
Johan Eriksson & Maria Stenbäck Edström 

Handledare: Tomas Lindgren 

VT2014 

Examensarbete, 30 hp 

Examensarbete lärarprogrammet med inriktning religionsvetenskap, 30 hp 

 

“If we zigzag in the middle, it’s OK” 

En fältstudie som undersöker turismens påverkan på 
balinesisk religion och kultur 

Johan Eriksson & Maria Stenbäck Edström  



  



Abstract 

[“If we zigzag in the middle, it’s OK”] The purpose of the following study is to examine the 

relationship between tourism and religion in a Balinese context. We look specifically at 

changes in religious practice, culture and mentality, as well as how religious philosophy is 

used as a tool for limiting the negative impact of tourism. The methods used are semi-

structured interviews and participant observations. Central themes in the following essay are 

globalization in the form of tourism, westernization, subsystem theory and capitalism, which 

also make up the theoretical framework. By using this framework we have been able to 

conclude that tourism does indeed impact religious practice, culture and mentality on Bali. 

This impact is mainly focused around issues regarding a change in sacrificial practices, 

environmental changes and a sense of weakening of the communal mentality. We have also 

been able to identify a shift from a traditionally practice-oriented religion towards a more 

cognitively based religious understanding.  
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1. Inledning 

Vi var under hösten 2013 på en studieresa där vi besökte ön Bali i Indonesien. Vi slogs då av 

turismens starka närvaro men även av den karaktäristiska religiösa praktik som kännetecknar 

ön. Detta väckte vår nyfikenhet kring relationen mellan dessa två krafter. För att undersöka 

denna relation bestämde vi oss därför att under våren 2014 genomföra en fältstudie på Bali. 

Denna fältstudie genomfördes till största del på ett ashram i regionen Karangasem. Vår 

undersökning fokuserar på relationen mellan turism och religion i just denna region, snarare 

än hela Bali.  

 

Det är ett faktum att vi i dag lever i en globaliserad värld där turism blir en allt större 

ekonomisk faktor, inte minst på Bali. Vilken effekt denna globalisering och det stora inflödet 

av turister från främmande kulturer har på balinesisk kultur och religionsutövning är ett 

huvudtema i vår undersökning. Vi ämnar även belysa hur den religiösa sfären på Bali tacklar 

det faktum att religion i mångt och mycket är en form av underhållning för turistindustrin. Vår 

ambition är att försöka bredda vårt eget perspektiv som turister till att omfatta ett mer 

analytiskt tillvägagångssätt, där balinesers upplevelser av samma fenomen blir centrala.  

 

Att undersöka turism från ett vetenskapligt perspektiv är något som enligt Leo Howe länge 

har undvikits.  

Until recently anthropologists treated tourism as a nuisance to be avoided rather than 

as an object of study in its own right. They conducted their fieldwork in areas well 

away from centres of tourist concentration, perhaps in the hope of experiencing a less 

contaminated section of society, as if tourists only made a difference where they were 

physically present.
1
  

Syftet var snarare att undersöka områden helt befriade från turism än att inkludera turism i 

ekvationen. Vi är av åsikten att turism är en så pass stor del av vårt moderna samhälle att just 

områden som är starkt påverkade av turism är minst lika intressanta som områden som helt 

saknar fenomenet.  

 

                                                 
1
 Howe, Leo. (2005). The changing world of Bali: religion, society and tourism. London: Routledge. s. 131 
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Titeln på uppsatsen refererar till ett citat från en av våra informanter.
2
 Anledningen till valet 

av denna titel är att citatet på ett målande sätt beskriver våra informanters förhållningssätt till 

relationen mellan turism och religion.  

 

Som synes finns två författare till denna uppsats och vi ansvarar båda likvärdigt för alla delar 

av studien.
3
  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i balinesers upplevelser undersöka vilken påverkan 

turism har på balinesisk hinduism, kultur och mentalitet, vilka attityder som finns gentemot 

denna påverkan, samt hur den hanteras. Vårt fokus ligger främst på den påverkan som turist-

näringen upplevs ha på religiösa praktiker och balinesiska värderingar. Hur den potentiella 

konflikten mellan religiösa intressen och ekonomiska intressen, representerade av 

turistnäringen, tar sig uttryck är också något som behandlas. Följande frågeställningar har 

framtagits för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

1. Vilken praktisk påverkan upplever våra informanter att turistnäringen har på religions-

utövning, levnadsmönster och miljö på Bali? 

2. Upplever våra informanter det som att balinesisk mentalitet har förändrats på grund av 

turistnäringen, och i sådana fall; hur har denna mentalitetsförändring påverkat 

balinesiska värderingar och i förlängningen religionsutövningen? 

3. Hur upplevs det av våra informanter att det politiska landskapet på Bali hanterar 

turistindustrins expansion och vilken plats har religion i detta beslutsfattande? 

4. Hur problematiseras förhållandet mellan religion och turism från våra informanters 

håll?  

1.2 Centrala begrepp 

Religion 

Vi har valt att använda oss av en substantiell religionsdefinition formulerad av Antoon Geels 

och Owe Wikström med hjälp av James Bisset Pratt. 

                                                 
2
 Se sidan 50  

3
 Se ”Samförfattande” i kapitel Metod för en beskrivning av hur detta rent praktiskt har genomförts 
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En substantiell definition kan utgå från de element som ingår, exempelvis läror, 

symboliska handlingar, sociala former, riter och institutioner. En klassisk substantiell 

religionsdefinition kommer från religionspsykologen James Bisset Pratt: ”Den sociala 

attityd som individer och grupper på allvar intar gentemot den makt eller de makter, 

som de uppfattar såsom suveränt reglerande deras intresse och öden.”
4
 

Anledningen till att vi har valt ovanstående religionsdefinition är för att det var den som bäst 

passade balinesisk hinduism utan att riskera att bli för bred, vilket funktionella definitioner 

tenderar att vara. 

Kultur 

Vi utgår från sociologen Anthony Giddens i vår kulturdefinition: 

En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer som de följer och 

materiella ting som de skapar.
5 
 

Denna definition är den vi generellt refererar till när begreppet kultur behandlas. Det ska dock 

tilläggas att vi vid vissa tillfällen använder ordet kultur i dess snävare mening som endast 

avser kulturens estetiska dimension, och det framgår av sammanhanget då detta sker.   

Mentalitet 

Med ordet mentalitet avser vi de värden, normer och attityder som styr människors tänkande 

och handlande.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i 8 kapitel. 

 

Kapitel 1, Inledning, börjar med vår motivation till studien. Här återfinns även studiens syfte, 

som lyder som följer: med utgångspunkt i balinesers upplevelser ämnar vi att undersöka 

vilken påverkan turism har på balinesisk hinduism, kultur och mentalitet, vilka attityder som 

finns gentemot denna påverkan, samt hur den hanteras. Vårt fokus ligger främst på den 

påverkan som turistnäringen upplevs ha på religiösa praktiker och balinesiska värderingar. 

Hur den potentiella konflikten mellan religiösa intressen och ekonomiska intressen, represen-

terade av turistnäringen, tar sig uttryck är också något som behandlas. Vidare definieras 

centrala begrepp som använts i uppsatsen; religion, kultur och mentalitet.  

 

                                                 
4
 Geels, Antoon, Wikström, Owe, Hermanson, Jan & Junus, Petra, (2006) Den religiösa människan: en 

introduktion till religionspsykologin, 5., kraftigt omarb. utg., Natur och kultur, Stockholm, s. 19 
5
 Giddens, Anthony. (1994). Sociologi. Vol. 1. Lund: Studentlitteratur. 
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Kapitel 2, Metod, redogör för de metoder och det tillvägagångssätt vi använt oss av i studien. 

Semistrukturerad intervju och deltagande observation beskrivs och utgör kärnan av vår 

fältstudie. Vi beskriver här hur det insamlade materialet har bearbetas genom kodning och 

meningskoncentrering. Vi redogör här för hur vår skrivprocess har gått till i och med vårt 

delade författarskap. Här återfinns även de etiska övervägande som vi gjort. Vi går igenom 

det material som våra metoder har lett fram till, samt presenterar hur vi genomfört vårt urval 

med snöbollsurvalsmetoden som hjälp. Våra informanter presenteras här med en kort 

beskrivning. Avslutningsvis tydliggörs de avgränsningar som utgjort ramen för vårt arbete.  

 

Kapitel 3, Bali, är avsett att förklara grunderna i balinesisk hinduism, geografiska och 

politiska Bali samt ge en översikt av turistindustrin på Bali.  

 

Kapitel 4, Tidigare forskning. Här presenteras Alison M. Johnstons forskning på effekterna av 

hållbar turism, Michel Picards forskning på Balis kulturella uttryckssätt, samt Hitchcock och 

Putras forskning på effekterna på Bali efter bomberna på Kuta 2002 och 2005.  

 

Kapitel 5, Teori, behandlar teorier kring globalisering med utgångspunkt i Peter Beyer, turism 

med utgångspunkt i Michael Stausberg och John Urry, och effekter av kapitalism med 

utgångspunkt i Kasser et al. Fokus ligger på hur dessa fenomen relaterar till religion och 

kultur.  

 

Kapitel 6, Analys, består av fyra avsnitt. Dessa är indelade i enlighet med vår frågeställning. 

Det inledande avsnittet behandlar praktiska förändringar som turism medfört på det 

balinesiska samhället, främst i anslutning till religion. Nästkommande avsnitt tar upp 

mentalitets- och attitydförändringar i hög grad kopplade till kapitalism. I detta avsnitt 

behandlas även västernisering. Det tredje avsnittet fokuserar på relationen mellan 

lokalbefolkningen och den politiska sfären. Frågor som korruption, bristen på tillit till 

regeringen och religionsstöd från regeringshåll behandlas. Det avslutande avsnittet handlar 

om hur våra informanter reflekterar över relationen mellan turism och religion samt hur 

religion kan användas som moralisk kompass i mötet med turism.  

 

Kapitel 7, Diskussion, är det kapitel där vi knyter ihop den teoretiska bakgrunden med 

resultatet av vår undersökning. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som representerar de 

huvudteman som vi har identifierat som det centrala i vår undersökning.  
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Kapitel 8, Vidare forskning. I detta avslutande kapitel ger vi förslag på vidare forskning med 

utgångspunkt i relationen mellan turism och religion.  
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2. Metöd 

2.1 Semistrukturerad intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att förstå världen från undersöknings-

personernas synvinkel,
6
 och är därmed användbar som metod då denna undersökning syftar 

till att ta del av religiösa aktörers intryck av hur turism påverkar balinesisk hinduism.  

 

Den semistrukturerade intervjun har ett ramverk som består av en intervjuguide med temata 

och tillhörande frågor, men lämnar öppet för ytterligare frågor som kan uppstå under 

intervjuns gång.
7
 Detta är en följd av en konstruktivistisk kunskapssyn, i vilken kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan forskaren och det undersökta subjektet.
8
 Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann förklarar denna relation i Den kvalitativa forskningsintervjun genom att 

använda en metafor i vilken den intervjuande forskaren jämförs med en resenär; vid 

hemkomsten (det vill säga publiceringen av arbetet) återberättar resenären (forskaren) de 

berättelser som denne har fått ta del av. Det som presenteras är därför resenärens (forskarens) 

tolkning av de möjliga innebörderna i det som sagts.
9
  

 

En intervju är inte ett vanligt samtal, det är viktigt att komma ihåg.
10

 Till skillnad från 

vardagssamtalet finns bakom forskningsintervjun ett syfte och en medveten teknik som i detta 

fall innefattar den semistrukturerade intervjuformen och en intervjuguide formad kring 

specifika ämnen med förslag till frågor.
11

 För att kunna genomföra en lyckad intervju belyser 

Anna Davidsson Bremborg i The Handbook of Research Methods in the Study of Religion 

vissa aspekter som en intervjuare måste ta i beaktande. Hon nämner bland annat en 

avslappnad inställning och ett aktivt lyssnade som två nyckelegenskaper. Inte heller ska den 

som genomför intervjun vara nervös eller rädd för tystnad. Många gånger kan en intervjuad 

person fördjupa sitt resonemang om denne inte blir avbruten av nya frågor efter en kort stunds 

tystnad. Detta innebär dock inte passivitet från intervjuarens håll, utan inbegriper just ett 

                                                 
6
 Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.s. 17 
7
 Anna Davidsson Bremborg. Interviewing. I The Routledge handbook of research methods in the study of 

religion, Stausberg, Michael. & Engler, Steven. (red.) (2011). Abingdon, Oxon: Routledge.s. 312 
8
 Kvale & Brinkmann, s. 18 

9
 Ibid. s. 64 

10
 Stausberg & Engler, s. 319 

11
 Kvale & Brinkmann, s. 43 
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aktivt lyssnande för att kunna ställa förtydligande följdfrågor där tveksamheter kan finnas för 

att underlätta den senare analysen av materialet.
12

 

 

Intervju som metod för att generera ett forskningsresultat för med sig vissa saker som bör 

hållas i beaktande. Davidsson Bremborg framhåller att ett rent statistiskt generaliserbart 

resultat i det flesta fall inte är möjligt att få genom analysen av semistrukturerade intervjuer,
13

 

men i denna undersökning är det inte heller det som eftersöks. Istället ligger fokus på att få ett 

material som efter bearbetning kan visa på tendenser kring relationen mellan turism och 

balinesisk hinduism som i sin tur kan göra att kontextspecifika slutsatser kring ämnet kan 

dras. Även Kvale och Brinkmann fasthåller att en kvalitativ intervjustudie inte ämnar att 

kvantifiera det erhållna materialet. Istället har den kvalitativa intervjun som mål att ”erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld; den 

arbetar med ord, inte med siffror”.
14

 Det som Davidsson Bremborg däremot menar kan 

uppnås med en intervjustudie är så kallad teoretisk mättnad, vilket inneträffar när ingen ny 

teoretiskt relevant information tillkommer trots att man intervjuar nya informanter. Denna 

teoretiska mättnad möjliggör att slutsatser kan dras kring en grupp som är större än de 

intervjuade personerna.
15

 

2.2 Deltagande observation 

Deltagande observation är en metod genom vilken forskaren deltar i de dagliga aktiviteterna, 

ritualerna, interaktionerna och händelserna hos en grupp människor i syfte att lära sig de 

uttalade och underförstådda aspekterna av deras livsrutiner och kultur.16 Graham Harvey listar 

en rad begrepp som enligt honom är centrala för metoden. Det första begreppet som Harvey 

vidhåller som viktigt är försiktighet eller respekt (”care”). Han delar in begreppet i två delar, 

dels framhåller han en försiktighet gentemot de som observeras och dels respekt gentemot 

konventionerna och de relevanta debatterna inom forskningssamhället.17 Han utvecklar 

respekten gentemot forskningssamhället genom att vidmakthålla kravet på rika beskrivningar 

där tillvägagångssättet framgår på ett tydligt sätt.18 Nästa begrepp som poängteras är dialog 

                                                 
12

 Stausberg & Engler (red.) s. 315-316 
13

 Ibid. s. 319 
14

 Kvale & Brinkmann, s. 45-46 
15

 Stausberg & Engler (red.), s. 319 
16

 DeWalt, Billie R & DeWalt, Kathleen M. (2002). Participant Observation - A Guide for Fieldworkers. Walnut 

Creek: AltaMira Press, s. 1 
17

 Stausberg & Engler (red.) s. 243 
18

 Ibid. s. 223 
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(”dialogue”). Harvey påpekar här vikten av att diskutera de fenomen som observeras med de 

som blir observerade. Anledningen till detta är att tala om de upplevelser man observerat för 

att se om det stämmer överens med hur de observerade själva upplever situationen. Harvey 

menar även att dialog hjälper observatören identifiera beteenden som de observerade tar för 

givet. Harvey använder sig även av begreppet ”drama” (”drama”) när han sammanfattar de 

viktigaste delarna av deltagande observationer. Med detta begrepp syftar han till att det är vad 

människor gör i anslutning till religion som är i fokus. Begreppet ”drama” i denna kontext 

syftar alltså inte till att religion behöver vara något spektakulärt eller teatraliskt. Vidare så 

poängteras empati (”empathy”) som en central egenskap när det kommer till deltagande 

observationer; förmågan att se situationerna man observerar från fler perspektiv. På samma 

linje framhåller Harvey ”epoché” (”epoché”); förmågan att förhålla sig till sina egna 

förutfattade meningar, ideologier och förväntningar, och vara medveten om dessas eventuella 

inverkan på forskningen. Om man är medveten om detta så underlättas arbetet för att 

minimera dessa faktorers inverkan. De avslutande av Harveys begrepp som vi vill belysa är 

dels samförstånd (”rapport”) och reflexivitet (”reflexivity”). Harvey definierar samförstånd på 

följande sätt: 

Establishing and maintaining friendly and/or trusting relationships with others. 

