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4
Ritualer och levnadsregler i hinduismen

Anna-Pya Sjödin

Hinduismen är egentligen inte en religion utan flera. Inom ramen för det vi kall-
lar hinduism finns många olika rörelser och inriktningar, många olika levnads-
regler, ritualpraktiker och sätt att vara religiös på. Att det blivit så beror delvis 
på att hinduism är ett fenomen som funnits ända sedan 1300 f.Kr. Från allra 
första början har man förändrat religiösa praktiker och föreställningar genom 
att lägga till nytt utan att helt och hållet ta bort det gamla. En annan anled-
ning till att hinduismen som religion är så mångfacetterad är att den religiösa 
manliga eliten, Brahminer, har hållit sina texter och ritualer för sig själva. I den 
situationen har det då utvecklats andra former av religiositet som är tillgängliga 
för alla, oberoende av kast eller kön. Dessa former har under historiens gång 
influerat varandra. Hinduismen är helt enkelt ett mycket stort komplex av olika 
inriktningar och praktiker; både lokala, pan-indiska och globala. Utomindisk 
hinduism finns främst i Storbritannien, USA, Kanada, Bali, Mauritius, Fiji och 
Trinidad (Flood 1996).

Detta kapitel tar upp några generella drag i hinduismens ritualer och levnads-
regler men betonar också mångfalden i den hinduism som utövas i dag. Den 
första delen behandlar ritualer och de platser som de utförs på; den andra tar 
upp olika föreställningar om hur en hindu ska leva sitt liv och hur dessa idéer 
förmedlas. Kapitlet knyter an till det som enligt läroplanen för årskurs 4–6 (Lgr 
11) ska behandlas i undervisningen i religion. det vill säga ritualer, levnadsregler, 
heliga platser och rum i hinduismen med referens till texter och berättelser.

Ritualer och religiösa rum

Vi tänker kanske ofta att religiösa handlingar motiveras av texter, det vill säga 
att texten kommer före handlingen, men inom många former av hinduism är det 
inte så. Antingen kommer texterna efter handlingen, som en förklaring till en 
eller annan rit, eller så har man riter som över huvud taget inte kan hittas före-
skrivna i en textuell källa. Riterna i hinduismen är på samma gång upprepade 
och stadda i konstant förändring genom anpassning till nya förhållanden. Vissa 
rituella moment, såsom eldoffer, har funnits sedan cirka 1300 före den kristna 
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tideräkningens början, medan initieringsritualer för kvinnor är ett fenomen 
från nutiden. Upprepning och förändring gäller även föreställningarna om de 
rum eller platser där ritualer utförs, det vill säga i tempel, hemma eller utomhus. 
Ett tempel har ofta en egen mytologi som skrivs efter det att man byggt det, 
en helig plats i naturen kan heliggöras genom att kopplas till en berättelse om 
en gud eller gudinna och hemmet förses med en särskild plats, ett altare, där 
ritualer utförs.

Det finns tre aspekter av ritualer i hinduismen som är viktiga att förstå. För 
det första tänker man att gudarna och gudinnorna är närvarande i sina statyer 
eller de andra framträdelseformer som de kan ha (stenar, träd, marmorpelare 
och bilder). Formerna är alltså inte representationer av eller symboler för en gud 
eller en gudinna; de är den faktiska levande guden eller gudinnan. 

För det andra finns inga gemensamma manualer eller föreskrifter för hur man 
ska utföra ritualer i templen, hemma eller utomhus. Även om vissa element är 
vanligt förekommande, som vi ska se nedan, så bygger ritualer på handlings-
mönster som ser olika ut på olika platser och i olika inriktningar av hinduism.

För det tredje är de religiösa handlingarna individuella. En hindu har inget 
påbud att besöka ett tempel, även om många naturligtvis gör detta. Ritualerna 
hemma bestämmer man själv över: hur man gör dem, om de ska vara utförliga 
eller enkla eller om man gör dem över huvud taget. Pilgrimsfärden, det vill säga 
att bege sig till en religiöst viktigt plats, utför man vid en tidpunkt som man själv 
väljer. Anledningarna till pilgrimsfärd är därför olika från person till person.

