att gudarna är och inte vilka jag själv har 

analyserat om vilka dom är.  

 
119 Bild. B6,B5, Gudabilder och statyetter, 2016.  

 
120 B6, intervju. Varanasi, Assi.01 december, 2016. 

 
121 B1, B2, B4, B5, B6, intervju. Varanasi, Assi. 2016.  
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Tabell 2 

122 

Harijan 

Det var bara två kvinnor, från harijan kastet, som hade vatten från Ganges på sitt altare.123 En 

likhet var att det var lika många kvinnor som hade Laksmi och Ganesha tillsammans som 

brahmin kastet. Det som alla kvinnor i harijan kastet, förutom en, hade gemensamt var att de 

hade Shiva guru på altaret. Under intervjuerna blev kvinnorna tillfrågade om vem Shiva guru 

 
122 Tabell utifrån bilderna från alla deltagare i undersökningen, indelat i Brahmin och Harijan. Dessa bilder finn längst bak i 

uppsatsen.  
123 Bild, H1,H2,H3, H4, H5. Gudabilder och statyetter, 2016 
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var och svaret blev att det är en religiös lärare för hur man skulle dyrka Shiva.124 Kvinnorna 

som hade honom beskrev att han var vettig och att han får vara med på altaret som religiös 

förebild. Den enda kvinnan som hade Krishna hade avbilden av Krishna med sin älskare, 

Radha. Det är bara två avbilder av Vishnu och på dessa altaren beskrivs dessa som Vishnu 

Devi, vilket inte är likamycket fokus såsom på Shiva. Han är med i mer av hälften på 

kvinnornas altare och läran om hur man ska dyrka honom är med på alla, förutom ett.  På det 

altaret som var mest individuell från de andra, eftersom det inte hade Shiva guru på altaret, 

har heller inga avbilder av Krishna eller Vishnu. Vilket gör altaret till det mest annorlunda av 

alla altaren i undersökningen. Hon var också den enda i undersökningen som bad till Santoshi 

mata först.125 Istället är det, förutom Shiva och Ganesha med Laksmi, bara gudinnor på 

altaret. Vilket pekar på en mer tillhörighet för gudinnor. Devi var också väldigt populär på 

altaret för många av kvinnorna och det fanns även en kvinna som hade en avbild av henne, då 

alla Devis avbilder framfördes. Hanuman var ovanligt populär eftersom det inte var många 

som hade Vishnu på sitt altare, hälften av kvinnorna hade Hanuman på sitt altare men inte 

Rama. Två av dessa kvinnor hade Hanuman men inte Vishnu, rama eller Krishna och 

fortfarande Shiva guru och Shiva på sitt altare. Sammanfattningen blir att kvinnorna visar mer 

favorisering för Shiva på sitt altare förutom en kvinna som visar mer tendenser för shaktism.  

Brahmin 

Vatten från Ganges anses vara rent och gudomligt inom hinduismen. Alla kvinnor, i 

brahminkastet, hade vatten från Ganges på sitt altare och använde det, under sina ritualer. De 

hade också Krishna på sitt altare, både med Krishna ensam och med hans stora kärlek Radha. 

Alla förutom en hade Shiva på sitt altare, däremot fanns det inga Shiva gurus på något altare i 

undersökningen. Vishnu var med på alla altaren förutom två. Ganesha samt Laksmi och 

Ganesha tillsammans fanns också på fyra altaren. Det som framförs tydligt på två av 

kvinnornas altare är att Vishnu, på den bilden de har på honom, är centraliserad med andra 

gudar omkring honom.126 I det enda altaret, som inte har Vishnu på altaret, ser man tydligt att 

även om Vishnu inte är med på altaret så finns det en tydlig koppling till Krishna, eftersom 

det finns både unga och vuxna Krishna.127 Shiva är med på altaret, däremot är ju Shiva också 

viktig i vaishnavism, men inte lika mycket som Vishnu och Krishna. Det ser man också på det 

 
124 H1,H2,H3,H4,H5. intervju. Varanasi, Assi. 2016. 
125 B6, intervju. Varanasi, Assi. 01 december. 2016. 

126 Bild. B1 & B3, Gudabilder och statyetter, 2016. 
127  Bild. B2, Gudabilder och statyetter, 2016. 
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andra altaret, då Krishna är den största symbolen i centrum med hans stora kärlek Radha.128 

Ganesha är också med mycket på Altarna med eller utan Laksmi och är mer ensam på altaret i 

brahmin kastet till skillnad från harijankastet.  

3.4 Hur morgonpujan görs i hemmet 

Här ser vi hur kvinnorna gör sin morgonpuja och hur det skiljer sig mellan kvinnorna. Alla 

kvinnorna svarade på intervjun att de gör morgonpuja ensam. En av kvinnornas make deltog 

till större delen av hennes morgonpuja men personligen anser kvinnan inte att det räknades 

som att de gjorde puja tillsammans.129 Hon sa att han brukar genomföra sin morgonpuja 

samtidigt men att hon fortfarande gör sin morgonpuja själv även om hon och hennes man 

säger samma saker samtidigt. En annan kvinna hade sin mamma med när hon gjorde sin 

morgonpuja och de bad samtidigt men hon ansåg också att hennes tillbedjan var hennes och 

inte en gemensam aktivitet tillsammans.130 Därför tyder undersökningen på att filosofin om 

att be tillsammans innebär inte att man alltid är ensam när man ber, människor får be 

samtidigt och göra samma saker under tillbedjan utan att det anses att människorna gör det 

tillsammans. Möjligtvis kan det anses som liknande till när man exempelvis borstar tänderna, 

man gör det själv trots att man gör det samtidigt som någon annan, i samma rum. Diagrammet 

visar vilka gudar som kvinnorna bad till först. Som diagrammet visar så skiljer det sig mellan 

olika gudar bland kvinnorna. Här kan vi se att det skiljer sig mellan kasten om vilka gudar 

som blir tillbedda först.  

Tabell 3 

131 

 
128 Bild. B6, Gudabilder och statyetter, 2016. 
129 B6, intervju. Varanasi, Assi. 01 december. 2016. 
130 B1. intervju. Varanasi, Assi. 12 november 2016. 