Seeking some kind of mutual interest. Getting involved more emotionally than merely 

participating can imply.
19

 

Det handlar alltså om att skapa en god social relation till de man observerar. Reflexivitet 

handlar om att reflektera över erfarenheten att delta i religiösa handlingar. Harvey menar att 

dessa upplevelser kan ge observatören en känsla av hur det är att ingå som fullvärdig medlem 

i sammanhangen där dessa handlingar utförs. Att reflektera över denna känsla ger ytterligare 

sätt att analysera data och berikar det publicerade resultatet i form av mer ingående 

beskrivningar samt argument än vad en icke-deltagande observation hade kunnat göra.
20

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Fältstudien 

Graham Harvey inleder sitt kapitel om fältstudier i The Routledge Handbook to Research 

Methods in the Study of Religion med att lista metodens styrkor; 

                                                 
19

 Stausberg & Engler (red.) s. 243 
20

 Ibid. s. 243 
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Fieldwork is the best approach to research about the lived reality and/or performance 

of religion. [...] Fieldwork results in rich description of religious activities that is 

theoretically informed and contributes significantly to academic debate.
21  

 

Harvey menar alltså att fältstudier är den bästa metoden för forskning kring människors 

upplevda verklighet och/eller religionsutövande. Eftersom människors upplevda verklighet 

och religionsutövning är det centrala intresset för vår studie så föll det sig naturligt för oss att 

anamma fältstudien som metod.  

 

Vår fältstudie ägde rum under mars och april 2014, varav större delen av perioden 

spenderades på Gedong Gandhi Ashram i Candidasa på östra Bali. Ashramet är ett boende 

både för turister och medlemmar. Det sköts av medlemmarna som i sin tur får mat, husrum 

och utbildning finansierad av inkomsterna som ashramet tjänar på dess turistverksamhet. 

Ashramet bedriver även ideellt en förskola och en akupunkturklinik för Candidasa och 

kringliggande byar. Alla inkomster som ashramet tjänar investeras tillbaka in i verksamheten.  

 

Studien inleddes med en explorativ intervju med Sadra, en lokalpolitiker, som vi varit i 

kontakt med vid en tidigare resa på Bali. Han kom att agera gatekeeper
22

 i vår fältstudie. 

Denna intervju var även starten för det snöbollsurval
23

 som ledde oss vidare till våra 

kommande informanter. Nästkommande dagar intervjuade vi två ytterligare personer som 

kom att agera som gatekeepers i vår studie, dels Kawi, en yogalärare, och Terry, med en 

historia av lång regelbunden vistelse på Bali och kontakter inom den akademiska sfären. 

Dessa tre ledde oss till de åtta övriga informanter som vi intervjuade under vår vistelse.
24

 

 

Intervjulängden varierade mellan 25 och 75 minuter. Intervjuerna genomfördes till mestadels 

på engelska, men vid enstaka tillfällen översattes dock frågor och svar till och från balinesiska 

av andra närvarande vid intervjutillfället. Vi använde oss av likartade frågor och intervjuguide 

under samtliga intervjuer. Frågeställningarna anpassades dock efter informantens yrke samt 

sociala roll. När vi exempelvis intervjuade en präst så ställde vi frågor rörande prästerskapet 

och turism snarare än frågor kopplade till hur ashramet anpassats efter turistindustrin, vilket 

skedde under intervjuer med informanter direkt knutna till ashramet. Majoriteten av frågorna 

var dock likartade i alla intervjuer. Anledningen till detta var för att underlätta 

                                                 
21

 Stausberg & Engler (red.) s. 217 
22

 Gatekeeper syftar här till en person med ett stort kontaktnät i den aktuella kontexten som vi genom denna 

person får tillgång till. 
23

 Se avsnitt ”Urval” i kapitel Metod 
24

 Se ”Urval” i kapitel Metod för mer ingående beskrivning av informanterna.  
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analysprocessen samt kunna jämföra svaren från informanterna för att kunna undersöka om 

teoretisk mättnad uppnåtts.  

 

Under vistelsen på Gedong Gandhi Ashram genomförde vi deltagande observationer genom 

vilka vi tog del av de dagliga religiösa ceremonierna och ritualerna på ashramet. Vi följde 

även med ashrammedlemmarna på tempelbesök. Dessa deltagande observationer gjordes med 

syfte att dels få en ökad förståelse för och inblick i balinesisk hinduism, dels för att observera 

interaktionen mellan ashrammedlemmar och turister. Denna interaktion innefattar självklart 

även deras interaktion med oss. De deltagande observationerna dokumenterades i dagliga 

fältanteckningar. 

2.4 Bearbetning av materialet 

Vi började med att transkribera de inspelade intervjuerna och större delen av denna transkri-

beringsprocess skedde löpande på Bali. Transkriberingarna är en återgivning av samtalets 

innehåll, utan de lingvistiska markörer som kännetecknar en samtalsanalytisk transkribering 

eftersom detta saknar relevans för vår studie. Fokus ligger alltså helt och hållet på vad som 

sagts.  

 

När transkiberingarna var gjorda följde kodning, då vi, likt Davidsson Bremborg 

förespråkar,
25

 gick igenom texterna genom att läsa dem i sin helhet och markera de textavsnitt 

som vi bedömde som relevanta. Denna procedur har under studiens gång genomförts ett 

flertal gånger för att säkerställa att inget relevant material har uteblivit. Efter denna inledande 

relevanskontroll gick vi igenom varje enskilt markerat textavsnitt och klassificerade dessa 

med hjälp av kodord så som ”religionsstöd”, ”religionshot”, ”positiv effekt” och så vidare. 

Nästa steg i denna process var att gå igenom kodningarna för att finna övergripande 

kategorier. Ett exempel på en sådan övergripande kategori är till exempel ”politik”, med 

underkategorier bestående av bland annat de kordord som redan klassificerats. Samtidigt 

skedde en meningskoncentrering av textavsnitten i enlighet med Kvale. 

Meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till 

kortare formulering. Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden 

av det som sagts formuleras om i några få ord.
26

 

                                                 
25

 Stausberg och Engler (red.) s. 317 
26

 Kvale & Brinkmann, s. 221 
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Genom att på detta sätt få fram kärnan i våra informanters yttranden hittas centrala teman 

enklare och materialet blir mer lättöverskådligt.  

 

För att sammanställa det bearbetade materialet på ett sätt som gjorde det mer lätthanterligt 

användes Prezi.
27

 Se bild 1 nedan.
28

 

 

Bild 1, Översikt Prezi 

Bilden visar hur materialet är indelat i fyra övergripande kategorier; globalisering, politik, 

turism, samt ashramrelaterat. Dessa övergripande kategorier är sedan indelade i mindre, mer 

specifika, underkategorier. Underkategorierna ligger närmare kodningarna som vi gjorde 

inledningsvis. Staplarna under underkategorierna består av utklipp från transkiberingarna med 

vidhörande kodning och meningskoncentrering, se bild 2.  

                                                 
27

 För information om Prezi, se: http://prezi.com/ [Hämtad: 2014-11-25 12:51] 
28

 För tillgång till det tolkade materialet samt alla transkriberingar, kontakta författarna 
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Bild 2, Utdrag ur Prezi 

2.4.1 Tolkning 

En vanlig invändning mot intervjuanalyser lyder så här: ”Olika uttolkare hittar olika 

innebörder i samma intervju. Följaktligen är intervjun ingen vetenskaplig metod.”
29 

 

Kvale och Brinkmann inleder sitt avsnitt om problematiken kring den bearbetning av 

textmaterial som vi ägnat oss åt med ovanstående citat. De menar att denna syn på 

intervjuanalys är förlegad då den förutsätter att ett uttalande bara har en enda korrekt, 

objektiv, tolkning. Istället hävdar Kvale och Brinkmann att en tolkare kan ställa en mängd 

frågor till en text som därmed delvis bestämmer den följande analysen. De belyser syftet med 

texttolkningen som central, eftersom denna typ av förförståelse styr tolkningen av texten;  

Är syftet med exempelvis en analys av intervjuer om betyg att komma fram till de 

enskilda elevernas uppfattning om sina betyg? Eller har forskare som mål att genom 

elevernas beskrivningar utveckla en bredare tolkning av betygens mening i 

undervisningssystemet?
30 

 

Detta innebär alltså att den tolkning vi har gjort av vårt material ska ses mot bakgrund av vårt 

syfte och de teoretiska utgångspunkter som vi presenterar nedan.  

                                                 
29

 Kvale & Brinkmann, s. 227 
30

 Ibid. s. 228 
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2.5 Samförfattande 

Som vi nämnde i inledningen är denna studie och uppsats ett gemensamt arbete. All litteratur 

har granskats och tolkats av båda författarna, alla intervjuer genomfördes med båda 

författarnas aktiva deltagande, allt material har bearbetats under diskussion mellan författarna 

och hela denna uppsats har skrivits tillsammans, där varje avsnitt författats av oss båda. 

Inledningsvis skrev Maria metodavsnittet om semistrukturerade intervjuer, samt analysavsnitt 

ett och fyra, medan Johan skrev metodavsnittet om deltagande observation, samt analysavsnitt 

två och tre. Efter råd från handledare så reviderades dock alla dessa avsnitt kraftigt eftersom 

det blev tydligt vid en genomläsning att det var två skilda personer som skrivit. Denna 

skrivprocess har orsakat tidsmässiga problem men vi anser att resultatet blev bättre i och med 

att vi övergick till att skriva allt tillsammans och skriva om de delar som tidigare skrivits 

separat. Vi anser att denna kvalitetshöjning grundas i att allt som nu står i uppsatsen har 

diskuterats, ibland kraftigt, innan publicering.  

 

Det enda moment som genomförts av författarna var för sig är transkibering av intervjuerna 

då detta hade varit en allt för tidskrävande process att genomföra tillsammans. 

Transkiberingarna är dock självklart rättade av båda parter.  

2.6 Etiska överväganden 

Vi har tagit de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i 

beaktande under denna studie. Dessa principer är indelade i fyra huvudkrav; informations-

kravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet; samt nyttjandekravet.
31

 Alla informanter i 

denna studie är informerade om studiens syfte, frivilligheten i deras deltagande, samt att allt 

material som insamlas enbart kommer att användas i forskningssyfte. Samtliga informanter 

blev även informerade om att de skulle anonymiseras i studien. Flera av informanterna 

uttryckte dock en önskan om att benämnas med sina riktiga namn – en önskan som vi har 

tillmötesgått genom att använda dessa informanters förnamn i studien. 

                                                 
31

 För en närmare beskrivning av dessa föreskrifter, se: Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad: 2014-11-25 

13.40] 
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2.7 Urval 

2.7.1 Urvalsmetoder 

De urvalsmetoder vi använt oss av är grundade i ett subjektivt urval, i enlighet med Martyn 

Denscombes beskrivning. Denna urvalsmetod innebär att man till en början väljer informanter 

baserat på relevans och kunskap.
32

 I vårt fall utgjordes denna relevans av en person med en 

central roll i det balinesiska lokalsamhället (Sadra, en lokalpolitiker) samt en central person 

på det ashram som utgjorde vår bas under vistelsen (Kawi, en yogalärare och samordnare). 

Denscombe menar att denna urvalsmetod är bra för att handplocka personer som man på goda 

grunder kan anta besitter relevant kunskap om ämnet man undersöker. Ett krav som denna 

metod ställer på forskaren är ett visst mått av förkunskap om området man ämnar undersöka, 

vilket vi hade i och med vår tidigare resa till Bali.
33

 Vi kompletterade denna urvalsmetod med 

ett snöbollsurval, vilket innebär att man ber sina informanter föreslå nya informanter, som 

man i sin tur ber om samma sak. En fördel med att hitta informanter på detta sätt i en för oss 

obekant miljö var att vi i mötet med nya informanter hade en person som gick i god för oss i 

och med att denna person står för introduktionen.
34

  

2.7.2 Informanter 

Nedan följer en kort presentation av de informanter som deltagit i vår studie. De avslutande 

två informanterna intervjuades via brevkorrespondens.  

 Sadra var med vid grundandet av Gedong Gandhi Ashram och är fortfarande 

involverad i verksamheten, om än inte i någon officiell position. Vi träffade Sadra 

under vår första resa till Bali, då han föreläste för oss om ashramets historia. Sadra 

jobbar för tillfället inom regionalpolitiken i Karangasem där han är ansvarig för 

utbildning och sjukvård. Sadra är född och bor fortfarande kvar i byn Tenganan, som 

är en av de äldsta byarna på Bali och ett populärt turistmål.  

 Kawi är yogalärare på Gedong Gandhi Ashram och en rad hotell i regionen 

Karangasem. Han har även en administrativ roll på ashramet. Kawi har haft en roll på 

ashramet sedan mitten på 90-talet, han har dock aldrig varit boende medlem.  

 Terry är en engelsman, nu boende i Nya Zeeland, som vi träffade på ashramet. Han är 

nu pensionerad men har en bakgrund som akademiker med fokus på jordbruksfrågor, 

                                                 
32

 Denscombe, Martyn. (2010). The good research guide: For small-scale social research projects (4th ed.). 

Maidenhead: Open University Press. s. 34-35 
33

 Ibid. s. 35 
34

 Ibid. s. 37 
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bland annat i Indonesien där han forskade på Sumatra. Han har en bakgrund som gäst 

på och sponsor för ashramet som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden.  

Ovanstående tre informanter är de som lett oss vidare till övriga informanter i under-

sökningen.  

 Ratu Pedanda är en präst inom balinesisk hinduism. Han har en bakgrund på ash-

ramet, vi är dock osäkra på vidden av detta engagemang. Även Ratu Pedanda i likhet 

med Sadra och Kawi är i huvudsak verksam i regionen Karangasem.  

 Komang har en bakgrund som akademiker inom pedagogik. Han jobbar för tillfället 

med att utbilda framtida engelsklärare. Han har även tidigare varit delaktig i att 

utforma läroplaner på Bali.  

 Dewa Gede är en före detta flygtrafiksledare och advokat. Han har en rad olika 

förtroendeuppdrag inom organisationer som jobbar för traditionella byar och 

balinesisk hinduism, bland annat har han varit aktiv i Parisada Hindu Dharma 

Indonesia
35

 och är fortfarande aktiv inom Bali Traditional Village Organization.
36

  

 Puto Arnawa jobbar med PR för regionen Karangasem. Han har tidigare innehaft en 

högt uppsatt position inom Parisada Hindu Dharma Indonesia.  

 Wayan, heter egentligen något annat. Han har lång erfarenhet inom turistindustrin, 

främst inom hotellbranschen. För närvarande arbetar han med att starta ett turistmål 

baserat på hållbart jordbruk i anslutning till sin hemby i Karangasem. Syftet med detta 

är enligt honom att skapa inkomst från turismen direkt till byn, utan mellanhänder.  

 Mahendra är en indisk hotellägare på Bali. Även han har tidigare varit akademiker, då 

inom hållbarhetsfrågor. Mahendra har även arbetat för FN och Världsbanken med 

hållbar utveckling.  

 Kadek, heter egentligen något annat. Han är chef för administrationen av hotell och 

restauranger i regionen Karangasem.  

 Turistdepartementet i Karangasem. Eftersom de svar vi fick var ett officiellt utlåtande 

från departementets sida har vi ingen närmare beskrivning av just denna informant då 

namn inte uppgavs.  

Alla informanter identifierade sig religiöst som praktiserande balinesiska hinduer, undantaget 

Terry som identifierade sig mer mot buddhism och Mahendra, som vi inte frågade om hans  

religiösa bakgrund på grund av tidsmässiga restriktioner.  