Tempelritualer

Tempelritualer i Indien har utvecklats genom förändring och omformning. 
Olika inriktningar har lånat från varandra, inte utifrån en eller annan text, utan 
genom att ta upp olika rituella praktiker. Även om det finns specifika ritual-
texter för olika inriktningar av hinduism är det stor skillnad mellan de faktiska 
utförandena och hur dessa beskrivs i texterna. Texter med regler för ritualer är 
sent daterade, ofta som tidigast från 1100–1200-talen efter den kristna tide-
räkningens början. Tempelkult, att hedra gudar och gudinnor, har i Sydindien 
belagts sedan 600-talet (Ślączka 2010). I Nordindien finns belägg så tidigt som 
400 före den kristna tideräkningens början, medan arkeologiska belägg dateras 
till cirka 100 efter (Tripathi 2010).

Det är ett särdrag inom hinduismen i stort att ritualerna i templet är till för 
gudarna och gudinnorna och inte för en församling. Inte heller finns det någon 
präst som predikar, utan snarare talar man om tempeltjänare och ritualspecia-
lister. Vanliga människor kan komma och titta på om de vill men det har ingen 
betydelse för själva utförandet av riterna. 

Vilka som kan bli ritualspecialister eller tempeltjänare ser olika ut inom 
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olika hinduiska traditioner, men ofta kommer de från särskilda kaster, grup-
per i samhället. Positionen som ritualspecialist eller tempeltjänare är därför 
något som går i arv. Det handlar nästan uteslutande om män även om några få 
undantag finns i vissa nyare gudinnetempel. I större tempel finns det ofta musi-
ker och sångare anställda, vilka också kommer från särskilda kaster i samhället 
(Ślączka 2010). I det stora Jaganatha-templet i nordöstra Indien finns det också 
anställda danserskor vars uppgift är att roa guden Jaganatha och hans syskon 
Balram och Subhadra. 

Även om tempelritualerna ofta innehåller de moment som finns i textru-
tan så är det stora skillnader mellan hur man utför ritualer och hur komplexa 
ritualerna är. Det finns geografiska skillnader, till exempel mellan Syd- och 
Nordindien, mellan olika städer och mellan olika byar. När det gäller stora 
tempel som drar besökare från hela Indien så har de ofta sina egna specifika 
ritualer. Där är de religiösa handlingarna för gudarna vanligtvis mer komplexa 
och tidskrävande. Skillnader råder också mellan olika religiösa grupperingar 
eller sekter. Ofta rör det sig då om att man dyrkar olika gudar och gudinnor 
som var och en kräver sina egna specifika ritualer (Ślączka 2010). Gudinnan 
Kali, och andra gudinnor av samma slag, kräver till exempel blodiga offer, oftast 
getter, något som skulle vara fullständigt otänkbart i ett Vishnutempel. I vissa 
tempel lägger man större vikt vid sång än i andra, i ett Krishnatempel sjunger 
man till exempel mantran från morgon till kväll. 

En dag i templet

I templet pågår ritualer från morgon till kväll enligt fastlagda scheman. 
I gryningen väcks guden och gudinnan med sånger och recitationer, eller 
väckningsmantran som de också kallas. Det inre tempelrummet, eller alta-
ret, städas och guden och gudinnan badas och får nya kläder och smycken 
för dagen. Tempeltjänare och ritualspecialister serverar dem frukost som 
består av ris, dryck och olika lagade maträtter. Under hela morgonceremo-
nin, precis som under dagens övriga ritualer, för man oljelampor (eldoffer) 
och rökelse i luften framför guden och gudinnan och man fläktar dem med 
en stor solfjäder. De bjuds också på underhållning i form av musik och sång. 
Under hela dagen kommer människor med offergåvor som ritualspecia-
lister erbjuder guden och gudinnan. Offergåvorna, ofta mat och sötsaker, 
ges sedan tillbaka till gåvogivarna. På eftermiddagen är templet stängt 
eftersom guden och gudinnan behöver middagsvila. Ibland får de komma 
ut på utflykt och kan då bäras runt tempelområdet eller få hälsa på gudar 
och gudinnor i andra tempel. Under kvällen får de sedan en kvällsmåltid 
innan templet stänger (Ślączka 2010).
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Berättelsen om Ganesha, elefantguden 