131 H1, H2, H3. H4. H5.H6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, intervju, Varanasi, 2016. 
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Det var vanligt för alla kvinnorna att utföra några eller alla av dessa saker under morgonpuja 

som benämns i diagrammet, detta beskriver hur många kvinnor som gjorde vad:  

 

Tabell 4 

 

Harijan 

Alla kvinnor hade sindur på sig antagligen innan de genomförde puja eller tar på sig inför sin 

morgonpuja. Alla kvinnorna i harijankastet startade sin tillbedjan genom att använda sig av 

rökelser och dhoop. När kvinnorna svarade på vilken gud de ber till först svarade hälften av 

kvinnorna i harijankastet att de bad till Shiva först. Görandet sker under olika tider på dagen i 

de olika kasterna. Harijans gjorde puja mellan klockan tio och elva på förmiddagen, förutom 

en kvinna som gjorde morgon puja runt åttatiden på morgonen.132 Kvinnan som gör sin 

morgonpuja tidigare studerar sista året på högskola och jobbar i en läkemedels butik. Hon tar 

även hand om sina barn, med hjälp av familjen, eftersom hennes make är försvunnen sedan 

några år tillbaka. Kvinnans utbildning skulle närmast kunna jämföra med svenska högskolan 

som socionomprogrammet. 133 Det fanns en kvinna som hade Ganges vatten på altaret och 

använde sig av det i tillbedjan. De tvättade gudarna det med en trasa som är doppat i 

 
132 H1, H2, H3, H4, H5, intervju. Varanasi, Lanka,2016.  

 
133 H6. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 
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Gangesvatten. 134 Två andra kvinnor i harijankastet hade vatten, men inte från Ganges och de 

använde det inte under sin morgonpuja.135 

 Skulle vi endast se kvinnornas görande i vad de gjorde under puja ritualen på diagrammet så 

skulle det inte skilja så mycket mellan just alla kvinnorna. Däremot tog morgonpuja mycket 

längre tid för kvinnorna i brahmin kasten att göra sin morgonpuja. De tvättade gudarna 

noggrant och framförallt stenen som symboliserade Shiva. Kvinnorna i harijankastet 

skyndade på sin morgonpuja mer och tog inte lång tid på sig att göra de sakerna de gjorde, det 

var den största skillnaden förutom att fler kvinnor i brahmin kastet tvättade gudarna och läste 

ur texter mer än harijan.  Diagrammet visar att det var fler kvinnor i brahmin kasten som 

gjorde fler saker. Detta kan bero på att det fanns två kvinnor i harijankastet som gjorde väldigt 

lite under sin morgonpuja. En kvinna i harijankastet gjorde sin morgonpuja väldigt snabbt. 

Hon Tände Dhoop medan hon är beslöjad. Hon cirkulerar den framför altaret och lägger ner 

den. Hon tar på altaret och sedan mot hennes panna och är tyst och håller kvar positionen 

(stående). Hon tar på altaret igen och sedan är morgonpujan helt klar för henne efter ungefär 

två minuter. Kvinnan i harijankastet som tog längst tid på sig att göra sin tillbedjan använde 

sig inte av texter men gjorde fridfullt mantra i en bekväm yogaposition under en längre tid, 

hon var även den äldsta kvinnan som deltog i studien. En annan kvinna i harijankastet tog 

också lång tid på sig att göra sitt mantra i samma bekväma ställning. Hon offrade prasad, 

blommor och blad till gudarna. 136 Till skillnad från den äldre damen, hon berättade att hon 

offrar bananer när hon har råd, hon får begränsa sig till vad hon offrar, det beror på hennes 

ekonomi.137 

Brahmin   

Starten av kvinnornas morgonpuja skiljde sig i olika kast, nästan alla i brahmin kastet, började 

sin rutin med att tvätta gudarna. Kvinnorna i brahmin kastet bodde i Assi, vilket betyder att de 

har nära till floden Ganges. Därför är det mycket lättare för dem att använda sig av vatten från 

Ganges när de gör rent gudarna, vilket är heligt vatten inom hinduismen. Kvinnorna i brahmin 

kastet gjorde puja runt sju eller åtta tiden, senast klockan nio på morgonen. Det var en kvinna 

 
134 Bild, H1, Gudabilder och statyetter, 2016 

 
135 Bild, H4, Gudabilder och statyetter, 2016 

 
136 H2. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 
137 H1. intervju. Varanasi, Lanka. 27 oktober, 2016. 
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i harijankastet som inte åt innan hon gjorde puja, det var betydligt fler kvinnor i brahmin 

kastet som förklarade i intervjuerna att de inte åt förrän efter sin morgonpuja.  

Det var en kvinna som sa i intervjun att hon brukar ha sindur på sig men att hon glömde inför 

ett tillfälle när hon blev intervjuad och observerad. Det var inte på grund av ett speciellt 

tillfälle, hon glömde ta på sindur under ritualen, hon anser att det inte är någon fara och 

gudarna förstår att man glömmer.138  En annan kvinna hade en annan typ av symbol på 

pannan som hon tog på inför morgonpuja, det kallas sandelwood och är ett gult pulver, hennes 

make är död men hon förklarar att eftersom hon fortfarande har en son, och då en man i sitt 

liv, så är det okej med en gul typ av sindur.139  Kvinnorna fick svara på frågan om vem de ber 

till först och de flesta i brahmin kastet bad till Ganesha eller Ganesha & Laksmi förutom en 

äldre kvinna förklarade att hon ber till flera samtidigt som hon tvättar i början. Hon anser inte 

som att någon av de gudarna blir tilltalade först utan samtidigt.  

Vardagen för kvinnorna i de olika kasten skiljde sig väldigt mycket åt eftersom alla kvinnorna 

ur brahmin kastet var hemmafruar förutom en.140 Att vara hemmafru kan innebära andra 

plikter eftersom man jobbar på ett annat sätt och är mycket hemma. Många kvinnor från båda 

kasten har beskrivit att sindur är en symbol för giftermål eller skönhet men den frånskilda 

kvinnan gav sindur till gudar och sig själv under ceremonin. Det gjorde även kvinnan som 

inte var hemmafru. Hon är frånskild men hon anser att sindur också kan betyda skönhet och 

inte endast en symbol för giftermål. Hon gav även mig sindur under hennes morgonpuja. 

Hennes religiösa syssla var inte synnerligen annorlunda från de andra i kastet brahmin i 

hennes ålder. Ordningen när de ber till alla gudarna på altaret var alltid att de bar till en eller 

flera först och sedan spelade ordningen ingen speciell roll.  

3.5 Syftet med puja som religiös vardag  

Kvinnorna använde sig av olika begrepp, som att känna att hjärtat är kallt och känner ingen 

varm stress och begreppet lugn. Att de kunde fokusera på vad de ska göra under dagen och ha 

rätt inställning om deras tankar och hur de reagerar på situationer som sker under dagarna. 