                                                 
35

 Den största organisationen som jobbar för hinduism i Indonesien. 
36

 En organisation som jobbar med frågor rörande traditionella byar på Bali. 
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2.8 Avgränsningar 

Den tydligaste avgränsning vi gjort i denna studie är den geografiska. Vi har begränsat oss 

främst till den östra delen av Bali, regionen Karangasem. Anledningen till detta är att vi 

tidigare varit i området och på så sätt skapat kontakter med informanter där. Regionen 

profilerar sig även mot kulturell turism, vilket är en form av turism som vi är mer intresserade 

att undersöka än andra former av turism på grund av dess starka koppling till religion. 

 

Det snöbollsurval som vi använt oss av innebär vissa avgränsningar. En svårighet som det 

orsakat för oss är exempelvis att informanterna har någorlunda likartade bakgrunder i form av 

klass och utbildningsnivå, vilket man kan anta har en påverkan på deras utsagor. Anledningen 

till valet av urvalsmetod, trots denna svaghet, var att den tidsomfattning som vi hade till vårt 

förfogande och vårt begränsade kontaktnät i området gjorde detta till den mest effektiva 

metoden för att komma i kontakt med informanter. Vi anser dock inte att ovanstående 

likartighet hos våra informanter endast är problematisk med tanke på studiens kvalitativa 

karaktär. Det var aldrig vår avsikt att kunna dra generaliserande slutsatser kring hela 

Karangasem. Det ska även tilläggas att en styrka med våra informanters utbildningsnivå och 

klass är generellt sett goda engelskakunskaper, vilket har möjliggjort den typ av kvalitativ 

intervjumetod som vi tidigare presenterat. En annan styrka med våra informanters bakgrund är 

att vi har funnit många personer i relativ maktposition med stor erfarenhet av att arbeta med 

frågor rörande religion, kultur och turism.  

 

En stor del av våra informanter, dock inte alla, har även en bakgrund på Gedong Gandhi 

Ashram. Religionen som praktiseras på ashramet skiljer sig i viss mån från hinduismen på 

Bali. Detta beror på att ashramet tar inspiration från gandhiansk lära. Ett exempel på denna 

skillnad är att ashramet inte uppmärksammar lika många högtider som det ”generella” Bali. 

Övriga skillnader är exempelvis att ashramet inte ägnar sig åt djuroffer samt att man reciterar 

mantran, vilket även det skiljer sig från balinesisk religionspraxis. Det ska dock tilläggas att 

det är extremt svårt att sätta fingret på vad som är balinesisk hinduism. Oavsett var på Bali vi 

valt att intervjua en grupp människor så hade vi funnit egenheter som skiljer sig från 

stereotypen av balinesisk hinduism.  
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3. Bali 

I detta kapitel presenterar vi de relevanta förkunskaper som vi menar behövs för att tillskansa 

sig uppsatsens innehåll.  

3.1 Religionen 

Parisada Hindu Dharma Indonesia, huvudorganisationen för hinduism i Indonesien, beskriver 

den balinesiska hinduismens centrala teologi i fem punkter; tron på Brahman;
37

 tron på atman, 

alla varelsers eviga själ; tron på karmaphala, lagen om alla handlingars orsak och verkan; tron 

på samsara, reinkarnation; och tron på moksa, att bli fri den eviga cykeln av återfödelse. 

Dessa fem punkter utgör även grundsatsen i indisk neo-hinduism.
38

 Michel Picard behandlar 

begreppet adat (vilket han översätter till tradition) för att fördjupa beskrivningen av balinesisk 

hinduism. Han beskriver förhållandet mellan adat och agama (religion) på följande vis:  

As such, in Bali ‘tradition’ was not clearly distinguished from ‘religion’. Indeed, adat 

partakes of the religious worldview of the Balinese, in the sense that it refers both to 

an immutable divine cosmic order and to the social order instituted accordingly by 

their ancestors, at once describing the ideal order and prescribing the behavior 

required to achieve that order. Unlike world religions, which have a core of basic 

tenets and symbols likely to be meaningful to people of diverse cultural backgrounds, 

Balinese religion is highly local, as it consists of rites relating specific groups of 

people to one another, to their ancestors, and to their territory. Moreover, it is a 

customary obligation, in the sense that participation in its rites is a consequence of 

membership of a local community as well as of a kin group. For the Balinese, religion 

is immanent: it is a pervasive experience, intimately involved in every significant 

event of their daily life, inseparable from the totality of their cultural universe. The 

relevant concern, for them, is not right belief (orthodoxy) but appropriate behaviour 

(orthopraxy). Rather than something to be believed in, Balinese religion is something 

to be carried out (nyungsung).
39 

 

Picard beskriver i citatet ovan att religionen på Bali är nära kopplad till traditionen hos det 

balinesiska folket. Traditionen i fråga bygger på en religiös världsbild samt upprätthåller den 

sociala ordning, vilket på Bali innebär ett kastsystem, som instiftats av deras förfäder. Picard 

gör sen en jämförelse mellan balinesisk hinduism och världsreligionerna där han poängterar 

den balinesiska hinduismens lokala förankring. Denna lokala förankring, i form av adat, har 

                                                 
37

 För en definition av Brahman, se: http://hinduism.about.com/od/basics/a/brahman.htm [Hämtad: 2014-11-19 

13:11] 
38

 Ramstedt, Martin (red.) (2004). Hinduism in modern Indonesia: a minority religion between local, national, 

and global interests. London: RoutledgeCurzon s. 14 
39

 Picard, Michel, (2004), What’s in a name? Agama Hindu Bali in the making. I Ramstedt, Martin 

(red.), Hinduism in modern Indonesia: a minority religion between local, national, and global interests. London: 

RoutledgeCurzon s. 63. Kursivering i original 
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gjort att den form av hinduism som man möter på Bali skiljer sig i flera aspekter från den 

hinduism som praktiseras i Indien. Christiaan Hooykaas framhåller några av dessa aspekter i 

sitt verk Religion in Bali. Han tar exempelvis upp det faktum att tempelbyggnader saknar tak 

på Bali, och att inte gudarna anses ha sin hemvist där utan snarare bo i anslutning till berg och 

sjöar. Kremation är en fråga om social status snarare än tro. Heligt vatten är ett centralt inslag 

inom balinesisk hinduism i större omfattning än inom indisk hinduism. Avslutningsvis tar 

Hooykaas upp balinesiska offergåvors extravagans, ökade storlek och inflytande som något 

främmande för indisk hinduism.
40

 Dessa offergåvor är dessutom ett exempel på det fokus som 

finns på ortopraxi snarare än ortodoxi inom balinesisk hinduism som Picard beskriver i citatet 

ovan.
41

  

 

Balinesisk hinduism kännetecknas av dess många ritualrika ceremonier och tempel. När man 

spenderar tid på Bali upptäcker man detta ganska omgående. Ön har väldigt många tempel, 

Hooykaas uppskattar siffran till 20 000. Hooykaas beskriver vidare hur varje tempel har en 

årsdag som firas med en ceremoni, utöver de många andra ceremonier som även de genom-

förs i templen. I samband med dessa ceremonier poängterar Hooykaas att balinesisk hinduism 

har en stark estetisk koppling. Musik, dans, teater och konstfulla offergåvor är alla aspekter 

som tilldelas stor vikt i religionsutövningen. Sammantaget konstaterar han att balinesisk 

hinduism är en religion som är tidskrävande och kräver ett stort engagemang av sina 

utövare.
42

 

 

Vi väljer att avgränsa vår generella beskrivning av balinesisk hinduism här för att istället rikta 

fokus mot två centrala filosofier inom balinesisk hinduism som framhållits av våra 

informanter. Anledningen till denna avgränsning är att den information vi presenterat 

tillsammans med filosofierna nedan är den information som krävs för att kunna tillgodogöra 

sig resultatet av vår undersökning. För en mer ingående (om än något ålderstigen) beskrivning 

av balinesisk hinduism, se Religion in Bali av Christiaan Hooykaas.
43

  

 

En grundsats inom balinesisk hinduism är Tri Hita Karana. Denna grundsats innebär att man 

strävar efter en harmonisk balans mellan människan och gud, mellan människan och naturen 
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samt människor emellan.
44

 Denna tankegång representerar hållbarhetens och självförsörj-

ningens  position inom balinesisk hinduism. Tri Hita Karana och dess förhållande till turism 

är något som problematiseras av våra informanter, vilket vi får anledningen att återkomma till.  

 

Catur Purusa Artha
45

 ses enligt Donald R. Davis, Jr. som ett grundläggande och förenande 

koncept inom hinduismen. Konceptet är uppdelat i fyra delar:  

These four fundamental values, it is claimed, provide the impetus for Hindus' actions 

in the world. Dharma, or virtue, motivates religious worship, social responsibility, 

obedience to the law, and so on; artha, or wealth and material success, motivates 

political and economic life; kāma, or pleasure, motivates poetic, artistic, and sexual 

activity; and mokṣa, or liberation, motivates ascetic withdrawal from the world and 

higher religious activity.
46

 

Catur Purusa Artha är det som styr motivationen för hinduers agerande efter bestämda 

principer. Dessa principer är; dharma, dygd; artha, materiellt välstånd; kāma, njutning; samt 

mokṣa, befrielse. Catur Purusa Artha kopplas av våra informanter i denna undersökning 

främst till ekonomisk verksamhet, vilket självklart har starka kopplingar till turistindustrin. 

Även detta kommer vi att återkomma till i senare kapitel. 

3.2 Geografi och politik 

Bali är en liten ö i Indonesien strax öster om Java. Ön hade enligt 2010 års folkräkning en 

befolkning på 3.89 miljoner.
47

 Av dessa 3.89 miljoner är 83.46% hinduer.
48

 Bali har upplevt 

en befolkningsökning på 118.5% under de senaste 50 åren, från en befolkning på 1.78 

miljoner 1961 till 3.89 miljoner år 2010.
49

 Ön har en yta på 5780 km
2
,
50

 vilket motsvarar 

storleken av landskapet Halland.
51

 Bali är uppdelat i nio regioner och dessa regioner har alla 

ett visst mått av regionalt självstyre strukturerat i departement. Centralstyret i Indonesien är 
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dock förlagt till huvudstaden Jakarta på Java. Vår studie är till största del genomförd i 

regionen Karangasem på östra Bali. Exempel ges dock även från regionerna Badung (Kuta) 

och Gianyar (Ubud). Anledningen till att Kuta och Ubud används som exempel är för att 

orterna har en väldigt hög grad turistnärvaro och mycket av turistindustrin är centrerad kring 

dessa två platser. 

3.2.1 Korruptionsproblematik 

Corruption continues to undermine the economy, distribution of resources, and the 

public administration in Indonesia. All available data and country reports indicate that 

corruption remains widespread, permeating all levels of society. Recent anti-

corruption efforts such as the establishment of a strong anti-corruption agency have 

led to the conviction of several high-ranking public officials, but a lack of institutional 

capacity and weak rule of law combine with poor regulatory quality still create fertile 

grounds for corruption.
52

 

Citatet ovan är från organisationen Transparency International, vars huvudsyfte är att 

kartlägga korruption i världen. Rapporten som citatet är hämtat från beskriver korruption i 

Indonesien som väldigt utbredd och svår att motarbeta. Landprofilen för Indonesien från 

samma organisation visar resultaten från en undersökning som mäter befolkningens 

uppfattningar om korruption samt deras förtroende för offentliga institutioner. Exempelvis 

uppger 89% av respondenterna att de upplever att parlament/lagstiftande organ är korrupt 

eller extremt korrupt. Liknande höga procentsatser går att finna i kategorierna polisväsendet 

(91%), politiska partier (86%), domstolsväsendet (86%), samt statstjänstemän (79%). 71% av 

de tillfrågade uppger även att korruptionen har ökat, eller ökat väsentligt under de senaste två 

åren.
53

 

3.3 Turistindustrin  

Antalet utländska turister på Bali uppgick till 3 278 598 personer år 2013. Detta var en ökning 

med drygt 13% från 2012.
54

 Dessa besökare resulterar självklart i enormt stora summor 

pengar för Bali. Chefen för Balis turistorgan, Ida Bagus Kade Subhiksu, uppgav i en artikel i 
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Jakarta Post i januari 2014 att målet för turistinkomster för året 2014 var 5,5 miljarder 

amerikanska dollar.
55

  

 

Turism har varit ett fenomen på Bali ända sedan 1900-talets början.
56

 Den form av massturism 

som man ser i dag på Bali tog dock vid under början av 1970-talet.
57

 Bali har ända sedan 

kolonialtiden porträtterats som ett paradis vars invånare praktiserar en färgsprakande form av 

hinduism. Denna form av arketypisering har enligt Leo Howe utan tvekan ökat Balis 

popularitet hos turister.
58

  

3.3.1 Hållbar turism  

Ecotourism emerged in the US and Europe during the early 1980s as a hybrid concept, 

when ‘sustainability’ became a fashionable but serious concern. It is now known by a 

variety of names, from ethnic or nature tourism to adventure travel. The common 

element is a professed ethic of respect. Ecotourism is said to benefit local communities 

and the environment.
59

  

Alison M. Johnston beskriver i citatet ovan ett paraplybegrepp som hon väljer att referera till 

som ekoturism. Vi väljer dock att kalla detta för hållbar turism och anledningen till detta är att 

vi vill undvika termen ekoturism, som främst för tankarna till ”miljövänlig” turism. Våra 

informanter använder ekoturism endast i denna ”miljövänliga” betydelse. Det ska påpekas att 

Johnston använder ekoturism som ett begrepp för att diskutera alla turistformer som utger sig 

för att gynna lokala samhällen och/eller miljön. Under paraplybegreppet hållbar turism ryms 

därför turistformer så som kulturell turism, etnisk turism, äventyrsturism samt en rad andra 

turistformer som marknadsför sig som respektfulla mot de resmål som de agerar på.  

 

Regionen Karangasem marknadsförs som resmål för kulturell turism. Vad innebär då benäm-

ningen ”kulturell turism”? Fenomenet beskrivs av Howe på följande sätt:  

Its main rhetorical flourish was that cultural tourism is mutually beneficial to both 

tourists and hosts. The idea embedded in cultural tourism is that tourists should be 

allowed much greater access to Balinese culture. The idea is that their attention and 

interest stimulates Balinese pride in their cultural performances and allows Balinese to 

affirm their identity.
60
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Huruvida denna beskrivning av kulturell turism som något positivt för både besökare och 

värdar stämmer in på våra informanters upplevelser av fenomenet får vi anledning att 

återkomma till senare i uppsatsen.  
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4. Tidigare förskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är gjord i anslutning till relationen 

mellan kultur/religion och turism.  

4.1 Johnstons kritik mot hållbar turism  

Johnstons utgångsläge i anslutning till hållbar turism är kritiskt. Hon menar att det inte finns 

någon standardisering kring vad begreppet innebär, men däremot mycket att vinna för aktörer 

i turistindustrin på att marknadsföra sig som ”eco”. Eftersom det råder en brist på standard-

isering och reglering, använder sig därför dessa aktörer av benämningar som anspelar på 

hållbar turism utan att behöva ta det ansvar som benämningen för tankarna till. Detta leder till 

att en enligt Johnston redan exploaterande industri kan fortsätta på samma sätt utan 

förändringar, fast nu under en rubrik som marknadsförs som hållbar och ansvarstagande.
61

  

 

Johnstons främsta kritik mot hållbar turism grundar sig i att det ofta är ursprungsbefolkningen 

på resmålen som drabbas negativt, samtidigt som de sällan har bestämmanderätt över 

utvecklandet av turismen i området. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att ursprungs-

befolkningar ofta används i marknadsföringssyfte i denna form av turism. Turister vill se 

oexploaterad natur, och få chansen att möta autentisk ursprungskultur.
62

 Johnston kritiserar 

även hur turistindustrin många gånger utnyttjar, omtolkar och kommersialiserar 

ursprungsbefolkningars kultur, och knyter åter igen an till bestämmanderätt och tolknings-

företräde.
63

 Denna problematik kommer vi att återkomma till senare när vi närmare går 

igenom kommersialiseringen av religion och kultur.  