Det var en gång en mäktig gudinna som hette Parvati. Hon var gift med 
guden Shiva. Shiva och Parvati bodde högt uppe i bergen i Himalaya, 
nära Mount Everest. Nu var det så att Shiva var en riktigt slarvig typ. 
Han hade trassligt hår och ett tigerskinn runt midjan. Han hade inga 
andra kläder än det där tigerskinnet och hans kropp var insmord i aska. 
Parvati, däremot, var renlig. Hon hade en egen liten pool i huset där de 
bodde tillsammans. Eller ja, huset där Parvati bodde och dit Shiva ibland 
kom på besök. Den mesta av tiden satt han uppe i bergen i en grotta och 
funderade över livet och döden. Shiva brukade dyka upp utan förvarning 
och rusa in i hennes badrum för att få lite sällskap. Efter hand blev Parvati 
alltmer irriterad på hans oplanerade besök. Hon beslutade sig för att skapa 
sig en son som trofast kunde vakta husets port. Och eftersom hon var en 
gudinna kunde hon skapa med sin egen livskraft. Hon formade en liten 
pojke av lera och blåste på honom för att han skulle bli levande och stor. 
Hon befallde honom att stå utanför huset och inte släppa in någon endaste 
person som kom på besök. 

När Shiva så kom tillbaka och inte fick komma in blev han rasande. 
Precis som sin fru hade han kort stubin. När gudarna Vishnu och Brah-

ma fick höra att en liten pojke trotsade den mäktige guden blev de nyfikna. 
Vishnu kom flygande på sin örn och Brahma kikade ner från himlen. För 
att få bort pojken från porten lånade Shiva Vishnus vassa kastskiva. På så 
sätt hände det sig så att han i raseri råkade hugga av pojkens huvud.

I samma ögonblick reste sig Parvati med ett vrål upp ur badet och blev 
större och större tills hon stod lutad över de tre gudarna framför huset. Är 
det något som Parvati inte kan tolerera så är det när man är elak mot ett 
barn. Och när Parvati blir rasande blir hon Kali, demondöderskan, och 
bakom henne kommer en arme av mäktiga kvinnor med svärd i händerna. 

Brahma, Vishnu och Shiva tittade oroligt på varandra. Nu blev det far-
ligt, nu blev världens ordning oordnad, nu blev det krig. Kali och hennes 
arme slog sönder allt de såg omkring sig, granar och tallar flög hit och 
dit, till och med bergen blev smulor under deras fötter. De tre gudarna 
tittade hjälplöst på tills Shiva kom på att han kunde fixa ett nytt huvud. 
På Vishnus örn flög han över världen och hittade en elefantunge som gav 
sitt huvud till honom. 

När Shiva kom tillbaka satte han elefanthuvudet på pojkens hals och 
eftersom han är en gud så fastnade det utan problem och Ganesh levde 
igen När Kali såg vad som hände blev hon Parvati och armén försvann. 
Eftersom pojken var ordentlig och lojal fick han sedan uppdraget att städa 
upp i världen efter striden. 
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Precis så här gick det till när Parvatis son fick sitt elefanthuvud. Vi kall-
lar honom Ganesha, den som tar bort hinder på vägen. Han är det bra att 
offra till om man ska ge sig ut på en resa, man kan också med sätta honom 
i bilfönstret, särskilt om man är taxichaufför. 

Han är den gud som finns i alla tempel, precis innanför ingången. Det 
är honom man måste buga sig för innan man får gå in. (Nedtecknad som 
variant av en muntlig berättelse).