Något gemensamt bland alla kvinnor i undersökningen var att de kände sig fridfulla och 

 
138 B1. intervju. Varanasi, Assi. 12 november 2016 

 
139 B5. intervju. Varanasi, Assi. 12 december 2016. 

 
140 B1, B2, B3, B5, B5. intervju. Varanasi, Assi, 2016 
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avslappnade efter de hade gjort puja, det är den känslan de får varje dag efter de gör sin 

morgonpuja.141  

Harijan  

Det var betydligt fler kvinnor i harijankastet som bad efter god hälsa för sin egen del och i 

familjen. Kvinnorna i harijankastet berättade att ibland har de varit väldigt oroliga över 

negativa situationer angående hälsa och så har det löst sig efter att gudarna har lyssnat på 

deras böner. En kvinna utryckte sig starkt på att gudarna lyssnade på henne när hon bad för en 

familjemedlem som var nära döden och nu är personen frisk och läkare hade fel om att 

personen inte skulle överleva. Förutom detta så bad kvinnorna från harijankastet mer efter en 

god ekonomi. En av harijan kvinnorna beskrev tydligt att hon bad för att hennes barns studier 

skulle hålla sig bra, hon bad även för att ekonomin skulle vara stadig.142 Därför var det 

tydligare att kvinnorna i harijankastet syftade starkare på begreppet hälsa i den här studien, 

det framfördes mer för dem än i brahmin kastet. En kvinna i harijankastet berättade att hon 

hade en otroligt svår period då hennes make blev försvunnen, ingen har sett honom och hon 

har inte hört någonting. Hon vet inte varför han är borta. Det kan vara hans egen vilja eller 

han kan ha blivit kidnappad, men hon ber att han kommer tillbaka. När han försvann kände 

hon sig ensam trots att hon hade sina barn i hemmet och sin mamma nära. Situationen tog så 

hårt på henne att hon kände självmordstankar, hon bad till gudarna över att bli av med de 

hemska tankarna. Hon kände sig alltid fridfull och full av energi efter puja och känner att 

gudarna hjälpte henne att må bra igen till hennes stadiga tillstånd, som hon har idag. Hon 

studerar, jobbar och tar hand om barnen nu, hon känner sig fortfarande ensam utan sin make 

men hon känner också att hon kan överleva utan honom.143 En kvinna, i harijankastet, var 

väldigt specifik över att hon önskar att inga negativa konflikter ska ske i byn, hon var i 60 

årsåldern och en annan kvinna i brahmin kastet önskade också detta men mer i allmänhet. 

 

 

 

 
141 H1, H2, H3. H4. H5.H6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, intervju, Varanasi, 2016. 

 
142 H2. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 
143 H6. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 

 
143 Michaels, 2016, s.285-287.  
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Brahmin   

Flera kvinnor i brahmin kastet bad också för deras familjs hälsa däremot inte lika många 

kvinnor som i harijankastet. Skillnaden var att brahmin kvinnorna bad mer om framgång eller 

behålla välstånd som beskrivs mer som att ekonomi var en del av det. Brahmin kastet bad mer 

efter att sina barn skulle ha goda betyg i skolan än var kvinnorna från harijankastet beskrev 

men det ingick också i begreppet framgång. En kvinna i brahmin kastet bad tydligt om 

välmående med att känna njutning, men hon bad också för att hennes man skulle vara frisk 

nog att hjälpa till mer hemma och att hennes barn ska klara av sina studier.144  

Kvinnorna ber om välstånd på olika sätt. Oftast: hälsa, karriär, ekonomi, fred och glädje i 

familjen, några fall hela världen eller områden. Oftast blev bönerna besvarade genom att 

något jobbigt eller en tragedi inträffade i deras liv, men sedan blev allt bättre. Då känner 

kvinnorna att deras böner hade blivit besvarade och att det var gudarna som hjälpte dem när 

allt löste sig. En kvinna ur brahminkastet svarade passionerat att hon bad över flera ting som 

ska kunna gynna andra, hon bad för att alla ska vara sams i området och att inga konflikter 

ska ske i världen. Hon bad också efter att hon inte skulle vara ensam att ta hand om ett tempel 

hon brukar gå till under sin puja ritual. Det är ett fint tempel tycker hon, det är inget problem 

att sköta om det själv nu, men hon börjar bli gammal. Med gammal menar hon att hon börjar 

få en äldre kropp som inte kommer klara av att ta hand om templet och hon känner att flera 

borde vilja hålla det fint och att gud kommer lyssna på hennes böner om detta.145 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 B2. intervju. Varanasi, Assi. 09 november 2016. 

145 B3. intervju. Varanasi, Assi. 19 november 2016. 
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3.0 SLUTSATSER/DISKUSSION 

3.1 Slutsatser  

Slutsatserna är sorterade efter forskningsfrågorna och förklarar svar på dessa.  

Vilka skillnader och likheter har kvinnor från harijan och brahmin kasten i praktiken i 

sin dagliga religiösa ritual på morgonen?   

I den här studien visas flera slutsatser om vilka skillnader och likheter kvinnor har från harijan 

och brahmin kasten i praktiken av deras dagliga religiösa ritual på morgonen. En slutsats, som 

båda kasten har gemensamt, är att alla gifta kvinnor ändrade sina rutiner efter de gifte sig, 

förutom endast en person som håller kvar sina rutiner. En av kvinnorna ändrade sin rutin 

ytterligare en gång till efter äktenskapet på grund av, enligt henne, bättre resultat för välstånd, 

hon tillhörde harijankastet. Hon ansåg sin morgonpuja som en metod för att kunna be till gud 

på bästa sätt. Resultatet är att alla kvinnor, i den här studien, anpassar sig efter den nya 

familjens seder och traditioner. Kvinnan som inte ändrade sin morgonpuja efter giftermålet 

var i brahmin kastet, hon hade fått lära sig av sin religiösa guru och ansåg därför att det var 

den bästa metoden för henne. En kvinna i brahmin kastet ändrade sin morgonpuja rutin efter 

hennes make dog. Bland undersökningsdeltagarna var det en ogift ung kvinna från harijan 

kastet som inte hade föräldrar som gjorde morgonpuja men hennes föräldrar går till tempel 

istället för tillbedjan, de identifierar sig själva också som hinduer. En slutsats var att 

kvinnorna använder sindur på sin panna under puja för att visa giftermålet eller skönhet enligt 