 

Även från ursprungsbefolkningars håll har kritiska röster höjts mot hållbar turism enligt 

Johnston. Kritiken riktas ofta till bestämmande politiska organ för att dessa använder sig av 

ursprungsbefolkningar för att skapa ekonomisk tillväxt genom turism, utan att respektera 

ursprungsbefolkningarna, och utan att låta dem vara delaktiga i beslut som rör turism i deras 

områden: 

Many feel that governments are using ecotourism to further national (that is, 

corporate) goals of economic integration and economic growth. This conventional 
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‘development’ formula disregards even basic safeguards for sustainable use. It also 

hides an array of human rights questions. Thus, most leaders have low faith in 

industry’s pledge to reform, regardless of how it presents ‘sustainable’ tourism.
64  

 

4.2 Potentiella framgångar med hållbar turism  

Trots Johnstons många gånger hårda kritik så belyser hon även att hållbar turism i vissa fall, 

och under vissa premisser, kan fungera tillfredsställande för ursprungsbefolkningar. De 

kriterier som hon poängterar är främst att ursprungsbefolkningarna i fråga har hög autonomi, 

antingen i relation till en utomstående aktör (exempelvis en resebyrå) eller själva driver turist-

näringen. Hon tar även upp att vissa medlemmar av diverse ursprungsbefolkningar fortfarande 

hoppas att hållbar turism som koncept ska fungera. För att hållbar turism ska få tillbaka sin 

trovärdighet så behövs alltså en förflyttning av bestämmanderätten från externa aktörer till 

ursprungsbefolkningarna själva.
65

 

4.3 Turism och kultur 

I artikeln Bali: the development of international tourism and the fostering of the national 

culture beskriver Michel Picard förhållandet mellan balinesisk kultur och turism samt 

indonesisk nationalidentitet.
66

 Picard menar att det går att identifiera en skiftning i balinesers 

syn på hur kultur relaterar till turism. Skiftningen Picard pekar på illustreras tydligt i följande 

citat:  

The question that occupies the Balinese these days seems to be, rather than assessing 

the impact of tourism on their culture, how to exploit their culture in the most 

profitable way.
67

 

Picard hävdar alltså att balineser gått från att oroa sig över vilka negativa effekter som turism 

kan ha på deras kultur till att fundera kring hur man bäst ska kunna generera ekonomisk vinst 

på den. Grunden till detta påstående tar Picard från flera seminarium annordnade under 80-

talet av Balis provinsiella regering, där fokus till en början var på att främja kultur och 

utveckla turism till att mot slutet av 80-talet endast handla om att främja och utveckla turism. 

Den enda fråga som diskuterades i anslutning till kultur var om hur balinesisk kultur skulle 

definieras för att mest effektivt kunna stödja utvecklingen av turism.
68
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Picard pekar även på en annan skiftning, där han menar att balineser gått från att se turismens 

inflytande som ”cultural pollution” till att snarare prata om en ”cultural renaissance”, genom 

att referera till den amerikanska antropologen Philip McKean. McKean argumenterar för att 

inflödet av pengar från turism leder till ett ökat intresse hos balineser för sin egen kultur och 

den beundran som kulturen väcker hos turister skapar en stolthet för och en förstärkning av 

den balinesiska identiteten.
69

 Picard problematiserar dock det kulturbegrepp som refereras till 

i och med denna ”renässans”. Han menar att definitionen av kultur som används är för snäv, 

då den endast innefattar estestiska element och därför utelämnar en rad aspekter från den 

kulturdefinition av Anthony Giddens som vi tidigare presenterat.
70

  

 

Att kulturen är väldigt dynamisk är något som Picard belyser ovan men som även bekräftas av 

Michael Hitchcock och I Nyoman Darma Putra i boken Tourism, Development and Terrorism 

in Bali. Hitchcock och Putra avslutar sin bok med följande citat om kulturens status:  

It is not the case that the essence of Bali has survived uncorrupted into modern times, 

though the tourism industry and its media/marketing henchmen would largely like us 

to see it that way, but that the island’s culture has survived by responding flexibly to 

stimuli from the exterior. Instead of the homogenization and erosion of local culture, 

there is the use of culture as a strategic resource to be remoulded and deployed not 

only in response to external pressures, but to be used entrepreneurially to secure the 

advantage. Balinese traditional values are fiercely conserved, but are not inflexible 

and are often modified after intense debate.
71

 

Författarna visar i citatet ovan att kulturen på Bali inte kan ses som opåverkad av turist-

industrin, trots att marknadsföringen ofta vill förmedla en bild av kulturen på Bali som just 

opåverkad. Detta ska dock inte tolkas som att kulturen på Bali är svag, utan snarare har 

styrkan som behövs för att möta yttre påverkan och använda denna till sin egen fördel. 

Hitchcock och Putra benämner även kulturen som en ”strategisk resurs” som kan appliceras i 

olika sammanhang. Detta blir tydligt när de tidigare i boken beskriver hur balineser använder 

religiösa ceremonier och ritualer för att hantera kriser. I boken beskrivs specifikt återhämt-

ningsprocessen efter Kuta-bomberna 2002 och 2005.
72
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5. Teöri  

I följande kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för vår studie. Kapitlet börjar med en kort sammanfattning av globalisering som fenomen 

samt delar av denna teori som har relevans för vår studie. Kapitlet fortsätter med en 

beskrivning av turism som en del av globalisering. Efter detta avsnitt sammanställs teorier 

som beskriver effekterna av globalisering och turism på områden som i sig inte är direkt 

kopplade till religionen på Bali, men som i förlängningen har en inverkan på den religiösa 

kontexten. En av dessa effekter är en ökad dragning från en traditionell livsstil mot en mer 

västerländsk sådan (”västernisering”). I kapitlet presenteras även teori kring effekten av 

kapitalism på individnivå. Kapitlet avslutas med att presentera teorier som tar sin 

utgångspunkt i hur globalisering i stort och turism specifikt direkt påverkar religion.  

5.1 Globalisering 

Detta avsnitt inleds med en definition av begreppet och en kort historik över när det blev ett 

forskningsområde. Därefter presenteras Niklas Luhmanns teori om subsystem med utgångs-

punkt i Peter Beyers Religion and Globalization. Nästa del behandlar globalisering och 

identitet med koppling till religion. Avslutningsvis introduceras begreppet västernisering.  

5.1.1 Definition och kort historik 

I denna studie tar vi vår utgångspunkt i en av de definitioner av globalisering som den 

kanadensiske religionsvetaren Peter Beyer presenterar i boken Religion and Globalization:  

In using the term ’globalization’ I refer to the overall process by which the entire 

world becomes increasingly interdependent, so as to yield a ‘single place’. We could 

even go so far as to call the latter a ‘world society’, as long as we do not suggest by 

that term that nationally constituted societies are disappearing.
73

 

Roland Robertsons definition av globalisering, som Beyer refererar till, syftar till att förklara 

den process i vilken världen inte längre består av enskilda, nationellt etablerade, stater. 

Robertson menar att vi istället har en värld som i allt större utsträckning kan ses som en enda 

enhet, ett världssamhälle. Detta får som effekt att nationalidentiteter endast skapas i relation 
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till andra nationalidentiteter.
74

 Alltså skapas inte längre nationell identitet endast i relation till 

det som ligger geografiskt nära, utan i relation till alla de nationalidentiteter som utgör en del 

av världssamhället. Beyer menar dessutom att nationell identitet är ett sätt för en grupp att 

särskilja sig från andra i den globala kontexten.
75

 Vi vill undersöka hur denna process ser ut 

på Bali. Samtidigt som globalisering har medfört en förändring i hur nationer formar sin 

identitet, så har det även enligt Beyer inneburit en spridning av moderna västerländska idéer:  

Globalization is a direct consequence of modernization. The epochal transformation of 

social structures and ideas that began in Western Europe has had as one of its most 

important consequences the spread of key aspect of modernity to encompass the entire 

globe, above all a world capitalist economy, the political system of sovereign states, 

the worldwide scientific-technological, health, education, and perhaps new media 

systems. They represent differentiated means of specialized, instrumental 

communication which have a strong tendency to coopt, undermine, and otherwise 

challenge previously existing group-cultural and personal boundaries, including those 

of the initial, European carriers.
76

 

Globalisering har alltså inneburit både en förändring i hur nationer formulerar och 

upprätthåller sin kollektiva identitet, och samtidigt ett underminerande av tidigare nationella 

identiteter. Detta underminerande utgörs av en spridning av idéer med sitt ursprung i 

västvärlden. Beyer framhåller främst det kapitalistiska systemet, systemet med nationalstater, 

samt synen på vetenskap, teknologi, hälsa, utbildning och media som former av detta. Det är 

dock inte så enkelt att man kan säga att globalisering endast är en spridning av västerländska 

idéer, vilket vi återkommer till i slutet av avsnittet. 

 

Globalisering som forskningsområde är en relativt ny företeelse. Den största delen av 

litteraturen på området har publicerats från slutet av 1970-talet och framåt. Beyer framhåller 

dock att detta i sig självklart inte betyder att globalisering som process startade så sent som på 

1970-talet. Den största skillnaden mellan globaliseringsteori och andra teorier som även de 

studerar fenomen på en global nivå är att globaliseringsteori ser hela världen som ett socialt 

system i sin egen rätt. Tidigare teorier tog inte detta sociala system i beaktande utan 

fokuserade snarare endast på delar av den globala kontexten (exempelvis forskning rörande 

internationella relationer mellan stater).
77

 Vad definierar då ett socialt system? Beyer refererar 

till Niklas Luhmann när han ska besvara denna fråga. Luhmann tar sin utgångspunkt i 

kommunikation när han definierar vad ett socialt system är. Luhmann menar att samhället är 

en typ av socialt system, och att samhällets gränser avgörs av hur långt kommunikationen 
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inom samhället sträcker sig. Detta leder till att Luhmann, likt Robertson, argumenterar för att 

världen i dag utgörs av ett stort socialt system – världssamhället;  

The definition almost forces on to conceive the contemporary global social system as 

a society simply because of the empirical fact that, increasingly, meaningful 

communication can and often does take place between any two points around the 

globe.
78 

 

Kommunikationen som Luhmann refererar till existerar inom flera olika sociala sammanhang. 

Dessa sammanhang definieras av specialiserad kommunikation inom olika samhällsområden, 

exempelvis ekonomi, religion och vetenskap.  Han kallar dessa för subsystem.
79

  

5.1.2 Subsystem 

Luhmanns subsystemsteori tar sin utgångspunkt i att samhället byggs upp av olika typer av 

kommunikation och de olika subsystemen representerar denna kommunikations olika 

ursprungskällor. Subsystem kan alltså något förenklat beskrivas som olika perspektiv som 

man förklarar världen utifrån. De är relativt autonoma kommunikationssystem med egna 

rationaliteter, normer och värden. Det är dock viktigt att påpeka att dessa subsystem inte 

nödvändigtvis är i konflikt med varandra, och att individer kan vara kopplade till olika 

subsystem samtidigt. Detta kan leda till att individen i fråga ibland måste prioritera ett 

subsystem framför andra, och att det i sin tur leder till att vissa intressen får företräde. 

Summan av subsystemen är inte lika med samhället som helhet, för utöver den 

kommunikation som har direkt koppling till specifika subsystem så existerar även 

kommunikation utanför subsystemen (exempelvis kallprat med grannen).
80

 

 

Luhmann delar in subsystemens kommunikation i två kategorier; rolldefinierande (”function”) 

och agerande (”performance”). Den rolldefinierande kommunikationen är den typ av 

kommunikation som definierar subsystemets innehåll. Till exempel är det religiösa sub-

systemets rolldefinierande kommunikation sådan kommunikation som endast rör religiösa 

frågor (bland annat ceremonier, sökandet efter upplysning eller frälsning, bön). Denna 

kommunikation kan anses som unik för just detta subsystem, och är därmed den 

kommunikation som upprätthåller subsystemets autonomi. Den agerande kommunikationen är 

den form av kommunikation som subsystemet använder för att lösa problem skapade i andra 

subsystem, eller problem som ignoreras av andra subsystem. Denna kommunikations funktion 

är att upprätthålla subsystemets relevans gentemot de andra subsystemen. Exempelvis kan 
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detta vara när religion används som strategi för att lösa ”profana” problem som miljö-

förstöring och fattigdom.
81

 Ett konkret exempel på en sådan form av agerande kommunikation 

är soppkök organiserade av religiösa organisationer. Vi vill undersöka liknande skeenden i en 

balinesisk kontext, för att se hur det religiösa subsystemet på Bali hanterar eventuella problem 

som man kan anta att turismen (det ekonomiska subsystemet) skapar.  

 

Historiskt sett har det funnits en spänning mellan den rolldefinierande och den agerande 

kommunikationen, inte minst inom det religiösa subsystemet. Det har inom religiösa rörelser 

ansetts som eftersträvansvärt att helt skilja mellan intern rolldefinierande kommunikation 

(vilket rör det heliga) och extern agerande kommunikation (vilket ofta berör profana frågor). 

Som exempel kan ges en asketisk munk, som drar sig undan världens profana aspekter för att 

helt ägna sig åt religiösa spörsmål. Luhmann argumenterar dock för att en strävan mot en rent 

rolldefinierande kommunikation på bekostnad av den agerande är ohållbar i dagens globala 

samhälle. Han menar att religiösa institutioner som har tappat sin relevans i samhället tar 

tillbaka denna genom att förstärka sin agerande kommunikation, snarare än genom en ökning 

av religiöst engagemang och utövande (rolldefinierande kommunikation).
82

  

5.1.3 Globalisering och identitet 

Juxtaposition of particular cultures or identities not only brings difference into sharper 

profile, it makes it much more visible that the diverse ways of living are largely 

human constructions. In the context of comparison, no single one of them is self-

evidently ’correct’. Life-worlds and worldviews appear to a significant extent 

arbitrary; and as such we can change them. What makes this challenging of identities 

unavoidable under conditions of globalization, however, is the existence of powerful 

social structures that ignore or at least recast all group-cultural and personal identities, 

thus undermining attempts to respond to the situation through renewed communicative 

isolation. The effort on the part of many people in the world nevertheless to preserve, 

stabilize, and (re)create particular identities therefore constantly runs counter to this 

tendency of the global system to relativize them.
83 

 

Beyer argumenterar i citatet ovan för att globalisering leder till en relativisering av lokala 

kulturella identiteter, både på grupp- och individnivå, gentemot dominerande sociala system 

(se subsystem ovan). Detta leder därför till att människor som identifierar sig med de lokala 

kulturerna därmed är i konflikt med den relativiserande aspekten av globalisering. För att 

förtydliga gäller det alltså inte en konflikt mellan olika kulturer, utan en kamp mot 

globaliseringens relativiserande effekt på lokala kulturella identiteter. Att bevara, stabilisera 
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och återskapa de lokala kulturella identiteterna kan därför verka som ett försvar mot 

relativiseringen.
84

 Beyer menar alltså att:  

…the global system corrodes inherited or constructed cultural and personal identities; 

yet also encourages the creation and revitalization of particular identities as a way of 

gaining control over systemic power.
85

 

Som vi tidigare nämnt blir identitet ett sätt att särskilja sig i den globala kontexten. Denna 

process sker på Bali, inte minst genom den kulturella ”unikhet” som ön marknadsförs med. 

Religion och identitet 

Leder globalisering till en homogenisering av all kultur? Eller förändrar globalisering bara 

den kontext i vilken kulturer existerar, vilket implicerar en förändring men inte ett 

försvinnande av specifika, igenkännbara identiteter och kulturer? Beyer kopplar detta till en 

problematik som religioner ställs inför, eftersom religioner ofta är starkt knutna till specifika 

kulturer,
86

 vilket är ett faktum för balinesisk hinduism. Han utvecklar detta resonemang med 

att framhålla att religioner har två potentiella vägar att gå i mötet med globalisering. Den ena 

innebär att religionen slutar identifiera sig med sin ursprungskontext för att istället rikta sig 

mot den globala helheten. Detta innebär att religionen anammar den globala kulturens värden. 