Att gå till templet
När en hindu går till ett tempel så är det av flera olika anledningar, det kan vara 
för att be om något, till exempel att bli frisk från en sjukdom eller att torkan 
ska upphöra. Det kan vara för att lämna offer som man när det är offrat tar 
hem och äter upp eller för att sjunga lite tillsammans med andra för guden el-
ler gudinnan. Det kan också vara för att delta i särskilda festliga högtider eller 
för att templet är en av stationerna på en pilgrimsfärd. Hur en hindu uppträ-
der i det religiösa rummet är i allra högsta grad individuellt, det skiljer sig från 
person till person. Trots detta finns det några gemensamma drag. När man 
kommer in i ett välbesökt hinduiskt tempel möts man av ett enormt oväsen, det 
rings i klockor, det sjungs mantran, det reciteras heliga texter, folk pratar med 
varandra och barn springer runt och leker. Ofta inleder man sitt besök med att 
hälsa på guden eller gudinnan. Hur man hälsar är även det olika från person 
till person, men många för ihop handflatorna framför bröstet och bugar. Vissa 
rör vid sitt huvud, sedan munnen och sist bröstet. Ibland böjer man sig också 
fram för att röra vid själva altarplatsens fot (Jacobsen 2003).

Ritualer hemma

I hinduismen är hemmet en viktig plats för det religiösa livet och ofta finner 
man där ett altare med olika gudar och gudinnor. Altaret är utsmyckat med 
blommor och gudomarna kläs vanligen i fina kläder med strass och guld på. 
På altaret brukar det också stå fotografier på religiösa ledare eller bilder med 
motiv som hämtats ur alla de berättelser som finns om gudarna och gudinnor-
nas liv. Ritualerna inför altaret bygger på de som man utför i templet men de 
kan utföras i varierande komplexitet. Vanligt är att på morgonen tända rökelse 
och ringa i en klocka. Detta kan vara det enda man gör på hela dagen eller så 
avslutar man kvällen med samma handling. I enklare hem kan altaret utgöra en 
hålighet i väggen som är insmord med rödfärg, så kallad kumkum. Där kan det 
finnas en bild på en gud eller gudinna, men det kan också vara tomt. 
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Övergångsriter som födelse, namngivning, initiering för pojkar och bröllop 
(initiering för flickor) äger inte rum i ett tempel, utan hemma eller i en hyrd 
festlokal. Vid dessa tillfällen hyr man också in ritualspecialister som utför cere-
monierna. I dagens Indien är bröllopet den enda övergångsriten som i princip alla 
hinduer genomgår. I en bröllopsceremoni vänder man sig i egentlig mening inte 
till gudar och gudinnor, utan det utförs huvudsakligen genom en eldofferceremoni 
och en så kallad transitionsrit, där kvinnan går från sin ursprungsfamilj till sin 
makes familj. En intressant sak med ett hinduiskt bröllop är att gästerna sällan 
är åskådare, som vid ett svenskt bröllop. Ritualerna utförs av ritualspecialisterna 
framför brudparet medan gästerna går omkring och minglar och äter mat. Under 
inflytande av västerländska bröllopsseder har det inom vissa kretsar, främst i stä-
derna och utanför Indien, blivit vanligare att gästerna sitter och tittar på. Detta 
har inneburit att riterna förkortats och förenklats (Flood 1996).

Att se och bli sedd av gudar och gudinnor 

Ett av de viktigaste momenten i templet och vid hemmaaltaret är det man 
kallar för ”seendet” (darśan), vilket är ett utmärkande drag i hinduismen. En 
hindu går inte bara till templet för att se sina gudar och gudinnor, utan också 
för att bli sedd av dem, för att utbyta blickar (Eck 1996). Söder om Delhi, i byn 
Vrindavan, finns ett litet Krishnatempel med en ganska oansenlig Krishnastaty. 
Det speciella med templet är att det sägs att just den här gudsformen blir så glad 
när han ser sina besökare att han vill springa ner från altaret och möta dem. På 
grund av detta dras förhänget bort under väldigt korta stunder; besökarna får 
alltså bara ögonblicksbilder av statyn på altaret. 

Även om bön också förekommer i Hinduismen så är själva seendet viktigare. 
Genom blicken tar man in guden eller gudinnan i sig själv, och kanske viktigare, 
guden eller gudinnan tar in den som ser på dem. Seendet är alltså en form av 
kommunikation där en gemenskap upprättas med guden eller gudinnan precis 
som i ett samtal (bön). Tempelbesökaren får också via seendet ta del av gudens 
eller gudinnans värld, världar som beskrivs som paradisiska i mytologin. Som 
anekdoten ovan indikerar så får också gudinnan eller guden något de behöver, 
nämligen uppmärksamhet, tillgivenhet, lojalitet och kärlek. 