alla kvinnor i undersökningen. En kvinna i hela undersökningen hade en icke hinduisk gud på 

sitt altare, hon kände sig inte mindre hindu för det, vilket säger något om hur öppet 

hinduismen kan vara som praktiserande religion. Jacobsen beskriver att ideologierna inom 

hinduismen är något man inte tänker på som hindu och anser att det inte skiljer sig så mycket 

mellan hinduer.146Därför är slutsatser om ideologierna baserade på analyser av deras altare 

och intervjuerna. Alla som hade Shiva guru på sitt altare ansåg att det var en bra religiös 

lärare för att kunna dyrka Shiva. Alla i harijankastet, förutom en, hade honom på altaret. I 

intervjuerna var det hälften av kvinnorna som dyrkade Shiva och en dyrkade hans fru (se 

tabell 3). Enligt Walker är det viktigt inom den grova inriktningen av hinduismen, Shivaism, 

att man ska tillbe Shiva och hans symboler.147 Vilket majoriteten av dessa kvinnor gör både 

av observationer av bilderna, om att de följer en Shiva guru, samt om vilken gud de bad till 

 
146 Jacobsen, 2004,s.118–119.  

147 Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.329 
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först. Det var en kvinna från harijankastet som stack ut från hela undersökningen, det var den 

kvinnan som inte hade Shiva guru på sitt altare, däremot finns Shiva på hennes altare och han 

symbol Shivalinga. På hennes altare så är det bara gudinnor, förutom Shiva, på altaret. Därför 

är slutsatsen att hon anses passa bättre in i ideologin Shaktism då hennes altare visar ett fokus 

på gudinnor. Dessutom var hon den enda som bad till Santoshi mata först.148Det är dels för att 

det framförs en tydligare koppling till gudinnor och eftersom, såsom Jacobsen förklarar, har 

shivaismen och Shaktism ett nära förhållande och att Shakti är knuten till Shiva.149 Därför kan 

det vara en orsak till att Shiva är den enda manliga guden på altaret, förutom Ganesha, 

tillsammans med Laksmi.   

 

  I brahmin kastet hade de alla en avbild av Krishna, Vishnu var med på alla altaren förutom 

två. Två bilder på altaret är Vishnu, i centrum, med andra gudar på bilderna. De som inte har 

med Vishnu har en tydlig koppling till Krishna Det som framförs tydligt på två av kvinnornas 

altare är att Vishnu, på den bilden de har på honom, är centraliserad med andra gudar omkring 

honom.150 I det enda altaret, som inte har Vishnu på altaret, ser man tydligt att även om 

Vishnu inte är med på altaret så finns det en tydlig koppling till Krishna, eftersom det finns 

både unga och vuxna Krishna.151 Shiva är också med på alla altare, däremot behöver inte det 

betyda att man har mindre tillhörighet i ideologin vaishnavism på grund av det, eftersom 

Shiva också kan vara viktig. Walker förklara att inom vaishnavism är dyrkan till Vishnu, 

Krishna och Rama de centrala, eftersom de är Vishnus huvudinkarnationer men möjligtvis 

också att dyrka hans fru, Laksmi.152 I undersökningen (se tabell 3) framförs det att Ganesha, 

Laksmi och Krishna är de gudarna som framförs som de första dyrkande av de i 

brahminkastet. Laksmi kan oftast beskriva som en länk mellan Vishnu och folket. 153 Dessa 

gudar anses mer åt tillhörigheten till Vaishnavism. Slutsatserna är alltså att, de i 

undersökningen, som tillhör harijankastet anses visa mer tendenser att tillhöra Shivaismens 

ideologi och de i brahmin kastet, i den här undersökningen, anses visa mer tendenser att 

tillhöra en vaishnavism ideologi. Förutom en i Harijankastet som visar mer tendenser till att 

 
148 H6. intervju. Varanasi, Lanka. 4 november, 2016. 

149 Jacobsen, 2004, s. 204 

150  Bild. B1, B3, Gudabilder och statyetter, 2016. 

 
151  Bild. B2, Gudabilder och statyetter, 2016. 

  
152 Walker, Benjamin, Vol. 2, M-Z, 1968, s.541 

153Hellman, 1998, s, 16–17.  
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tillhöra ideologin Shaktism.  

 

På altaret skiljde sig gudarna åt men till stor del mängden hur stor plats, kvinnorna hade i de 

olika kasten, för att dekorera den med gudabilder och statyetter. Vilket också kan leda till att 

det var färre gudar på altaret för kvinnorna i harijankastet.  

Till stor del, förutom två kvinnor i harijankastet, så använde sig kvinnorna mycket av 

liknande tillbedjans metod men på olika sätt. Kvinnorna i brahminkastet tog sin tid med att 

göra puja och harijans gjorde inte det, detta kan bero på att de flesta i brahminkastet är 

hemmafruar och en av dem är änka. De flesta kvinnorna, i harijankastet har också jobb och 

barn. Kvinnan som gjorde puja tidigt studerade också, vilket kan förklara att det var lättare för 

de andra kvinnorna att genomföra puja mellan jobbtider i hemmet. Alla kvinnorna i brahmin 

kastet offrade prasad medan bara två kvinnor från harijankastet avstod från detta. Enligt 

observationstillfällena som har ställt fram i ett diagram så skiljde det inte sig mycket på 

görandet mellan kvinnorna förutom några tydliga skillnader som att tvätta gudarna och läsa i 

texter under morgonpujan.154  

Vad ber harijan och brahmin kvinnorna om? 

Slutsatsen är att kvinnorna ber oftast om välstånd i familjen som ekonomi, hälsa och att få 

energi för att klara av dagens motgångar. De ber också oftast om välstånd i familjen såsom 

ekonomi. Kvinnorna i harijankastet bad tydligare om hälsa i familjen än kvinnorna i brahmin 

kastet, det ingick i deras böner men det var andra aspekter som var också lika viktiga som att 

deras barns studier skulle gå bra, och en kvinna bad om att alla i hela världen skulle må bra 

samt att människor ska hjälpa varandra att ta hand om templet som hon brukar göra sin 

dyrkan, eftersom hon börjar bli gammal. Varför kvinnorna i harijankastet bad tydligare om 

hälsa kan bero på deras socioekonomiska situation, vilket syns tydligt från hur de bor och hur 

altarna ser ut. Det blir andra saker att fokusera på till skillnad från kvinnorna av brahmin 

kastet, på grund av ekonomiska själ. Det kan vara en förklaring till att, kvinnorna i brahmin 

kastet, använder mer kraft på att be för bra studier och andra personer. Det märkt tydligt att de 

som bad i harijankastet om ekonomi var att de skulle förändra sin ekonomi medan de i 

brahminkastet vad efter att specifikt behålla välstånd, alltså ekonomi. Att bevara tillståndet i 

livet förknippas med Vishnu som är den upprätthållande guden, Shiva är guden av förstörelse 

och förändring. Därför visar det också tydligare på tidigare slutsats om ideologierna. Alltså att 

 
154 Tabell 4  
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de i harijan, i den här studien, visar tendenser på shivaismens ideologi och brahmin kastet, i 

den här studien, på vaishnavism. En annan slutsats är att kvinnorna ber för att hantera och 

påverka sitt liv till något bättre eller för att bevara det de har som är bra i livet, alltså en slags 

hanterbarhet.  