Den andra vägen religion kan välja är mer konservativ. Detta perspektiv innebär att effekterna 

som globalisering för med sig ses som ett problem, men att förändringar kan tillåtas så länge 

dessa inte påverkar religionens centrala delar (kärnan). Den relativisering som vi var inne på 

tidigare ses alltså i det första perspektivet som någonting positivt, men i det andra som ett 

hot.
87

 

5.1.4 Västernisering 

Västernisering syftar till den del av globaliseringsprocessen som medför en spridning av 

västerländska ekonomiska, politiska, teknologiska och/eller kulturella värden, vilket går att 

likna med traditionell västerländsk imperialism. Denna spridning var även det som 

kännetecknade den tidiga globaliseringsprocessen, men i dag är processen mer komplex än 

endast en spridning av västerländska värden. Beyer argumenterar för, som vi tidigare varit 

inne på, att globalisering innebär framväxten av en ny typ av global identitet innehållande sina 

egna ekonomiska, politiska, teknologiska och kulturella värden.
88

 Det finns dock fortfarande 

en trend, trots denna globala identitet, som tyder på att västerländsk kultur blir allt mer 
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dominerande. Denna del av globaliseringsprocessen har vi valt att översätta till västernisering 

(”Westernization”).
89

  

 

Johnston, som olikt Beyer likställer västernisering med globalisering, diskuterar de negativa 

effekterna som en västerländsk kulturspridning kan medföra på ursprungsbefolkningar. Hon 

tar bland annat upp en förändrad matkultur, som går från traditionella matvanor mot 

västerländska sådana, som hon argumenterar för leder till en kulturförlust. I anslutning till 

denna problematik belyser hon även att jobb inom turistindustrin (en del av globalisering, se 

nedanstående avsnitt) frestar ursprungsbefolkningen att lämna traditionellt jordbruk, vilket 

även det leder till kulturförlust.
90

  

 

Västerniseringens effekter på Bali är något som blir centralt i vår undersökning. Denna 

process kännetecknas av en dikotomi mellan traditionellt och annorlunda, vilket är något som 

kan ha stora effekter på religion. Detta antagande grundas på att religion traditionellt sett 

anammar en konservativ hållning. Vi vill se hur denna motsättning tar sig uttryck på Bali, och 

vilka attityder som finns gentemot en sådan process.  

5.2 Turism 

Inledningsvis definieras begreppet turism, och turism som forskningsområde. Efter denna del 

presenteras teori kring mötet mellan turister och lokalbefolkning. Avslutningsvis förklaras 

John Urrys teori ”the Tourist Gaze”. 

5.2.1 Definition  

Vi har behandlat globalisering i föregående avsnitt och vänder oss nu till den form av 

globalisering som är mest relevant för vår studie; turism. Vår definition av turism har vi 

hämtat från United Nations World Tourism Organization (UNWTO):  

“Tourism” comprises the activities of persons travelling to and staying in places 

outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, 

business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from 

within the place visited.
91
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Turism kan alltså sammanfattas som alla aktiviteter en individ företar sig utanför hens 

vardagliga miljö, som inte överstiger ett års vistelse eller generar en inkomst utbetald från den 

plats individen besöker.   

 

Enligt Leo Howe, professor i antropologi vid University of Cambridge, och Michael 

Stausberg, professor i religion vid Universitet i Bergen, har det länge funnits en motvilja från 

antropologiskt håll att se turism som ett område värt att undersöka. Man har snarare dragit sig 

ifrån turisttäta områden i jakt på ”orörd” kultur.
92

 Detta paradigm kännetecknades av en syn 

på turism som något externt som endast kunde påverka ytan av det samhälle där den var 

närvarande. Turism sågs som ett tillfälligt och konstruerat möte mellan två oförenliga grupper 

av människor som endast kunde ge upphov till ”oäkta” och kommersialiserade kulturformer. 

Turism analyserades därför endast utifrån huruvida den var bra eller dålig för samhället som 

den verkade i. I och med att turistindustrin har växt till den största industrin i världen, så har 

dock attityden gentemot fenomenet förändrats;  

Pierre van den Berghe (1980) has argued that tourism penetrates to the heart of the 

host society. It does not merely modify existing ethnic relations within a social 

domain; it constitutes a new set. Michel Picard (1996) contends that the idea of 

tourism as an external force impacting on a host society is misconceived, and that 

instead we should view it as an integral component of that society. The ’tourist gaze’ 

(Urry 1990) may look benign, but has profound effects, often of a highly political 

nature (Richter 1989). This new outlook on tourism should not occasion surprise, 

since national governments see tourism as a major component in their development 

strategies.
93

 

Vi konstaterar här att Howe med flera hävdar att turism är mer än bara en extern kraft med 

ytlig påverkan. De menar snarare att turism har en djup påverkan på och är en del av de 

samhällen där fenomenet är närvarande. Turism påverkar även det politiska landskapet, vilket 

inte ter sig förvånande med tanke på den ekonomiska vinst som turism potentiellt kan 

generera. Denna ekonomiska vinst är ett faktum på Bali, vilket vi redan påvisat i tidigare 

kapitel. Det gör självklart att turistindustrin blir en maktfaktor i detta sammanhang.   

5.2.2 Mötet mellan turism och lokalbefolkning 

Det finns skilda teser kring vilka effekter mötet mellan turister och lokalbefolkning genererar. 

Stausberg presenterar följande citat från UNWTO som representerar en av dessa:  
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Intercultural awareness and personal friendships fostered through tourism are a 

powerful force for improving international understanding and contributing to peace 

among all the nations of the world.
94 

 

Tesen som presenteras, att turism leder till ökad förståelse mellan kulturer, är dock en tes som 

kritiseras från många håll. Citatet går inte heller längre att hitta på UNWTOs hemsida. 

Kritiker menar istället att turism leder till en ökad stereotypisering och minskad förståelse 

mellan kulturer. Röster från lokalbefolkningar har även höjts i protest mot en förstörelse som 

turism upplevs föra med sig. Denna förstörelse menar lokalbefolkningen har påverkat miljön, 

sociala förhållanden, kulturen samt sedligheten. Stausberg konstaterar att det råder diskrepans 

i frågan kring vilka effekter mötet mellan turister och lokalbefolkningen har. Han menar att 

det finns problematik i att ägna sig åt både okritisk turistpropaganda och generaliserande 

turismmotstånd, och framhåller därför vikten av ett öppet perspektiv.
95

 Detta perspektiv är ett 

perspektiv som vi ämnar anamma i vår undersökning.  

 

Stausberg återkommer till diskussionen kring turism som mötesplats i anslutning till religion. 

Han argumenterar då för att turism skapar förutsättningar för människor från olika religiösa 

grupper att mötas. Detta möte kan leda till ökad förståelse mellan religiösa grupper, men 

kritiker menar dock att resultatet av mötet oftast leder till en förstärkning av stereotyper.
96

  

5.2.3 ”The Tourist Gaze” 

Den brittiske sociologen John Urry har utvecklat en teori som han kallar turistblicken (”the 

tourist gaze”). Urry har inspirerats av Michel Foucaults verk The Birth of the Clinic. Foucault 

presenterar i The Birth of the Clinic begreppet den medicinska blicken (”the medical gaze”). 

Han menar att den medicinska blicken representerar det sätt som det medicinska fältet ser på 

patienter, där patientens kropp skiljs från patientens person. Patienten ses alltså endast utifrån 

fysiska attribut så som sjukdomssymptom. De tankegångar från den medicinska blicken som 

Urry använder sig av i sin konstruktion av turistblicken är framförallt att seendet är socialt 

konstruerat, vilket förklaras tydligt i följande citat i boken The Tourist Gaze 3.0: 

Just like language, one’s eyes are socio-culturally framed and there are various ‘ways 

of seeing’. ‘We never look just at one thing; we are always looking at the relation 

between things and ourselves’ (Berger, 1972: 9). People gaze upon the world through 

a particular filter of ideas, skills, desires and expectations, framed by social class, 
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gender, nationality, age and education. Gazing is a performance that orders, shapes 

and classifies, rather than reflects the world.
97

 

Urry menar att turistblicken är det centrala i konsumtionen av turistupplevelser och definierar 

den som beskådandet av landskap eller städer som är särpräglade, som förmedlar att 

upplevelsen skiljer sig från vardagen. Vad avgör då valet av beskådningsobjekt? Urry menar 

att detta val baseras på en förväntning i form av dagdrömmar och fantasier om njutning. 

Dessa dagdrömmar och fantasier konstrueras och upprätthålls av media i olika former. Dessa 

fantasier ligger sen till grund för hur semesterupplevelsen förstås, så att det som beskådas 

tolkas inom ramarna för dessa förväntningar. Förväntningen leder dessutom till att små 

detaljer, som till vardags förbises, tilldelas större vikt eftersom dessa bekräftar fantasin.
98

 

 

Urry delar vidare in turistblicken i två underkategorier; det kollektiva beskådandet (”the 

collective gaze”) och det romantiska beskådandet (”the romantic gaze”). Den centrala faktorn 

som skiljer dessa beskådningssätt åt är hur de hanterar trängsel. Med trängsel menar Urry mer 

än bara många människor som samlats på en liten yta. Det kan även innebära ”spår” av 

människor, såsom skräp, byggnader och teknologi. Det kollektiva beskådandet sker i 

anslutning till platser där man förväntar sig finna mycket människor, till exempel i större 

städer där platsens identitet och atmosfär byggs upp av människorna. I detta fall bekräftar 

mängden människor att detta är en åtråvärd plats att befinna sig på. Trängsel är alltså något 

eftersträvansvärt. Det romantiska beskådandet handlar i stället om att hitta platser med orörd 

skönhet och därmed blir en stor mängd mänskliga element ett problem eftersom de stör 

förväntningarna. Urry diskuterar därför mycket kring ”positionering”; jakten på orörda 

miljöer, och att ständigt hålla sig före den stora massan av turister som till slut alltid kommer 

att hitta dessa orörda miljöer.
99

 Dessa former av beskådande är i mångt och mycket det som 

Bali marknadsförs med. Bilden av Bali som en paradisö är ett förkroppsligande av tanken 

bakom det romantiska beskådandet.  
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5.3 Ekonomi i relation till individ och samhälle 

I detta avsnitt presenteras teorier om hur det kapitalistiska systemet
100

 förändrar individens 

sätt att agera i sociala sammanhang, samt individens konsumtionsbeteende med utgångspunkt 

i psykologisk forskning. Avsnittet behandlar även hur miljö och religion påverkas av den 

ekonomiska tillväxt som globalisering och turism skapar. Stort utrymme i avsnittet tilldelas 

även den påverkan som turistindustrin har på sina destinationer, och hur dessa destinationer 

hanterar denna påverkan i form av restriktioner.  

5.3.1 Kapitalism och individen  

De amerikanska psykologerna Tim Kasser, Steve Cohn, Allen D. Kanner och Richard M. 

Ryan behandlar i en artikel i Psychological Inquiry den amerikanska kapitalismens 

(hädanefter refererad till som ”ACC”, American Corporate Capitalism) effekter på individen. 

De förklarar ACC kortfattat på följande sätt:  

To summarize briefly, the basic premise of ACC is that members of society will be 

provided with the opportunity to get what they want (i.e., a profit, a wage, and/or a 

product) through competing with each other and pursuing their self-interests. 

Moreover, such competition is assumed to lead to the highest quality goods and 

services at the lowest price for the consumer, thus benefiting society as a whole.
101 

 

Kasser et al definierar alltså ACC som ett ekonomiskt system som bygger på konkurrens och 

självintresse. Detta självintresse uppfylls genom utbetalning av lön eller vinst. Kasser et al 

argumenterar för att ACC är den form av kapitalism som i nuläget har det största inflytandet 

på den globala marknaden, vilket leder till att det är det ekonomiska system som främjas och 

sprids mest av globaliseringen.
102

 Vi anser därför att det är relevant att presentera de resultat 

som Kasser et al kommit fram till rörande ACCs effekter på individens mål- och värdesystem 

eftersom vi rimligtvis kan anta att detta system därmed även är det rådande för Bali.  

ACC som subsystem  

Kasser et al identifierar ACC som något mer än bara ett system som endast har att göra med 

ekonomiska frågor. De argumenterar för att det är ett socialt system som likt religion och 

politik påverkar människors drivkrafter och värderingar genom ideologier, sociala relationer 
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och institutioner drivna av kapitalism. Detta leder till att ACC, som vilket annat socialt system 

som helst, fostrar ideologier och agerande som främjar dess mål och undertrycker andra 

värden och handlingar som går emot dessa.
103

 Man kan alltså tala om ACC som ett subsystem,  

med en specialiserad kommunikation och som avser att hävda sig gentemot andra subsystem, 

som exempelvis religion och politik.  

Värden motiverade av ACC 

Kasser et al presenterar undersökningar som visar att individer som är starkt yrkesmässigt 

involverade i sammanhang nära kopplade till ACC som subsystem i högre grad utvecklar 

värderingar grundade på självintresse och ekonomisk framgång, vilket leder till att dessa 

individer lägger mindre vikt på samarbete och att hjälpa andra. Det ska dock tilläggas att detta 

inte är något unikt för individer yrkesmässigt nära kopplade till ACC. Forskning visar att 

ungefär 70% av USA:s unga vuxna ser ekonomisk framgång som ett väldigt viktigt, eller 

essentiellt, mål i livet.
104

 Kasser et al konstaterar därmed att ACC:s värderingar står i konflikt 

med värden som gör att individer värnar om andra, främjar sociala relationer samt har att göra 

med invididens självbild som värdig och fri:  

The values and goals most closely expressive of ACC’s ideology and institutions are 

also those that oppose and potentially undermine people’s concern for: a) promoting 

the welfare of others in the broader community; b) developing a sense of connection 

and closeness to other humans; and c) choosing paths in life that help them feel 

worthy and autonomous.
105

 

Kasser et al utvecklar tanken om självintresse till att omfatta relationer med andra människor. 

Individer starkt influerade av ACC har en tendens att forma relationer på ”vad kan du göra för 

mig?”-basis. De menar att detta leder bort från relationer där den andre parten ses som en 

subjektiv upplevande varelse med egna värderingar och perspektiv. Istället definieras den 

andre parten endast i termer baserade på hur denne kan uppfylla ens egna behov.
106

 John Urry 

har en liknande tanke när han behandlar området kapitalism och turism. Han menar att i takt 

med att kapitalismen ökar så baseras gästvänligheten allt mer på materiella utbyten, snarare än 

på en underliggande moralisk tanke om generositet.
107
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5.4 Turistindustrins påverkan på destinationen 

Johnston identifierar hållbar turism som den form av turism som öppnar vägarna för mer 

industrialiserad turism till områden som tidigare inte setts som destinationer för turister. På 

grund av industrins brist på reglering samt konsumenters törstande efter oförstörda miljöer så 

blir dessa destinationer snabbt väldigt populära, inte minst för att en stor del av 

marknadsföringen grundas på ”se det innan det är för sent”. Konsekvenserna av detta är att 

trycket både på miljön och kulturen i dessa områden blir väldigt påtagligt.
108

 Urry delar in just 

effekterna som turistindustrin har på miljön i tre kategorier. Den första kategorin han 

identifierar handlar om trängsel och överbelastning av infrastruktur. Han menar att påverkan 

från turister blir väldigt stor på grund av deras tendens att dras till samma områden. Urry 

nämner bland annat Venedig och Malta som exempel på resmål som haft stora problem att 

hantera den trängsel som turismen skapar. Han menar att denna trängsel och infrastrukturella 

överbelastning kan leda till dels skador på djurs naturmiljöer (Urry exemplifierar detta med 

forna Jugoslavien), dels uppförandet av byggnader i anslutning till turistindustrin som inte 

passar in i miljön (exemplet vi ges här är från Turkiet), och dels förändringar av 

anställningsformer, främst på grund av turistindustrins säsongsbetonade karaktär. Den andra 

kategorin av effekter som Urry presenterar rör förändringar i jordbruk och vad detta innebär 

för landskapets utseende. Urry argumenterar för att lokal kultur, jordbrukstraditioner och 

landsbygdens utseende riskerar att förändras allvarligt. Den tredje kategorin handlar om när 

turistindustrin expanderar i känsliga naturområden. Han återvänder här till exemplet Malta där 

turistindustrin, vid tiden för publicering (1992), ökade markant. Exemplet Malta handlade om 

en byggnation av 600 turistvillor på det sista stora området av ”vildmark”. Denna byggnation 

begränsades endast i väldigt liten omfattning av den dåvarande nytillsatta miljöministern. 