På tempelområdena kan det också hända att man spelar upp scener med my-
tologiska teman där skådespelarna uppfattas som den gudomlighet de gestaltar. 
Att se ett sådant skådespel blir i sig en religiös handling. Detta är naturligtvis inte 
den enda anledningen till att man går och tittar, det är också ett folknöje, särskilt 
på landsbygden där inte alla har tillgång till tv-underhållning (Valpey 2010). 

I det moderna Indien har man sedan tv:n blev vanligare också sänt serier 
som bygger på guda- och gudinnemyter och detta seende följer samma princip 
som det som äger rum vid altaret eller i templet. Den senaste trenden är att man 
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på nätet får tillgång till guda- och gudinneformer genom inspelningar av tem-
pelritualer från stora tempel runtom hela landet. Seendet är också en del av de 
ritualer som utförs via internet, då bilden av guden eller gudinnan är tecknade 
(Michaels 2016). Slutligen kan nämnas de otaliga affischer, klistermärken och 
små guda- och gudinnefigurer som man kan omge sig med som hindu. Också 
genom dessa får man tillgång till seendet. 

Det heliga landskapet och pilgrimsfärden

Hinduismen är i mångt och mycket en indigen religion, det vill säga en religion 
som är kopplad till själva det indiska landskapet, inklusive delar av Pakistan. 
Denna aspekt av hinduismen tar sitt starkaste uttryck i fenomenet pilgrimsfärd. 
För majoriteten av hinduer är det heliga landskapet viktigare än en eller annan 
religiös text och pilgrimsfärden är ett av de vanligaste uttrycken för religio-
sitet. Att genomföra en pilgrimsfärd är också något som är tillgängligt för alla, 
oavsett kast och kön (Jacobsen 2013).

Att landskapet är heligt betyder att gudar och gudinnor är närvarande i den 
konkreta geografin genom berättelserna om dem. Berättelserna, som är både 
muntliga och skriftliga, äger rum i det faktiska landskapet. De händer så att 
säga i ”realtid” och inte i det förgångna. Landskapets helighet har också att göra 
med mytologier kring hur jorden blev till och ordnades av gudarna, hur bergen 
sattes fast och blev Himalaya och hur gudinnan Ganga flöt ner från guden  Shivas 
hår för att bli Gangesfloden. Det senare speglar också hur många mytologier 
identifierar delar av landskapet med delar av en guds eller gudinnas kropp. Vi kan 
förstå det här som att det faktiska landskapet vi ser, den faktiska naturen, floden, 
trädet eller stenen alltid också är något annat, något heligt (Eck 2012). 

Även om det går att förstå hela Indien som heligt i sig finns det platser som 
innehar en särskild kraft. Sådana platser kan vara vissa berg, floder, skogar, dam-
mar, sjöar, tempel, städer och byar där berättelser äger rum och där en människa 
kan komma i kontakt med gudar och gudinnor, till exempel Ganges källa i Hima-
laya. Det är till de platserna en pilgrimsfärd leder. Att åka till byn Vrndavan och 
gå omkring i skogen vid floden Yamunas strand är att delta i berättelsen om de 
hemliga kärleksmötena mellan guden Krishna och hans älskade Radha (Eck 2012).

När en hindu beger sig till en pilgrimsplats är det av många olika anledning-
ar, även om det är allmängiltigt att hon eller han upplever att platsen innehar 
en kraft som kan användas för att få hjälp. Vad man vill ha hjälp med kan vara 
alltifrån en smärtfri barnafödsel, högre inkomst, en försäkran om att en avliden 
släkting kommer till en himmel eller goda religiösa meriter för bättre återfödelse 
till att uppnå befrielse från återfödelse. Pilgrimsfärd kan också vara ett sätt att 
komma närmare gudar och gudinnor, att få ta del av deras paradisiska tillvaro 
för en stund (Jacobsen 2013).