Hur utrycker kvinnorna att morgonpuja påverkar dem?   

Kvinnorna beskrev att de upplevde att deras böner blir besvarade genom riktiga händelser 

som de upplever har skett för att de bad om det till gud/gudarna. Antigen att vardagen håller 

sig stabil eller att det har skett riktiga hopplösa fall men ordnade sig i alla fall. Även det fallet 

då kvinnan ber om att sin man ska komma tillbaka till sitt hem har inte gått i uppfyllelse, 

däremot anser kvinnan att hon har kommit ut från sin depression på grund av sin tillbedjan, 

ritualen har hjälp henne att skapa en god morgonrutin och får henne att känna sig redo för 

dagen.  En slutsats är att alla kvinnor känner sig avslappnade efter sin morgonpuja och 

förklarar känslan som en fridfull känsla. En vanligt fras var att hjärtat kändes avslappnat eller 

kallt efteråt. Hela processen och syftet med morgonpuja av alla kvinnorna, i den här 

undersökningen, beskrivs som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.155 På något sätt 

begriper de situationer eller hur dagen kommer gå till, sedan påverkar morgonpujan att de blir 

lugna och kan hantera situationen och således påverkan de själva att det blir goda resultat eller 

finner mening i händelsen. Såsom teorin KASAM förklarar är ett mentalt immunförsvar. En 

slutsats, av analysen av det kvinnorna har utryckt i intervjuerna, är att morgonpuja är en del 

av kvinnornas liv som de upplever ger en känsla av sammanhang i vardagen och svåra tider.  

 

 

 

 

 

 

 
155Gassne, Jan 2010 s ,22-23  
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3.2 Diskussion  

Diskussionen är indelade i forskningsfrågorna och i underrubriker.  

Vilka skillnader och likheter har kvinnor från harijan och brahmin kasten i 

praktiken i sin dagliga religiösa ritual på morgonen?   

Kvinnornas områden påverkar resultatet    

Det man får tänka på när man jämför olika områden är att det kan vara områden i olika 

klasstillhörigheter och inte bara kvinnor ur olika kast. Alla i kasten harijan och brahmin har 

det inte på samma sätt men i den här undersökningen bodde kvinnorna, i harijankastet, i 

boenden med mindre plats och hade mindre ägodelar. Därför kan det förklara mer varför 

kvinnorna hade mindre saker på altaret, i harijankastet, men det behöver inte vara för att de är 

i det kastet. I den här studien har kvinnorna i harijankastet generellt mycket simplare altaren i 

sitt hem och kvinnor i brahmin kastet har generellt större altare med flera gudabilder, det är en 

tydlig klasskillnad mellan kvinnorna i Harijankastet och kvinnorna i brahminkastet. Dirks & 

Nicholas diskuterar om att det har existerat en kritik mot kastsystemet på grund av, bland 

annat, ekonomiska förutsättningar.156 Av det material som har samlats in så finns det tydliga 

skillnader på kvinnornas ekonomi. Inte bara på hur pass mycket altaret kan dekoreras och hur 

mycket som kan offras i puja ritualen. I studien så skiljer det sig mellan kvinnornas 

socioekonomiska bakgrunder, hade man sökte efter kvinnor i harijankastet som bodde på 

dyrare områden så hade antagligen altaren sett annorlunda ut och påverkat resultatet på ett 

annat sätt.  

Praktiserande av morgonpuja  

Enligt Jacobsen så skulle människor från brahmin kastet avstå från att offra och meditera.157 I 

den här undersökningen har alla kvinnor i brahmin kastet offrat under sin morgonpuja, det 

säger emot Mahabharata aranyakaparvan som Jacobsen beskriver. Däremot är inte en referens 

tillräcklig för att bevisa att just dessa två jati grupper som kvinnorna tillhör ska följa just 

denna tradition från texten. Shattuck & Cybelle beskriver att hinduismen kan anses som 

komplex därför att det finns en mångfald av små religioner i en stor religion och att det är 

svårt att säga exakt hur man praktiserar religionen.158 Hinduismens tradition består alltså av 

 
156Dirks, 2001, s.  3 

157 Jacobsen, 2004, s. 107.  

158 Shattuck,1999, s. 14.  
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en enorm mångfald med många personliga eller små grupper med åsikter om hur den ska 

religiöst praktiseras. Därför är det svårt att avgöra om vilken forskning som är korrekt 

forskning till en avsmalnad undersökning inom jati grupper.   

Rutinerna för morgonpuja kan också förändras självständigt från båda kasten, en kvinna som 

ändrade sin rutin under tiden hon var gift. Hon ansåg att hennes nya metod var bättre, och nu 

gör hon den varje morgon. En annan kvinna i andra kastet höll kvar sina traditioner för att hon 

ansåg att den var bättre för henne. I den här undersökningen så finns det en tydlig skillnad 

angående vilket vatten som kvinnorna använde under morgonpuja, och hur mycket de tvättade 

sina gudar och framförallt på noggrannheten under tiden de gjorde detta. Kvinnorna i 

brahminkastet visar sig att använda vatten från Ganges till skillnad från i harijankastet som 

mest använde sig av annat vatten. Å ena sidan kan det säga något om hur de ser på renlighet 

under ritualen, å andra sidan kan det vara på grund av att de tillber inom en annan ism såsom 

Vaishnavism. Däremot så är att vatten från Ganges till för renlighet under ritualen.159 Alltså 

kan de i brahminkastet har mer ansvar än andra kast och behöver vara mer rituellt rena såsom 

beskrivs i tidigare forskning, däremot så är det tydligt, av den här studien, att alla kvinnor 

hade som krav att jag inte fick vara i närheten av ritualen om jag hade menstruation. Alla 

kvinnor ansåg att det inte skulle vara lämplig. 