Med detta exempel belyser Urry problematiken när en stark turistindustri etablerar sig på en 

begränsad yta utan en stat som är miljömedveten. Avslutningsvis menar Urry att den 

utveckling som han beskriver i de tre kategorierna ovan leder till att dragningskraften för 

köpstarka turister till områden drabbade av denna problematik minskar.
109

 Med tanke på det 

stora antalet turister som varje år besöker Bali, på dess begränsade yta, kan man anta att dessa 

effekter på miljö och natur som Urry listar även är något som drabbar ön. 
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5.4.1 Restriktioner 

Restriktioner är ett sätt för turistdestinationer att minska risken för exploatering som en 

expanderande turistindustri ofta för med sig. Ofta handlar det om att skilja turister från 

lokalbefolkning på olika sätt. Ett exempel på detta är Maldiverna där myndigheterna 

designerat specifika, tidigare obebodda, öar för turister, och endast tillåter turistbesök med 

guide på ett fåtal av de lokalbefolkade öarna. Detta ses som ett sätt att skydda den lokala 

kulturen från ”hedonistiska” turister.
110

 Kan man på Bali se liknande åtgärder eller attityder 

gentemot turistnäringen?  

 

Ett problem som uppstår på platser, ofta men inte alltid religiösa, som används både som 

turistattraktioner och av lokalbefolkning är dels ett rent praktisk problem som gäller 

avskärmning av turister från lokalbefolkningen och dels en problematik kring huruvida 

autenticiteten bibehålls trots turisters närvaro.
111

 Turismens närvaro leder ofta till komplexa 

situationer där frågor om ägandeskap samt makt över platser är centrala. Dessa konflikter 

involverar flera parter, bland annat turister, lokalbefolkning, investerare, arkeologer samt 

regeringar. Alla dessa parter argumenterar för sin egen rätt att nyttja och kontrollera platsen. 

Detta leder ofta till förhandlingar och anpassningar där parterna når konsensus. Det finns dock 

fall där sådan konsensus inte nås och platsen blir därmed föremål för juridisk och/eller 

politisk kamp där besluten som fattas måste upprätthållas av exempelvis rättsväsendet.
112

 

Eftersom tempel är en så central del av både religionen och turistnäringen på Bali blir det för 

oss relevant att undersöka om det finns liknande konflikter kring platser även där.   

5.5 Religion och kultur som verktyg 

Detta avsnitt inleds med en presentation om hur religion och kultur används i 

underhållningssyfte av turistindustrin. Här diskuteras även marknadsföring. Avslutningsvis 

återknyter vi till Luhmanns subsystemsteori och de utmaningar religion ställs inför i ett 

globaliserat samhälle. Moral är ett centralt begrepp i avslutande del.  
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5.5.1 Religion och kultur som underhållning 

[A]ll things, all places, all experiences, become potential commodities in the tourist 

economy. Religion is no exception.
113

 

Thomas Bremer påstår i citatet ovan att i princip allt potentiellt sett kan ses som en vara inom 

turistindustrin, vilket innefattar både religion och kultur. Detta faktum är något som Stausberg 

menar går emot den traditionella synen på religion som något ”seriöst”. Underhållning har 

snarare setts som en biprodukt av det som uppfattas som religionens kärna. Stausberg 

förvånas dock över denna inställning med tanke på hur många element inom religion som 

faktiskt underhåller människor, exempelvis myter, ritualer, sång, festivaler och pilgrims-

resor.
114

 I de exempel vi nu presenterat så ska det påpekas att det religiösa syftet är det 

primära och underhållningsvärdet är sekundärt. Det finns dock exempel där prioriteringen är 

den omvända; syftet med handlingen förändras så att underhållningen är det primära och 

religionen endast agerar som en inspirationskälla (tänk till exempel på musikalen Jesus Christ 

Superstar). Denna form av kommersialisering menar både Stausberg och Johnston är något 

som ofta uppstår i anslutning till turism,
115

 och som även Picard har påvisat i anslutning till 

Bali. Medan Stausberg förhåller sig relativt neutral till denna kommersialisering så är 

Johnston starkt kritisk. Hennes kritik blir tydlig i följande citat: 

Worldwide, the ecotourism industry aggressively appropriates and commodifies 

Indigenous cultures. Land rights are maligned, ceremonies are mocked, millennial arts 

are debased and healing practices are pirated. In the name of biodiversity 

conservation, ‘traditional knowledge’ is celebrated, then spirited away to be repacked 

for global markets.
116

 

Hon menar även att den hållbara turistindustrin ser ursprungsbefolkningar som en produkt att 

konsumera.
117

 Även Stausberg poängterar detta, dock inte i lika kritiska ordalag som 

Johnston.
118

 Finns det då tillfällen när en kommersialisering av religion och kultur kan få 

positiva effekter för lokalbefolkningen? Stausberg menar att detta kan ske, och ger bland 

annat exempel på hur inkomsterna som framträdanden med religiösa och kulturella 

konstformer generar från turistindustrin återinvesteras. Dels investeras de i att göra 

uppträdandena mer extravaganta, genom inköp av exempelvis dräkter och liknande, vilket 

även många gångar uppskattas av lokalbefolkningen som ofta uppfattar det som en förhöjning 
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av upplevelsen.
119

 Dels kan det leda till en professionaliseringsprocess av exempelvis dans, 

där inkomster från turistindustrin skapar förutsättningar för en utveckling av konst-

formerna.
120

  

 

En tydlig indikation på att religion och kultur kommersialiseras av turistindustrin är att dessa 

element ofta används i marknadsföring av resmål. De exempel som Stausberg presenterar för 

att illustrera detta är Sankt Peterskyrkan, Sagrada Família och Notre Dame, vilka ofta får 

symbolisera respektive stad på diverse resebroschyrer och magasin.
121

 Stausberg nämner även 

ett annat fenomen i samband med marknadsföring; traditionella byar. Dessa varierar mellan 

att vara uppbyggda likt friluftsmuseum eller temaparker där byarna utgörs av kulisser och 

skådespelare tydligt skapade för turister, eller byar där människor fortfarande lever och 

beskådas ”in a zoo-like manner”.
122

 Stausberg framhåller att det i dessa byar är vanligt 

förekommande att religiösa praktiker och konstformer framförs i underhållningssyfte.
123

  

5.5.2 Religion som subsystem 

Vi har tidigare presenterat Luhmanns subsystemsteori, och återkommer nu till denna i 

anslutning till hur religion som subsystem gör sig relevant i ett globaliserat sammanhang. Just 

att skapa relevans är centralt för subsystemen. Om deras agerande kommunikation är för svag 

så finns det en risk att subsystemet marginaliseras och tappar relevans. Exempel på när den 

agerande kommunikationen är svag är sekulariserade samhällen där religionen tappat sin 

styrande roll över samhällsinstanser inte längre direkt kopplade till religion. Ett exempel på 

detta är när det svenska skolsystemet går från att vara styrt av kyrkan till att styras av staten. 

Som vi varit inne på tidigare så handlar den agerande kommunikationen om att hantera 

problem som skapats av andra subsystem, eller som ignoreras av dessa.  

 

Beyer argumenterar för att moral är en central del av religionens agerande kommunikation. 

Han menar att anledningen till att problem uppstår ur det religiösa subsystemets perspektiv är 

en brist på moral. Lösningen som det religiösa subsystemet propagerar för är därför att följa 

de moraliska normer som det religiösa subsystemet innefattar. Moral är det kontrollsystem 

som styr handlingar inom det religiösa subsystemet.
124

 Exempelvis motiverar många religiösa 
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organisationer sina välgörenhetsaktioner med att det är moraliskt korrekt att genomföra dessa. 

Beyer argumenterar dock samtidigt för att det globala sammanhanget inte gynnar moraliskt 

beteende, till exempel i och med att affärsmän prioriterar vinst framför moraliskt 

ställningstagande, politiker ljuger för att tillskansa sig och upprätthålla sin makt och forskare 

genomför forskning utan att reflektera över vilka etiska konsekvenser deras upptäckter kan 

leda till. Detta tolkar därför Beyer som att det religiösa subsystemets agerande 

kommunikation är bristfällig i dagens moderna samhälle, vilket leder till att religion som 

subsystem tappar relevans. Anledningen till denna problematik menar Beyer är att de sociala 

nätverk som upprätthåller god moral nu måste förhålla sig till andra sociala nätverk som även 

de har en uppfattning om vad god moral innebär. Innan globaliseringsprocessen fanns inte 

denna konkurrens i samma utsträckning. Samhällen var närmare sammanslutna och därför 

influerade av endast ett moraldefinierande socialt nätverk. Svårigheten som Beyer identifierar 

med denna pluralism är att olika uppfattningar av god moral krockar med och relativiserar 

varandra. Utmaningen som det religiösa subsystemet ställs inför är därför att hävda sig 

gentemot andra sociala nätverk och ta rollen som moraldefinierande agent. Detta menar Beyer 

i dagsläget sker i sammanhang där det religiösa subsystemet har en stark social funktion. Han 

menar dock att det religiösa subsystemet måste upprätthålla så pass starka sociala nätverk att 

man lyckas vara normgivande i en global kontext.
125

 Beyer kommer avslutningsvis fram till 

att religion upprätthåller sin relevans i det globala samhället inte genom att skapa större 

engagemang för religiösa frågor utan genom att istället finna områden inom samhället där 

religion kan vara till hjälp oavsett religiös övertygelse. Ett exempel på ett sådant område 

menar Beyer är miljöförstörelse, där han menar att religion kan agera som ett verktyg för att 

organisera och motivera samt ge en ideologisk grund i kampen mot sådana problem. Detta 

gäller även för personer utan religiös identitet. Det ska tilläggas att Beyer inte menar att denna 

form av mobilisering ska ses som missionerande utan snarare som ett sätt för religion att 

befästa sin plats även i ett sekulärt samhälle.
126

 Denna utmaning som Beyer menar att religion 

står inför i mötet med det globala samhället är ett centralt tema för vår undersökning. Vi vill 

ta reda på hur balinesisk hinduism möter denna utmaning.  
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6. Analys 

Detta kapitel består av det analyserade resultatet av vår undersökning. Indelningen av 

kapitlet är gjort efter de forskningsfrågor som presenterades i kapitel ett.  

6.1 Turismens effekter på Bali 

6.1.1 Förändrade arbetsförhållandens effekter på religionsutövningen 

I samtal med majoriteten av våra informanter har ämnet arbetsförhållanden varit aktuellt. 

Anledningen till denna aktualitet är att informanterna upplever att globaliseringen, i form av 

turistindustrin, har förändrat arbetsförhållandena. De förändringar som påpekas är främst 

ändrade arbetstider, en ökad inkomst och en frångång från traditionella näringar såsom 

jordbruk. En effekt av detta menar ett flertal av våra informanter är att balineser i större 

utsträckning köper offergåvor i stället för att tillverka dem själva. Anledningen till detta är 

tvådelad. Dels innebär den ökade inkomsten en ekonomisk möjlighet att faktiskt kunna köpa 

färdigtillverkade offergåvor, och dels innebär näringsskiftet en tidsbrist som gör att många 

inte har möjlighet att själv tillverka offergåvor längre.
127

 Johnston argumenterar för att denna 

förskjutning från traditionellt jordbruk till andra former av arbete innebär en kulturförlust i 

sig.
128

 Vi återkommer till förändringen av offergåvor i avsnitt två av detta kapitel.  

 

Wayan belyser en annan effekt på dessa nya arbetsförhållanden som inneburit en svårighet för 

balineser att få ledigt från jobbet för att närvara vid balinesiska högtider och ceremonier. 

Wayan förklarar detta som en effekt av att icke-balinesiska investerare inte uppvisar förståelse 

för balinesisk kultur, utan förutsätter att den anställde ska välja professionalism framför 

tradition. Detta är ett tydligt exempel på det Beyer identifierar som en spridning av 

västerländska, i detta fall kapitalistiska, idésystem.
129

 Samma frustration över icke-balinesiska 

investerares attityd återfinns hos Kadek som uttrycker en önskan om att krocken mellan arbete 

och religion ska minskas och att förståelse för balinesisk kultur och religion ska öka: 
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In terms of working time, it should be more flexible so that there would not be a 

collision between the activities in the field of tourism and the daily practices of 

religion and other social activities.
130

 

Now, Bali is very much being exploited by investors whose orientation is only profit 

and they do not care much about our culture. They do not respect our philosophy.
131

 

Andra informanter är dock inte lika kritiska till icke-balinesiska investerare, och menar 

tvärtom att de allra flesta är väldigt respektfulla och måna om den balinesiska kulturen och 

religionen, mycket på grund av att det är dessa saker som lockar turister till ön och därmed 

genererar investerarnas inkomster.
132

 

6.1.2 Geografiska och demografiska förändringar 

Utsagor från våra informanter som upplever att Bali på olika sätt känns mindre har varit 

vanligt förekommande under våra intervjuer. Informanterna kopplar detta både till en 

överbefolkning och till landkonvertering från jordbruksmark till turistområden. Utöver detta 

tema kommer vi i detta delavsnitt även att behandla förändrad infrastruktur samt 

byggnadsrestriktioner.  

Infrastruktur och landkonvertering 

En positiv effekt av globalisering och turism som nämns av våra informanter är att Bali på 

många håll fått en modernare infrastuktur. Samtidigt som röster har höjts i protest mot en 

alltför utbyggd infrastruktur, som potentiellt skulle kunna påverka vissa aspekter av 

religionsutövningen negativt
133

 har den nuvarande utbyggnaden av vägnätet medfört ett ökat 

antal tempelbesök. Förklaringen till detta finns enligt Ratu Pedanda i att många tempel på Bali 

placerats på platser som tidigare varit väldigt svåråtkomliga med långa och krävande 

vandringar, men som i och med byggandet av vägar nu är tillgängliga för en större del av 

allmänheten.
134

  

 

Att infrastrukturen på Bali är utbyggd påverkar även antalet besökare som kan röra sig på ön, 

och hänger samman med byggandet av faciliteter som är kopplade till turism. Några av våra 

informanter menar dock att Balis hotellkvot sedan länge är mättad, och att en fortsatt nybygg-
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nation kopplad till turism är onödig, till och med destruktiv.
135

 Detta går att koppla till en 

annan förändring som skett i samband med turistindustrin, och som oroar våra informanter: 

landkonvertering. Mark som tidigare användes för odling av grödor samt risfält har 

omvandlats till turistområden, och många fall där det inte rör sig om en regelrätt 

landkonvertering har turistbyggnader dragit sig allt närmare just risfält och på vissa håll även 

tempel, då närheten till sådana ”turistmål” är attraktiv.
136

 Sadra upplever det som att Bali blir 

mindre – det vill säga att balineserna själva och deras traditionella kultur och religion får 

mindre utrymme ju mer plats turistindustrin tar. Han går samtidigt in på att idealet om 

självförsörjning, som är nära sammankopplat med filosofin Tri Hita Karana, blir allt svårare 

att uppnå ju mindre jordbruksmark som finns kvar.
137

 Just känslan av att Bali ”krymper” är 

något som verkar påverka våra informanter. Ratu Pedanda tar upp förhoppningen om att 

regeringen i framtiden ska skapa vissa zoner på Bali där turistackommodation inte får 

finnas,
138

 och i åtminstone en traditionell by, Tenganan, är detta redan en lagstiftad realitet.
139

 

Ett exempel på restriktioner som vi återkommer till i avsnitt tre av detta kapitel.   

Inrikesturism och inflyttning 

En annan dimension i våra informanters upplevelse om att Bali ”krymper” är den utökade 

turismen, inflyttningen samt investeringen från andra indonesiska öar, främst Java. Kawi 

menar att detta leder till att balineser inte kan konkurrera med de generellt sett rikare 

javaneserna i fråga om markpriser, och därför flyttar många balineser från kusterna och inåt 

landet, där de kan ha råd med mark.  