40692658.1.1_s001-296.indd   61 2016-05-20   07.33



anna-Pya sjödIn

62

Texter och levnadsregler

Hinduismen har ingen bibel med budord som gäller för alla, det finns ingen 
kyrka dit människor går och lyssnar på vad prästen säger att de ska göra, det 
finns ingen trosbekännelse som alla hinduer samlas kring, inte heller finns 
det levnadsregler som gäller för alla hinduer gemensamt. Hinduismen är dess-
utom i allra högsta grad en individualiserad religion där egna preferenser och 
behov påverkar regler och livsideal (Flood 1996).

Det finns regler och föreskrifter i religiösa texter och olika sätt att leva mo-
tiveras ofta med en eller annan skrift. Men, och detta är viktigt, det finns en 
otrolig mängd sådana texter. Hinduer har skrivit och komponerat texter sedan 
1300 före den kristna tideräkningens början och man fortsätter att skriva nya 
texter än i dag (Flood 1996). Parallellt med en skriftlig textproduktion finns 
det många muntliga texttraditioner som i dagens Indien för det mesta utvecklas 
på landsbygden. Sådana traditioner är i högre grad än de nedskrivna öppna för 
tolkning och förändring. Generellt kan man säga att texter som komponerats 
och skrivits på det gamla språket, sanskrit, traditionellt tillhör män ur de övre 
skikten i samhället, de med utbildning och hög kast. Dessa texter berättar en 
del av historien, men långt ifrån hela. Texter på lokala språk, både muntliga och 
skrivna, är riktade till vanliga människor oberoende av kast, utbildning och kön. 
De muntliga texterna är särskilt viktiga för de kvinnor som bor på landsbygden 
på grund av den höga grad av analfabetism som råder bland dem. Kvinnornas 
texter behandlar kvinnors levnadsförhållanden och livsideal och förs vidare från 
mor till dotter och svärmor till svärdotter (Narayan 1995). Även om många 
övergripande levnadsregler formuleras av den manliga religiösa eliten finns det 
regler som enbart rör kvinnors relationer till varandra och familjelivet. Dessa 
upprätthålls av kvinnor i ett sammanhang dit män inte har tillträde.

Levnadsregler på gruppnivå

Ett sätt att förstå hinduismens levnadsregler är att dela upp dem i två kategorier. 
Den ena kategorin rör regler som gäller det sociala umgänget, det vill säga regler 
för hur människor ska bete sig gentemot varandra i en grupp, såsom familjen 
eller den kast man tillhör. Den andra kategorin omfattar regler för en indivi-
duellt praktiserad religion. Vi har alltså två nivåer, gruppnivå och individnivå. 
Generellt kan sägas att sociala allmängiltiga regler genom hinduismens historia 
har utmanats av olika religiösa rörelser. Inom ramen för religiositeten kan också 
normdestabiliserande beteenden tillåtas. Ett exempel på detta är de nakna 
munkarna inom en av hinduismens många rörelser. De kan gå omkring utan 
kläder och insmorda i aska utan att någon höjer på ögonbrynen (Jacobsen 2003).
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Familj
Familjen och kasten är de viktigaste ramarna för en hindu både i Indien och i dia-
sporan, även om den nya stadsboende medelklassen inte i lika hög grad lever efter 
samma sociala regler som de människor som bor på den indiska landsbygden 
(Flood 1996).