Tillbedjans traditioner och den moderna kvinnan   

Marrow beskriver att det finns en press hos den moderna kvinnan i Indien, att hon ska kunna 

prestera inom flera områden för att vara en god kvinna i samhället och livet kan fortfarande 

handla om att behaga mannen till en viss del.160 De flesta kvinnorna som jobbade och gjorde 

sin morgonpuja efter ett tidigt morgonpass på jobbet, för att hinna med allt i vardagen. Att 

jobba hemma kan se annorlunda ut och ge mer tid till att göra saker just hemma. I Keinänens 

avhandling så kan det anses som att kvinnan har en plikt i hemmet.161 I den här studien anses 

kvinnorna jobba, vara hemmafruar, ha barn, studera och ta hand om hemmet. Kvinnorna i 

båda kasten skiljer sig åt med sina sysslor och enligt intervjuerna har majoriteten av harijan 

kvinnorna jobb och studier. En djupare studie och analys om kvinnorna hade behövt för att 

bekräfta att teorin inte stämmer, däremot enligt intervjuerna har kvinnorna en plats i samhället 

som arbetare, fru, mamma och student. Alla kvinnorna i brahmin kastet var hemmafruar 

 
 
159 Mazumdar & Mazumdar, 1994, s, 43  
160 Marrow,Jocelyn, 2013.  

 
161 Keinänen, Marja-Liisa (red.), 2011, s.15 
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förutom en kvinna som var skild. Detta visar att brahmin kvinnorna oftast tar hemmafru rollen 

som mer av sin identitet än kvinnorna i harijankastet. Enligt intervjuerna så ändrar majoriteten 

av kvinnorna sina morgonrutiner efter giftermålet men det finns också andra aspekter som 

förändrar deras rutiner. Det kan vara på grund av att de känner att en annan metod fungerar 

bättre för familjen. Det kan vara för att livet förändras i tragedi och då kan det vara skönt att 

hitta nya rutiner som ger en fridfull känsla. Enligt Denton & Collins så ska kvinnan 

traditionellt forma sin identitet efter sin familj och hushåll. 162 I den här studien så visar det sig 

att de flesta kvinnorna ändrar sina morgonpuja rutiner efter sina nya familjemedlemmar till en 

viss del. En kvinna i brahmin kastet ändrade tillbaka till sin familjs rutiner efter skilsmässan 

och en annan ändrade sina rutiner efter sin man dog. Enligt Flood så finns det en tradition av 

tydligare könsroller i den braminska kulturen.163Å ena sidan kan det vara att kvinnor i 

brahmin kastet är fler hemmafruar på grund av klasskillnader, å andra sidan kan det vara 

kastskillnader genom att det skulle kunna vara tydligare könsroller som kultur inom kastet. 

.164  Tydliga könsroller framfördes till och från, bland annat att sindur skulle stå för skönhet 

och giftermål, vilket är typiskt traditionellt och en av kvinnorna från brahmin kastet beskriver 

att hon kan ha sin sandelwood eftersom hon fortfarande har en son i livet, däremot hade hon 

inte haft de annars då hennes make är död.165  Det verkar också som en symbol på kvinnan 

men för att visa att man har män i sitt liv. 

Högtider och påverkan på undersökningen  

Eftersom studien genomfördes under Diwali och Dipawali så kan det ha påverkat varför så 

många har just Laksmi och Ganesha tillsammans på sitt altare eller bad till dem först. 

Ganesha kan vara viktig för att kunna be till andra gudar.166 Laksmi är också viktig under 

denna festival och man ska välkomna henne.167Eftersom man ska välkomna Laksmi så är 

Ganesha med för att bjuda in henne och få en bra början på morgonpuja. Däremot kan det 

vara annorlunda när Laksmi står själv, då hon blir mer egen tillskillnad från när kvinnorna 

beskriver att det är specifikt Laksmi och Ganesha tillsammans.  

 
162 Denton & Collins, 2004, s.28 

 
163 Flood, Gavin, 1996, s.66. 

 
164 B1. intervju. Varanasi, Assi. 12 november 2016 

 
165 B5. intervju. Varanasi, Assi. 12 december 2016. 
166Jacobsen, 2004 s. 303  

167 Encyclopedia of religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 4. 2 upl, 2005. S, 2368 
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Vad ber harijan och brahmin kvinnorna om?  

Undersökningen visar att de som tillhör harijankastet, i den här studien, drar sig mer åt 

Shaivism och de från brahmin kastet till vaishnavism. Vilket kan innebära att dessa gudar 

tilltalar till deras situation i livet bättre. Såsom jag beskriver i slutsatserna så ber kvinnorna, i 

harijankastet, mer för förändring och framför symboler, såsom läran om Shiva, som 

symboliserar också vilja efter förändring. Vilket de vill i deras liv genom att be efter bättre 

ekonomiskt tillstånd. Detta är inte detsamma för de i brahmin kastet, just för att de ber om att 

behålla välstånd, såsom jag beskriver i slutsatser. Det kan också vara, för dem, ett sätt att 

påverka livet såsom i teorin om KASAM. Att det finns olika sätt att påverka och därför är, en 

metod för dem, att be för saker som passar dem och representerar det de vill. 

Hur utrycker kvinnorna att morgonpuja påverkar dem?   

Teorin de nya kapitel i kvinnornas liv leder till förändringar i deras morgonpuja. När man 

tänker sig att kvinnorna ändrar morgonpuja rutiner för att ens svärföräldrar visar nya metoder 

så kan det låta icke självbestämmande. Däremot i den här undersökningen visar också kvinnor 

att de kan ändra metod när de vill från båda kasten. Ingen annan än kvinnorna själv kan svara 

om kvinnorna ändrade sina rutiner av tvång eller anpassning men alla kvinnor beskrev att 

deras morgonpuja var något som gav dem en känsla av lugn och ro, så därför enligt 

intervjuerna så var förändringen inte negativ.  