[…] the more the Javanese buy the land or the coastal area less will belong to 

Balinese, you may call that negative for Balinese. Maybe positive for them, negative 

for Balinese because we cannot afford to get the land (ohörbart) area, so we move 

Balinese (indikerar med handen inåt landet)
140

 

Komang är mycket kritisk till den påverkan som den inhemska turismen och inflyttningen fått 

på Bali. Han hävdar att denna påverkan är större och har potentialen att hota den traditionella 

balinesiska livsstilen mer än vad internationell turism har, då människor utanför Indonesien 

inte har rätt att köpa mark på Bali och därför inte kan etablera sina respektive kulturella 

traditioner på samma sätt.
141

 Sadra, som är lokalpolitiskt involverad i byggnadsbestämmelser, 
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berättar dock att utländska investerare många gånger kringgår denna regel på diverse sätt.
142

 

Han hävdar även att arbetsinvandringen kopplad till turistindustrin har lett till en 

överbefolkning av Bali, som därmed hotar stabiliteten på ön.
143

 

Byggnadsrestriktioner 

Ett av de större problemen kopplade till turistindustrin som några av våra informanter tar upp 

är att de byggnadsrestriktioner som finns på Bali för att skydda bland annat miljö och religion 

ofta ignoreras eller kringgås. En av de viktigaste av dessa restriktioner som nämns är att 

byggnader inte får uppföras inom en viss radie kring ett tempel om dessa byggnaders funktion 

inte hör samman med templet i sig.
144

 Även om denna regel fortfarande behandlas med relativ 

respekt så beskriver Sadra, som själv är lokalpolitiskt involverad i arbetet med att upprätthålla 

byggnadsrestriktionerna, ett tillfälle då denna regel brutits. Han berättar om att det år 1994 

uppstod en kontrovers kring ett av Balis mer kända tempel, Tanah Lot. Ett hotell byggdes vid 

detta tillfälle för nära templet, vilket ledde till stora protester från lokalbefolkningen. Som ett 

svar på detta planterade hotellägaren träd som hindrade insynen från hotellet mot templet. 

Detta menar Sadra är en förvrängning av andemeningen av restriktionen.
145

 Han beskriver 

även hur frustrerande det är att även byggnadsrestriktioner för var hotell får byggas inte följs, 

och att han ser detta som att turismen och dess inkomster är viktigare för regeringen än vad 

den balinesiska religionen är, och att detta är ett hot mot Bali: 

Intervjuare: So tourism is more important than religion to the government?  

Sadra: Tourism is more important. I can prove it, because they think only of the 

money. Now for example, just here near Candidasa there are so many big hotels 

without permission, but they still run. I protested several times but the government, 

you know, they don’t listen. So Bali’s in big threat. I said in twenty years, if the policy 

is still like this, Bali will be owned by outsiders. 

Intervjuare: Yeah. Who decides where hotels go? Is it the local community?  

Sadra: Well, there is space division. Now, for example Candidasa, on the map it is 

already shown there. So, this is tourism area. So hotels, and tourism facilities can only 

be built on this area. But so many, so many people break the law. And the government 

doesn’t care. As long as there is money.
146

 

Att regelverket som finns är tandlöst förstärks ytterligare när Mahendra, som själv är 

hotellägare men inte infödd balines utan indier, uttrycker sin upplevelse av att det inte ens 

finns några regler kring byggnationer på Bali:  
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You don’t need any permission if you (ohörbart) a building there, there are no rules.
147 

Tanah Lot-exemplet som Sadra talar om, och den konflikt som uppstod mellan 

lokalbefolkningen och den indonesiska regeringen, är ett tydligt exempel på det Stausberg 

identifierar som en del av problematiken kring turistindustrins närvaro på religiösa platser. 

Lösningen på problemet, som i detta fall utgjordes av trädplantering, är ett exempel på en 

sådan kompromiss som Stausberg beskriver.
148

 Just byggnadsrestriktionerna på Bali är ett 

tydligt exempel på ett försök att avgränsa lokalbefolkning från turister som vi presenterat i 

teorikapitlet med utgångspunkt i Stausberg.
149

 I detta fall gäller det byggnadsrestriktioner på 

icke-religiösa byggnader i anslutning till tempel, vilket är en betydligt mer diskret restriktion 

än det exempel från Maldiverna som vi tidigare tagit upp. Vi får anledning att återkomma till 

ämnet byggnadsrestriktioner i avsnitt tre av detta kapitel där korruption behandlas.  

6.1.2 Relationen mellan religion, kultur och turism 

En relativt övergripande enighet finns bland våra informanter när det gäller de positiva 

effekter som turism fört med sig, och dessa rör i stor mån ekonomiskt stöd till Balis 

traditionella konstformer som dans, musik och olika former av konsthantverk. Konsten är 

starkt knuten till religionen på ön, och många informanter hävdar dessutom att dessa synliga 

tecken på balinesisk hinduism är en stor anledning till varför turister besöker ön.
150

 Även 

turistdepartementet pekar på Balis kulturella arv som huvudintresse för turism på Bali:  

Bali is well known as an island of thousand temples and is very tight with its religious 

life. Within its various sacred and unique items mainly in social and cultural aspects 

showed from each performance of ritual/ceremony based on Hindu beliefs, Bali 

creates its own attraction as a tourism destination for local and outside tourists. So that 

the religious life of Balinese people become one of the main supporting items that 

supported the development and existence of Bali tourism.
151

 

Flera dimensioner i relationen mellan turism och traditionell balinesisk religion kan urskönjas 

i våra informanters svar. Ratu Pedanda menar att det inte finns några direkta positiva effekter 

på religionen skapade av turism, men att turismen indirekt har haft en betydelse i ett ökat stöd 

för religionen. Detta beror på dels en ökad medvetenhet från balinesers håll om vikten av 

deras kulturella traditioner, inte minst för att fortsätta locka turister till ön, och dels den 

faktiska möjligheten till att stödja religionen som en förbättrad ekonomi lett till.
152

 Puto 

Arnawa hävdar dock att turism och religion inte går att skiljas åt på Bali, utan att de båda 
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numer är helt beroende av varandra.
153

 Kawi går så långt i sitt resonemang som att framställa 

det som att regeringen är väldigt mån om att bevara den religiösa traditionen på Bali, men att 

det främst är för turismens skull, och de inkomster den genererar.
154

 Wayan identifierar till 

och med turism som Balis ”naturresurs” och jämför den med andra öars tillgång till olja och 

guld.
155

 Ett resonemang som är snarlikt Kawis, som ser turismen som en ”gåva” till Bali.
156

 

Turistdepartementet i Karangasem hävdar att turismen lett till att en ökad medvetenhet och 

stolthet hos balineser över deras sociala och kulturella värden baserade på balinesisk 

hinduism.
157

 Sadra, som generellt sett varit en kritisk röst i hanteringen och utbredningen av 

turism på Bali, medger också att en positiv aspekt som turism fört med sig är ett försök att 

återuppväcka traditionella konstformer som tidigare stått i skymundan, vilket mynnat ut i den 

årliga ”Bali Art Festival”.
158

 Att inflödet av pengar från turism ofta investeras i 

upprätthållandet och utvecklandet av just traditionell kultur är något som Stausberg 

poängterar ofta sker i turistområden,
159

 vilket vi får anledning att återkomma till i 

diskussionskapitlet.   

Kommersialiserad kultur och religion 

Sadra berättar under en senare intervju om den traditionella by han kommer från, Tenganan, 

om hans upplevelse av att regeringen exploaterar denna by då den är ett väldigt populärt 

resmål för turister och därmed genererar inkomst.  Regeringen tar dock inget ansvar för att 

stödja en ansträngning att hålla byn ”autentisk”, vilket är det element som Sadra menar lockar 

turister. Han nämner som exempel att han som dåvarande hövding förbjöd skyltning (till olika 

hantverkstillverkare bland annat) i byn då han ansåg att detta gav en känsla av att byn var en 

kuliss. Skyltarna har dock kommit tillbaka i och med att han inte längre är hövding, och han 

menar att detta är något som regeringen borde förbjuda för att hålla Tenganan autentiskt.
160

 

Det är tydligt att Tenganan är en stor del av marknadsföringen för Karangasem när man 

befinner sig i regionen. Tenganan tillsammans med andra äldre platser, ofta religiösa, används 

för att marknadsföra Bali på liknande sätt som Sagrada Família ofta används som 

marknadsföringsobjekt för Barcelona. Tenganan faller även in i den kategori av traditionella 
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byar där invånarna fortfarande bor i byn och beskådas av turister på ett sätt som för tankarna 

till djurparker, vilket vi tagit upp i teorikapitlet.
161

 Fenomenet att religiösa platser och 

praktiker används som marknadsföring samt underhållning är något som Stausberg 

identifierat som väldigt vanligt förekommande.
162

 

Gränsdragning mellan profant och heligt 

Som svar på problematiken kring att behålla autenticitet i religiösa traditioner och samtidigt 

använda dessa som kulturellt kapital för att locka turister har balineserna utarbetat olika 

strategier för att skilja mellan det som är profant och det som är heligt. Detta är speciellt 

tydligt i samband med dansföreställningar, något som Kawi och Sadra pratade om. Dans är en 

populär turistunderhållning, och de förklarade hur man för att kunna uppträda med dansföre-

ställningar som tidigare enbart varit knutna till religiösa ceremonier använde sig av olika 

rekvisita. Dräkter och masker som brukas i templet används aldrig vid föreställningar, utan 

istället används kopior av dessa som inte har något sakralt värde.
163

 Dessutom framförs de 

olika typerna av danser med vitt skilda intentioner, något som Sadra förklarade:  

Intervjuare: is dancing different in the temple compared to- 

Sadra: Of course it is quite different. Because when it is performed for ceremony the 

aura is different. And when they dance for money of course, you know, the mind is 

full of money.
164

 

Medan Kawi inte ser något problem med denna uppdelning är dock Sadra något kritisk, då 

han menar att utbytet av dräkter och masker enbart är en manipulation av restriktionerna kring 

vilka danser som är för heliga för att framföras i annat syfte än som en ceremoni. För Kawi är 

uppdelningen glasklar:  

[…] you saw the performance, we do the ceremony
165

 

Wayan nämner dock att även om det mesta i religiös väg på Bali är öppet för turister att delta i 

så finns det vissa ceremonier som sker vid bestämda tillfällen varje år som man inte kan 

tumma på. Dessa kan inte framföras oftare, trots att framförandet av dem är en populär 

turistattraktion.
166
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6.1.3 Religionen är stark 

Trots de förändringar och den påverkan som turistindustrin enligt våra informanter har haft 

ska det dock avslutningsvis poängteras att religion trots allt av informanterna upplevs som 

stark. Hos flera av våra informanter grundades denna övertygelse på ett uttalat synsätt att 

religionen är något som står utanför mänsklig påverkan; att religionen har en intellektuell 

kärna som inte kan rubbas, oavsett hur många ytliga eller attitydsmässiga förändringar som 

sker.
167

 Denna religionssyn innebär alltså med andra ord att religionen existerar oberoende av 

människan.
 
 I samband med frågor kring detta utvecklade Puto Arnawa detta resonemang med 

att hävda att det istället är människorna som förändras av turismens och globaliseringens 

inverkan vilket får effekter på deras religionsutövning, samtidigt som kärnan i sig förblir 

oförändrad.
168

 Detta indikerar att det kan vara relevant att prata om en skillnad i 

informanternas syn på religionen på Bali och deras syn på religionsutövningen. Det förra 

upplevs alltså av informanterna som oföränderligt, medan det senare kan, och håller på, att 

förändras. Därför är det inte så paradoxalt som det först kan verka att våra informanter hävdar 

att religionen är stark samtidigt som de upplever att vissa aspekter av religionsutövningen är 

hotade. Dessa hot grundas enligt en del av informanterna i att balineser saknar den 

intellektuella överbyggnaden till de praktiker som de utövar. De menar att balineser många 

gånger utför ceremonier och ritualer utan att vara medvetna om betydelsen av handlingen. 

Sadra går så långt som att hävda att meningsfullheten i den ritualrika praktik som finns på 

Bali riskerar att urlakas och bli till tomma gester: 

As long as the Balinese understand the soul of their culture, then Bali will remain like 

this. Otherwise, tradition and ceremonies will become a show.
169

 

Dewa Gede belyser också vikten av att balineser bibehåller en stark förankring till den 

intellektuella kärnan av religionen, men att man samtidigt inte kan undvika att vissa saker, 

även inom religionsutövningen, förändras. Förändring kommer alltid att ske. Man ska i stället 

vara vaksam på vilken typ av förändring som man tillåter. Han menar att man kan acceptera 

förändringar på ytan och i vissa praktiska element, men att den intellektuella kärnan i kulturen 

och religionen förblir intakt; 

The world always changes. People always change. Maybe culture changes, gradually. 

But, which one can we tolerate change for, and which one must be kept like this? I 

think the core must be kept. The ornament could be changed, yes, because, you know, 

interaction of the culture, between east and west, always interaction because the world 
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is now global. But we have to be selective towards which changes we can tolerate. Not 

to affect the value of the culture or the religion. Religion cannot be changed. Maybe 

the practices can change a little bit, as long as it’s still on the right track. Not too far 

from the track, just in the middle. If we zigzag in the middle, it’s OK.
170

 

6.1.4 Sammanfattning 

Vi har i detta avsnitt beskrivit olika typer av förändringar som enligt våra informanter uppstått 

i mötet mellan Bali och globalisering i form av turism. Inledningsvis belystes förändrande 

arbetsförhållanden som lett till en problematik kring ceremoni- och högtidsnärvaro. 

Förklaringen till denna problematik är en förskjutning från traditionellt jordbruksarbete till 

modernare arbetsformer i anslutning till turistindustrin. Även en förändring i offerpraktiken 

kan kopplas till den ökade tillväxt och minskade fritid som denna arbetsförskjutning har 

skapat. Nästkommande del behandlade demografiska och geografiska förändringar på Bali. 

Här beskrevs hur infrastrukturen som byggts ut i och med turistindustrins närvaro har lett till 

en ökad tillgänglighet till tempel men även skapat en problematik i anslutning till 

landkonvertering. Denna landkonvertering har främst resulterat i en minskad av 

jordbruksareal till förmån för turistområden. I denna del beskrevs även byggnadsrestriktioner, 

med fokus på hur religiösa byggnader är tänkta att skyddas från exploatering. Detta är dock en 

regel som inte alltid följs, något som på vissa platser gett upphov till konflikter.  

 

I den efterföljande delen låg fokus på hur religion och kultur används för marknadsföring och 

i underhållningssyfte. Inledningsvis i denna del räknades positiva effekter som turistnäringen 

har möjliggjort för traditionella konstformer och religiöst utövande upp. Detta ledde sedan in 

på ett resonemang kring kommersialiserad religion där störst fokus låg på religion och kultur 

som marknadsföring och underhållning. Byn Tenganan får en central roll i och med dess 

popularitet hos turister samt dess marknadsföringsroll hos regeringen. En roll som blir 

problematisk i och med att byn i viss mån upplevs som exploaterad. I samma del 

presenterades även gränsdragningen mellan profant och heligt som våra informanter gör 

främst i anslutning till traditionella danser. Avsnittet avslutades med att konstatera att våra 

informanter trots allt upplever religionen som stark på Bali. Här problematiserades 

förhållandet mellan religionsutövning och den intellektuella överbyggnaden inom balinesisk 

hinduism. Att ytliga förändringar, även kring religionsutövningen, kan tolereras framkom i 

flertalet intervjuer. Detta ses alltså inte som en förändring av själva religionen, och inte som 

något hot så länge den intellektuella överbyggnaden förblir intakt. Frågan är om detta 
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resonemang överensstämmer med att religionen fortfarande är stark, vilket vi får anledning att 

återkomma till senare i diskussionskapitlet.  