Familjelivet finns reglerat i ett stort antal religiösa texter, vissa av dem är 
väldigt gamla och återspeglar inte längre samhället av i dag. Generellt kan man 
säga att det är en religiös plikt att gifta sig för både man och kvinna (Flood 
1996). Det är en plikt för kvinnan att föda en son och söner är generellt mer 
omhuldade än döttrar. En konsekvens av detta är att det råder en oroande 
obalans mellan andelen kvinnor och män i Indien i dag, bara cirka 48 procent 
av befolkningen är kvinnor. Flickfoster aborteras i högre grad, vilket är lätt 
att göra eftersom abort är helt lagligt och generellt inte strider mot religiösa 
föreställningar. I fattigare familjer får inte sällan flickorna mindre mat att äta 
och mediciner bekostas inte i lika hög grad när de blir sjuka (Landguiden UI 
2016). Hur kvinnan och mannen ska förhålla sig till varandra i äktenskapet 
är också hårt reglerat, enkelt uttryckt ska kvinnan lyda mannen. Eftersom 
kvinnan flyttar hem till mannens familj efter giftermålet ska hon också lyda 
sin svärmor. I de högre kasterna finns en föreställning om att änkor helst ska 
dra sig tillbaka från samhället för att leva ett mer intensifierat religiöst liv. En 
kvinna får traditionellt sett inte heller gifta om sig och ibland skickas hon till 
ett kloster för att tillbringa sina sista år i livet där. Anmärkningsvärt är dock 
att detta i högre grad gäller för de övre kasterna (Chen 2011).

Kast
Kastsystemet kan tolkas på olika sätt, antingen som ett kulturellt system som 
står utanför religionen eller som en religiös praktik. För att förstå kast som feno-
men är det viktigt att se det på båda sätten samtidigt. Kastsystemet tillämpas 
och har tillämpats inom fler indiska religioner än hinduismen, vilket pekar mot 
en mer kulturell tolkning. Samtidigt finns det en stor mängd hinduiska texter 
som förespråkar ett strikt kastsystem som ska efterföljas för att individen ska 
nå religiösa mål, såsom bättre återfödelse (Tambs-Lyche 2011). Den religiösa 
eliten har varit drivande i att definiera hinduism som en religion som föresprå-
kar kastsystemet och som understödjer ojämlikhet mellan kvinnor och män. 
Genom hinduismens historia har det dock funnits rörelser som har utmanat 
detta förhållningssätt; rörelser där lågkastiga, kastlösa och kvinnor har fått ta 
plats som ledare. Men dessa inriktningar har inte fått större genomslag i sam-
hället i stort, utan förblivit rörelser i marginalen snarare än samhällsomstör-
tande (Doniger 2009).

I och med att maktstrukturerna i Indien förändras och de traditionellt 
högsta kasterna får stå tillbaka för lägre och kastlösa inom politiken och den 
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ekonomiska sektorn förändras synen på kast långsamt. I dag tillämpar man 
från regeringens håll också kvotering för lägre kaster och kastlösa, både inom 
skolväsendet och inom den offentliga sektorn. I den sekulära staten Indien är 
kastsystemet förbjudet sedan länge men i det vardagliga livet har det fortfarande 
stor betydelse, och mest så på landsbygden. Det är i Indiens alla byar som för-
ändringen mot jämlikhet går långsamt. Lagen genomdrivs inte av den lokala 
polisen som ofta är korrupt och de som är högkastiga är de ekonomiskt starka 
(Landguiden UI 2016).

Den individuella religiositeten

Hinduismen utövas i hög grad på ett individuellt och personligt plan. Som vi 
har sett ovan finns det få allmänna regler för hur man ska delta i ritualer och 
för hur man ska leva. Relationen till gudar och gudinnor är personlig och van-
ligtvis väljer man den gud eller gudinna som passar för ens syften. En gudinna 
för barnafödande, en gud för att försäkra sig om en säker resa, ytterligare en 
annan gudinna för god skörd och så vidare (Narayanan 2009). Det finns dock 
ett område där individuell religiositet tar sitt tydligaste uttryck: i idén om att 
ha en religiös rådgivare och vägledare – att ha en guru. Det är i relationen till 
gurun som vi ser hur levnadsregler formuleras för en individ.

Religiösa lärare och ledare
Generellt sett finns det två former av gurus: dels de som har nyskapat en hindu-
isk inriktning, dels de som tillhör en redan existerande sådan. Så har det sett ut 
sedan omkring 700 före den kristna tideräkningens början. Gurus och gurvis 
är inte bara ett indiskt fenomen, hinduiska rörelser finns över hela världen och 
har anhängare med alla möjliga nationaliteter (Lucia 2014).