Det var intressant om kvinnornas exempel om hur deras böner blir besvarade. Michaels 

beskriver att det finns ritualer som är till för att framkalla olika typer av känslor, han 

framställer att dessa kan vara mer starkare känslor som sorg, men också att det kan vara 

känslor som att motverka ångest.168 Det som alla kvinnorna i båda kasterna hade gemensamt 

var att de kände sig avslappnade och lugn efter deras vardagliga morgonpuja. Morgonpujan är 

inte till för att specifikt motverka ångest men i undersökningsgruppen ses ett tydligt mönster 

på att alla kvinnor känner sig avslappnade efter morgonpujan, på grund av den, och anser att 

det som en skön morgonrutin. Därför visar undersökningen att morgonpuja skapar en 

vardagligt lugn för kvinnorna i undersökningsgrupperna. Att det kan vara lätta saker som att 

man har ont i magen och sedan kommer gudarna höra dem och hjälpa dem att läka. Det kan 

också vara extrema händelser såsom att någon blir dödssjuk med besked från läkaren att de 
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inte borde ha några förhoppningar, för att sedan be till gudarna och således få sina böner 

uppfyllda.  

Kvinnor i harijankasten har blivit studerade mycket av deras plats i samhället och framförallt 

hur de har blivit drabbade under historien.169 Två kvinnor bad för att det inte skulle ske 

negativa konflikter i byn, det kunde ha varit något sådant eller hon kan också bara mena att 

alla i byn tillsammans ska vara sams och inte småbråka över saker, som grannar kan göra. Det 

får man inte alltid något svar på, om man är rädd om att några ska komma för att göra något 

hemskt, på grund av kasttillhörighet, så kan man inte vara säker på att de skulle berätta det för 

en främling hur som helst. Det vi vet är att hon lärde sig att göra vardagsritualer för att hålla 

sig fridfull vilket kan vara en trygghet i sig själv. Ändå har det kommit väldigt personliga svar 

från några kvinnor. Som den försvunna maken, att öppna sig till en främling om sina sanna 

religiösa böner om att få se sin man igen är något som krävs av en väldigt stark person, det 

var väldigt vackert att höra om hur hon har blivit så psykisk stark och att hon anser att hennes 

vardagliga puja bidrog till att hon kunde känna att hon kan leva vidare och ta hand om sina 

barn, studera på högskola för att jobba med det hon brinner för.  Alla dessa historier 

tillsammans visar på flera sätt att det handlar om att ha någon slags kontroll om sitt liv och 

förståelse över världen och vad man kan göra, såsom Gassne beskriver om Antonovskys 

Modell KASAM, att det kan vara skillnad på kultur och eftersom religion är en vanligare 

vardag i Indien så kan det vara ett sätt att hantera vardagen och finna en känsla av 

sammanhang i livet.170 

Kritik mot uppsatsen och avslutande ord  

Det hade varit givande att fråga mer vad de olika akterna i morgonpuja betydde för kvinnorna 

och vad de ansåg var syftet med de enskilda akterna. Exempelvis fråga varje kvinna vad deras 

syfte med att använda sig av arti i morgonritualen och vad de ansåg som renlighet under 

ritualen. Problemet med detta är att det skulle användas mer av kvinnornas tid om de skulle 

förklara varje liten detalj och det kan vara svårare för kvinnorna att hitta en tid som passar för 

dem. I alla fall om det skulle tar mer tid med så många olika frågor från en icke hindi talande 

främling med en tolk.  

 
169Dirks, 2001, s..280. 

170 Gassne,2010 s.22-23.  
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Kvinnorna svarade under undersökningen om vilka gudar de ber till först och hur de kan ha 

ändrats efter deras giftermål. Det skulle ha varit givande, för undersökningen, om de fick fler 

frågor om varför de föredrar att be till den specifika guden de valde att be till först i deras 

ritualer. Finns det speciella känslor för dessa gudar på en personlig nivå eller är det en ny 

vana från sina svärföräldrar? Det skulle vara intressant att veta vad kvinnorna generellt tycker 

om deras favoritgud och varför de är favoriserade.  

Det skulle ha behövt ställas mer frågor till kvinnorna om vad varje detalj betydde för dem och 

vad de själva har exakt ändrat sedan de gifte sig. Alltså vad som skiljer sig mellan hur de 

gjorde innan giftermålet och nuet. Det hade kunnat vara givande för att förstå mer om hur 

kvinnors religiösa rutin kan ändra sig och även hur de skiljer sig för dessa kvinnor i olika 

kasttillhörigheter. Det skulle vara intressant att undersöka om vilka tempel kvinnorna går till, 

för att undersöka om det skiljer sig mellan kasten och ifall det finns tempel som harijans inte 

är välkomna till i modern tid, såsom Moffatt beskrev i sin tidningsartikel.171 För att kunna 

förstå mer av dessa ovanstående så krävs mer forskning och det skulle vara intressant om det 

gjordes en kvantitativ undersökning i samband med kvalitativ för att kunna förstå mer om hur 

det skiljer sig mellan kasten angående puja ritualer, eftersom det påverkar deras känslor, 

såsom kvinnorna utrycker sig, så positivt i vardagen. Det är också viktigt för att kunna förstå 

mer om samband mellan ritualer och mental hälsa.  

Teorin om ideologier, vaishnavism, shivaismen och shaktism, har varit givande för att svara 

på forskningsfrågorna. Genom att man ser att kvinnorna, i den här studien, tenderar att tillhöra 

olika ideologier som kan bero på kasttillhörighet och vad de ber för i vardagen. I det moderna 

samhället kan vi fortfarande se att kvinnor, i den här studien, har ett ansvar att använda nya 

traditioner efter giftermål. Alltså manens traditioner såsom den tidigare forskningen framför 

om kvinnorna i Indien. Däremot har teorin KASAM varit en givande modell för att analysera 

hur kvinnorna utrycker att morgonpuja påverkar dem. Det är viktigt med religiös forskning 

för att kunna fördjupa syftet om religiös och rituell förändring i Indien och vilken roll som 

kvinnor har, i kastsystemet, och hur de utrycker att morgonpuja påverkar dem.   

 

 

 
171 Moffat, Michael, 1979, s.246. 
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Bilaga 1: Ordförklaringar  

Assi ghat Den sydligaste ghaten längs Ganges, i Benares  

Dhoop En slags rökelse som ger ifrån sig stora mängder doftande rök. Kan också betyda 

solstråle 

Ganga Gudinnan och den heliga floden Ganges Ganga jal Heligt vatten från Ganges 

Jati: grupperna inordnas i varna-systemet  

Mantra Heliga ord/ljud som reciteras/används vid olika Religiösa handlingar som t.ex. puja 

och yoga. 

Prasad: Mat som erbjudits till gud och som sedan äts som välsignad mat Puja 

Tillbedjan/dyrkan av en (eller flera) gud(ar) i hemmet, ett tempel eller någon annan plats. 