För att bli ledare för en ny rörelse måste man ha många efterföljare, vilket 
man får genom att predika sina läror och sprida dem via böcker och annan re-
klam. Det finns ingen överordnad institution som utser dem, det vill säga ingen 
centralmakt som Svenska kyrkan som beslutar om vilka som får bli präster. 
En sådan ledare kan vara en kvinna eller man, låg- eller högkastig. Graden av 
auktoritet ges alltså i relation till antalet anhängare. Precis som i exemplet om 
Amma kommer sådana ledare med allmänna levnadsregler, till exempel att leva 
sparsamt, vara givmild eller att gå in i celibat (Jacobsen 2011).

En annan variant av religiös lärare är den enskilde gurun som inte är ledare 
för en organisation eller har stora skaror efterföljare. Dessa tillhör vanligtvis en 
sedan länge etablerad inriktning av hinduism, oftast med fokus på en särskild 
gud eller gudinna. En sådan guru är i princip alltid en man eftersom det har 
varit regel i ett traditionellt sammanhang (Lucia 2014). Gurun kan fungera som 
en rådgivare i det personliga, individuella livet, till honom kan man komma 
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om man har problem som man vill lösa. Detta kan vara alltifrån äktenskapliga 
svårigheter till religiösa funderingar (Honkasalo 1997). En annan funktion 
de har är att inviga en person till en eller annan inriktning. Om man vill gå 
med i en specifik inriktning av hinduismen som innebär ett mer koncentrerat 
religiöst liv måste detta ske via en guru. När det gäller de personliga råden om 
hur man ska leva är dessa individualiserade. En guru har rätten att omtolka 
de religiösa texter som tillhör hans eller hennes inriktning för att individuellt 
anpassa lärorna. 

Ett fenomen som bidragit till den stora och allmänt accepterade mångfalden 
inom hinduismen är just det tolkningsföreträde som en lärare eller ledare anses 
ha. Mångfalden innebär inte att man accepterar alla läror som sanna men att 
man accepterar att en konstant förnyelse och förändring sker. En förändrings-
process som då i mångt och mycket ligger i händerna på religiösa lärare och 
ledare. 

Amma, ett exempel på en kvinnlig, lågkastig religiös ledare 

Amma har ett kloster (ashram) i södra Indien dit det kommer människor 
från hela världen för att leva ett intensifierat religiöst liv. I sin lära kny-
ter hon an till religiösa föreställningar i den äldre sanskritlitteraturen, 
såsom idéer om karma, återfödelse, hängivenhet till gudar och gudinnor 
och befrielse från återfödelse. Samtidigt anpassar hon lärorna till dagens 
samhälle. Hon råder sina anhängare att leva ett liv i medkänsla och åter-
hållsamhet, att inte konsumera i onödan utan i stället skänka pengar till 
välgörenhet. Hon kallar detta tjänande kärlek. I kraft av sin status som 
lärare/ledare är hon också på ett sätt gudomliggjord, hennes namn i sig, 
som betyder mor, anspelar på hur man inom hinduismen benämner många 
gudinnor. Hon ger också seende genom att krama sina anhängare. Kom-
munikationen med det gudomliga hos henne sker alltså inte genom ett 
konkret seende av henne utan genom kroppslig beröring (Lucia 2014).

Avslutning

Hinduismen som religion är som vi sett ovan inte en enda sak, eller ett enda 
fenomen. Både ritualer och levnadsregler finns i flera varianter, i olika dräkter. 
Det finns inte en enda text (bibel) som fungerar som rättesnöre. Det finns inte 
en enda överordnad institution (kyrkan), det finns inte ett enda ämbete som för-
medlar läran (präst) eller ett enda sätt att utföra ritualer på (kyrkoordningen). 
Däremot finns det konflikter om vem som har tolkningsföreträde. Konflikter 
som i mångt och mycket råder mellan den religiösa elitens tolkningar av vad 
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hinduism är och den mer folkliga dynamiska religiositeten där människor ur 
alla samhällsskikt har tal- och handlingsutrymme. Dessa konflikter har i sin 
tur orsakat hinduismens stora mångfald. På detta sätt kan vi se på hinduismen 
som något som ständigt återskapas, något som befinner sig i ständig rörelse och 
som stretar i olika riktningar. 
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