Sindur Rött pulver som placerats i en gift kvinnas hårbena. Ett av de ornament som visar att 

en kvinna är gift.   

Tulsi: En växt som används ofta vid puja.  

Varnakastsystemet: De fyra huvudkasterna är varnasystemet.  

Manu: En salvia som sammansatte en välkänd skrift och fortfarande hänvisad till lagboken: 

manusmriti, skapad vid 5: e århundradet f.Kr. 

Dalit: modern beteckning för jatis som är i en lägre position än kastet sudra, eller kastlös. 

Guru: Religiös lärare, flera religiösa lärare (guruer) Ordet Guru används för att beskriva en 

andlig mästare eller lärare då personens gåva är svårbegriplig. Det är ett begrepp som har 

kommit från den hinduiska traditionen men sedan har använts i flera religiösa traditioner 

såsom mästare inom musik, dans och till och med affärer. I sanskrit, används uttrycket i 

vediska sammanhang för att beskriva ordet tung eller tungt, däremot är betydelsen av orden 

hänvisas dock fortfarande till att beskriva en person med högsta andlig insikt. 172 

 
172Ordförklaringar från litteratur: S.K Kulkarni, Woman in hindu society, (Mumbai: Decora Book Prints Pvt,2011). Jacobsen, 

Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald,( Stockholm: Natur och kultur, 2004). Pearson, Anne mackenzie, Because 

it gave me a peace of mind: Ritual facts in the religious lifes of hindu woman,(Usa: newyork press, 1996.) Eck, Diana L, 

Darśan, seeing the divine image in India, 3. rev. ed., (New York: Columbia University Press, 1996). Ed. Lindsay Jones. Vol. 

6. 2uppl. Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005.  
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Bilaga 2: Gudabilder och statyetter på altaren  

Bramin kasten:  
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Harijan kastet:  
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Bilaga 3: Relevanta hinduiska gudar  

Förutom de gudarna som är typiska symboler för de tre hinduiska ideologierna så finns det 

fler relevanta hinduiska gudar i den här studien. Med tanke på att vissa hinduer är 

monoteistiska och andra polyteistiska så är bilden av hinduisk religion komplex och behövs 

förklaras om vad gudarna har för betydelser, samband med andra gudar och symboler. För att 

således förstå vad kvinnorna i undersökningen gör för urval av gudomliga avbilder.  

Durga 

En vanlig hinduisk gudinna är Durga, hon har som plikt att tämja demoner i världen. Hon är 

främst stridsgudinna som är till för att hålla den kosmiska ordningen och då försvara Dharma, 

dessa demoner hon kämpar mot är de som brukar hota den kosmiska ordningen. Kali och 

Parvati är en del av Durga. En av största hinduiska högtiderna i hinduisk tro är Durgapuja. I 

den högtiden firar man segern över buffeldemonen Mahisha central och detta brukar vara i 

september. Det invigs statyer av Durga och ska föras till en flod och sänkas i vattnet. Man kan 

offra till gudinnan genom blodsoffer såsom en buffel, däremot finns det symboliska alternativ 

såsom att skära i en melon eller pumpa då saften blir en symbol för blodet. Det är vanligt för 

kvinnor att flytta långt bort efter de har gift sig med en man, då man flyttar till hans hemstad 

och under Durgapuja är det vanligt att åka tillbaka till sin hemstad för att fira högtiden med 

sina föräldrar.  

Ganesha  

Han är sonen av Shiva och Parvati och i vissa perspektiv är han gjord av endast Parvati. Han 

kallas bland annat också för ledare, elefant huvudet, givaren av succé och herren av hinder. 

En viktig möjlighet hos honom är att han kan avlägsna hinder. Jacobsen beskriver att Ganesha 

kan ofta stå på ett litet altare innanför ingången av tempel för att han ska be till först för att 

sedan kunna be till de andra gudarna. 

Hanuman  

Han är en gud i en form av en apa. Han är en av huvudkaraktärerna i Epiken Ramayana, Som 

Rama också är en stor hjälte i, då han bland annat hjälper Rama att rädda sin kidnappade fru. 

Han förknippas ofta i samband med Rama, då Hanuman är beredd att offra allt för att hjälpa 

Rama och sita så blir han en förebild för lojalitet till det gudomliga. 
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Kali  

Hon anses vara fru till Shiva Walker beskriver henne som terroraspekten av Shakti (kvinnlig 

kraft). Det finns flera sätt att se på Kali och vad hon representerar, bland annat kan hon 

representera ångest för många delar i livet som tex att åldras och att tillbe till Kali kan vara ett 

sätt att släppa den ångesten. I sanskrittexterna har Kali en annan karaktär till skillnad från 

andra gudinnor. Hon utmanar ordningen och strukturen i världen och vill skapa förändring i 

världen genom kvinnlig styrka. Hon representerar förändring. Men kali kan också tolkas som 

ett hot mot Dharma eftersom hon kan förändra världen. Dyrkan till gudinnan har en tydlig 

bakti karaktär och ser henne som en beskyddande mor. Kali kan, i flera berättelser, tolkas som 

en beskyddare då både Durga och Parvati förvandlar sig till Kali för att försvara sina män 

eller Dharma.  

Santoshi mata  

Jai santoshima var en populär film under år 1975 och väckte en religiös dyrkan av Santoshi 

mata. Mazur Beskriver att efter filmen så började flera kvinnor, speciellt i lägre och 

medelklass. Santoshi mata är en hjältinna och guden av njutning och man ser fler som ber i 

tempel och ceremonier för att be till gudinnan. Det var efter filmen släpptes om henne som 

hon blev dyrkan av alla möjliga hinduer. 

Sarasvati  

Hon kan också stå på lotusblomma, såsom Laksmi, och är fru till Brahman. Hon är konstens, 

kunskap, talet och civilisationens gudinna. Hon kan också befinna sig nära en svan. Hon har 

en förmåga att rena. Hon tänkts också vara en inspiration till filosofer. Hon har en Asexuell 

framtoning, med det menar Hellman att Sarasvati fokuserar på andra saker i livet som 

förknippas mer till kunskap.173 

 

 
173 Refereserna till bilagan: Mazur, Eric Michael., Encyclopedia of Religion and Film [Elektronisk resurs], ABC-CLIO 

Interactive, 2011. Hellman, 1998, Walker, BenjaminVol. 1, A-L, 1968. Jacobsen, 2004. Mazumdar &  Mazumdar,1994. 

Encyclopedia of religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 6. 2uppl. Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005. S, 3775.  