6.2 Förändringar på balinesisk mentalitet på grund av globalisering 

och turism 

6.2.1 Materialism 

Materialism är ett av de begrepp vi har stött på hos de flesta av våra informanter. När våra 

informanter diskuterar materialism fokuserar de främst på att människors attraktion till 

materiella ting har ökat i takt med att det ekonomiska välståndet på Bali har ökat. Nedan är ett 

citat från Sadra, ett av många exempel på detta: 

Intervjuare: You mentioned income as a positive effect. Is there a negative effect as 

well with money coming in to Bali? 

Sadra: Well of course. Now because they have got more money, the tendencies of the 

people to live, eh, kind of a consumerism life. Consumptive life. 

Intervjuare: Yeah. 

Sadra: You know when they have money they would buy car, they would buy big 

television, they would- 

Intervjuare: Do you think that that kind of thinking, eh, strays them away from 

religion?  

Sadra: Yes of course. Because, the religion suggests simple life. Whereas 

consumerisms-
171

 

Samma tema återkommer även i korrespondens med det regionala turistdepartementet:  

Intervjuare: Does religion need to be protected from tourism in any way? 

Turistdepartementet: Tourism in Bali is based on culture and religion, in which of 

course some effects from the tourism could give bad influence to the culture and 

religion itself, such as the changing way of dressing up, the increasing tendency to 

imitate western lifestyle mainly for Balinese young people, and the establishment of a 

consumptive way of life. To prevent the emergence of these effects, some activities 

are needed to increase the awareness of Hindu people such as by giving more 

intensive lectures about Hindu religion and Bali’s cultural values to the community so 

the people will be able to tighten their faith/belief to the God, and increasing their 

desires to keep, to maintain and to protect the existence of Hindus from such bad 

influences occurred by the development of tourism.
172

 

Den gemensamma nämnaren i ovanstående citat är att materialism är något som beskrivs som 

negativt. Fenomenet har inte beskrivits som positivt i någon av de intervjuer vi genomfört. 

Sadra motiverar negativiteten i det översta citatet med att det går emot den balinesiska 
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hinduismens ideal om en enkel livsstil. Turistdepartementet ger inte ett lika tydligt svar. De 

beskriver dock ett ”consumptive way of life” i negativa ordalag och föreslår mer utbildning 

om religion för att motverka ett sådant levnadssätt. Här framhålls religion som en motvikt mot 

negativa effekter generade av turism. Denna applicering, där religiös filosofi används som 

moralisk kompass för att lösa problem som i sig själva inte har en religiös anknytning, är ett 

exempel på Luhmanniansk agerande kommunikation.
173

 Vi får anledning att återkomma och 

utveckla denna tankegång i avsnittet ”Turismens dualistiska karaktär” i avsnitt fyra av detta 

kapitel, samt i diskussionskapitlet.  

 

Vissa informanter uttrycker mer konkreta förändringar på grund av materialism i anslutning 

till ett förändrat levnadssätt. Komang tar exempelvis upp förändrade konsumtionsmönster; att 

människor har en tendens att köpa mer västerländsk mat istället för mat från det traditionella 

köket.
174

 Även Gedong Gandhi Ashrams verksamhet påverkas av denna ökade tillväxt och 

materialismen som den fört med sig. Sadra beskriver denna påverkan som att medlemmarna i 

större utsträckning i dag än tidigare lämnar ashramverksamheten efter att de har genomgått 

sin utbildning i jakt på ett mer ”lyxigt” liv, jämfört med ashramets mer asketiska 

levnadsideal.
175

 Komang beskriver även att det finns en risk att balineser anammar en 

”dekadent” livsstil och betonar bland annat en problematik med droger och ett promiskuöst 

sexliv.
176

 Han menar att effekterna av turism inte påverkar religionen, men att det finns en risk 

att de påverkar balinesers beteenden.  

Yeah, this is just an hypothesis; so foreign tourists won’t affect our religion. At least 

there is, no tendency to convert. Now probably they will affect some of our 

behaviors.
177

 

Denna hållning, att religionens intellektuella kärna är intakt samtidigt som beteenden, som i 

sin tur påverkar religionsutövningen, förändras, är något som flera av våra informanter har 

uttryckt och som vi även presenterat i föregående avsnitt.
178

 Vi kommer att återkomma till 

detta utlåtande i diskussionskapitlet och diskutera huruvida en mentalitetsförändring som 

påverkar religionsutövningen även har en påverkan på den intellektuella ”kärnan” som våra 

informanter refererar till.  
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Vilka konkreta förändringar för religionsutövningen på östra Bali har då ett mer 

materialistiskt synsätt skapat? Den tydligaste förändringen som vi kan se är främst det som vi 

redan presenterat i det tidigare avsnittet, nämligen att i takt med att människor får en 

förbättrad ekonomisk situation så köper man offergåvor istället för att skapa offren själva. 

Ratu Pedanda framhåller att denna förändring även fört med sig en attitydförändring, vilket 

han ställer sig negativ till: 

[…] the best is, to make himself. To make ourselves. Yeah. Everything we offer 

should be made by ourselves
179 

Vi har dock utlåtanden från andra informanter som menar att det inte finns någon skillnad i att 

skapa offren själva kontra att köpa dem, huvudsaken är att offren genomförs.
180

 Sadra vittnar 

även om att det under en tid fanns en problematik på Bali där offergåvor blev till en slags 

statussymbol som användes för att ”tävla” med andra balineser om vem som kunde skapa den 

största offergåvan.
181

 Denna tävlan går att tolka som ett tecken på ett materialiskt ideal. Till 

slut ledde detta till att vissa byar beslutade att offergåvorna måste placeras i en korg med lock, 

för att begränsa deras storlek.
182

  

 

Sadra presenterar en problematik med materialism även på makronivå. Han beskriver hur den 

politiska beslutsfattningen baseras på materialistiska grunder och att den marknadsföring som 

framhåller ”kulturell turism” endast gör detta i namn, snarare än att det finns någon större 

sanning bakom begreppet:  

…see? It means, my conclusion is that even the government tends to look at tourism 

as mostly from the materialistic point of view. Though the government has declared 

that tourism in Bali is cultural tourism, and this region has decided to have spiritual 

tourisms, but it’s only jargon. The implementation is far away from that.
183

 

Vi återkommer till temat kulturell turism samt problematik på makronivå med koppling till 

politik på Bali i efterföljande avsnitt.  

6.2.2 Individualism 

En annan attitydförändring som informanterna framhållit är en ökad individualism. 

Individualism är nära sammankopplad med materialism, och många informanter beskriver de 

två attitydförändringarna i samma utläggningar och menar att den ena föder den andra och 

vice versa. På samma sätt som med materialism så ser ingen av våra informanter 
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individualism som något positivt. Exempelvis pratar Ratu Pendanda om en ökad 

individualism när han svarar på en fråga om vilka negativa effekter som turism fört med sig 

till Bali. Han berättar då om hur man i hans ungdom, innan globaliseringen fick så stort 

inflytande, gjorde saker tillsammans i större utsträckning. Exemplen han ger är dels att alla 

förberedelser i templet inför ceremonier gjordes av byarna själva, och dels det faktum att man 

i dag köper offer istället för att tillverka dem själva. Orsaken till dessa förändringar är enligt 

honom en ökad globalisering, i form av turism, samt en ökad industrialisering. Som vi varit 

inne på tidigare så innebär de förändrade arbetsförhållandena en möjlighet att byta ut sitt 

tidsmässiga engagemang mot ett ekonomiskt engagemang i anslutning till religion. Han 

framhåller både denna utveckling och attitydförändringen i stort som negativa konsekvenser 

av turistindustrin.
184

 Ratu Pedanda har dock tidigare i intervjun framhållit inflödet av pengar 

även som någonting positivt för Bali. Han ger som exempel en utvecklad infrastruktur till 

följd av den ökade ekonomiska situationen vilket gjort templen mer tillgängliga, något vi 

presenterat i föregående avsnitt.
185

  

 

Ratu Pedanda bygger vidare på resonemanget kring individualism genom att poängtera att 

människor på Bali har ändrat sin mentalitet gentemot turister. Tidigare fanns det en väl 

förankrad tanke i balinesisk kultur som byggde på gästvänlighet utan att be om något tillbaka. 

Ratu Pedanda menar att denna inställning har ändrats till att det nu finns en tendens att man 

kräver pengar för sina tjänster snarare än gör de av ren gästvänlighet.
186

 Denna utveckling är 

något som både Kasser et al och Urry beskriver som effekter av kapitalism.
187

  

 

Vi ser fler exempel på liknande resonemang kring ökad individualism hos andra informanter. 

Exempelvis vittnar Komang om att det nu finns en tendens att man gör religiösa ceremonier 

och ritualer mer individuellt nu än tidigare, då man snarare genomförde dessa i grupp.
188

 

Samma sak konfirmeras av Dewa Gede. Han ger ett exempel på att när man förr i tiden var 

tvungen att bygga ett nytt hus så tog man hjälp av resten av byn, medan man i dag är för 

upptagna och därför anlitar hjälp istället. Han menar att man är mer upptagna i dag på grund 

av turismen och ”det moderna samhället”, och att detta i vissa fall leder till att filosofin om att 
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hjälpas åt försvinner och ersätts av en tankegång att allt istället kan köpas för pengar.
189

 En 

tankegång som Kasser et al argumenterar för att det kapitalistiska systemet oundvikligen ger 

upphov till.
190

 

6.2.3 Västernisering  

Vi har valt att kalla detta delavsnitt ”västernisering”. Med det syftar vi till en förändring som 

är tydligt observerbar men även framhålls av våra informanter; delar av Bali, främst södra 

Bali, har under en längre period genomgått en förskjutning från ett traditionalistiskt samhälle 

till ett samhälle som i tydligare utsträckning eftersträvar västerländska ideal. Detta gäller 

främst konsumtions- och levnadsvanor. Det påverkar dock även människors arbetssituation, 

vilket är något vi redan belyst under rubriken ”Förändrade arbetsförhållandens effekter på 

religionsutövningen” i föregående avsnitt. 

 

Ett huvudtecken vi ser på en förskjutning mot ett mer västinfluerat samhälle är balinesers 

konsumtionsmönster. Komang menar att han observerat ett förändrat levnadssätt hos balineser 

och anger turism som orsak. De förändringar han poängterar innebär bland annat att 

konsumtionen av mat har ändrats; det finns en tendens att balineser i större utsträckning äter 

västerländsk mat och negligerar den inhemska traditionella maten. Informanten diskuterar 

även hur man kan se spår av en ökad ”dekadens” på Bali. Han lägger betoning på ”free sex” 

och droger, han framhåller även ökade brott som en effekt av den ökade materialism som 

blivit allt mer påtaglig på Bali.
191

 Komang kopplar här samman materialism och västern-

isering, vilket stämmer överens med Beyer som menar att kapitalism, som har sitt ursprung i 

väst, är det ekonomiska system som sprids via globalisering,
192

 och Kasser et al som hävdar 

att kapitalism i sin tur ger upphov till materialistiska tankegångar.
193

 

Observation i anslutning till Komangs resonemang 

Den ökade ”dekadens” och det västerländska inflytande som Komang berättar om är något 

som blir väldigt tydligt när man observerar hur de mer turisttäta områdena på Bali ser ut 

jämfört mindre turisttäta områden. I Kuta, som är en av de mest populära festorterna på Bali, 

så är det traditionella matbudet i klar minoritet och ersatt av ett västerländskt dominerat 

restaurangutbud. ”Dekadensen” som han vittnar om är även den påtaglig i Kuta. Om man 
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vistas nattetid i området kring Jalan Legian, gatan med majoriteten av nattklubbarna i 

området, så är det snarare en regel än ett undantag att man kommer att erbjudas att köpa 

diverse droger. Sexhandeln är även den väldigt påtaglig i området.  

 

Majoriteten av tiden som vi spenderade på Bali spenderade vi i Candidasa; en ganska lugn ort 

med lite restauranger och barer, dock inte på något sätt fri från turism. Skillnaden mellan 

Candidasa och Kuta är ändå extremt tydlig, dels i diskussionen kring sex och droger och dels 

när man tittar på vilka varor som säljs och marknadsförs. Candidasa och regionen 

Karangasem, som orten ligger i, domineras av lokala souvenirer och piratkopior medan Kuta, 

Denpasar och Ubud erbjuder i stort sätt alla klädmärken som man kan förväntas hitta i 

västvärlden. Detta har självklart en förklaring i storleksskillnaderna på orterna, men om man 

åker till Amlapura, som är huvudstaden i Karangasem och i jämförbar storlek med 

ovannämnda orter, så möts man trots detta inte av Billabong-skyltar i varje gatuhörn. De 

skillnader som våra informanter framhåller när de pratar om skillnaden mellan Kuta och 

övriga delar av Bali är väldigt påtaglig när man reser runt ön och bekantar sig med den.  

6.2.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt har attitydförändringar som våra informanter identifierat varit i fokus. 

Inledningsvis presenterade vi två attitydförändringar som är nära sammanflätade: 

individualism och materialism. Dessa nämns ofta av våra informanter i samma utläggningar 

och ses som effekter av varandra. Informanterna menar att materialismen visar sig främst i hur 

människor konsumerar; det finns en tendens att man köper offergåvor snarare än tillverkar 

dem själva; det finns även tendenser att man går ifrån traditionella balinesiska varor och söker 

sig mot mer västerländska sådana. Informanter belyser även hur en ökad individualism har lett 

till att gästvänligheten på Bali har blivit lidande i och med att balineser nu tar betalt för att 

genomföra tjänster i mycket större utsträckning än man gjort tidigare. Informanterna menar 

även att man inte hjälps åt lika mycket nu som man tidigare gjorde, både när det gäller 

förberedelser för ceremonier och andra religiösa göromål men även när det handlar om 

vardagliga sysslor i bygemenskapen. Avslutningsvis belyses en ökad västernisering när det 

gäller konsumtions- samt beteendemönster. En informant framhåller just dessa 

beteendemönster i anslutning till sexualitet och droganvändning som en tydlig indikation på 

en förändring mot ett mer ”dekadent” samhälle. 
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6.3 Relationen mellan turism, den politiska sfären, samt religionen på 

Bali, och dess effekter  

6.3.1 Korruption 

Korruption är något som ständigt nämns om man diskuterar politik med någon på Bali, vilket 

är föga förvånande om man tar i beaktande den utbredda korruption i Indonesien som 

rapporten vi tidigare refererat till visar.
194

 Allt ifrån simpla händelser som att turister stoppas 

av polisen när man åker moped och tvingas betala en liten summa pengar för att få köra vidare 

till att internationella företag mutar sig till byggnadstillstånd är exempel på detta. Det finns 

restriktioner på Bali som tillåter att endast byggnader med religiös funktion byggs inom ett 

visst avstånd från tempel. Det finns även regelverk som begränsar möjligheten att bygga nära 

floder och stränder. Den största frågan med koppling till korruption som våra informanter har 

framhållit handlar om just dessa byggnadstillstånd. Vi ges ett väldigt konkret exempel på 

denna form av korruption under vår intervju med Kawi. Vi genomförde intervjun på ashramet 

i Candidasa och från de bungalows vi bodde i ser man det lokala templet och det 

byggnadsprojekt som pågår bredvid det i Candidasa, något som Kawi påpekar på följande 

sätt:  

Kawi: You cannot make a- if it is a bigger temple it’s maybe two kilometers, three 

kilometers. So you can keep the holy space. But again here, the power of this investor, 

you call it. Money. You can pay. I think Pak Sadra [vår informant, Sadra] struggled 

with hotels nearby here. You can see from your bungalow maybe there’s on the top of 

the hill. 

Intervjuare: Yeah. 

Kawi: Yeah, so those now building there. From the temple on the top, it’s still- 

Intervjuare: It’s too close.  

Kawi: Yeah, still in the area that’s supposed no buildings. But they make it, because 

they will pay.
195

 

Det finns självklart korruption inom en mängd områden på Bali men det är i stort sett bara 

byggnadsrestriktioner som har framhållits av våra informanter som ett problem i anslutning 

till förhållandet mellan turism och religion. Därför väljer vi att avgränsa vårt avsnitt till just 

denna problematik. Det ska dock tilläggas i anslutning till korruption på Bali att vi kan ana en 

känsla av resignation hos våra informanter. Korruption upplevs som ett väldigt komplicerat 

och utbrett problem och något som man snarare får leva med än lösa, vilket Sadra tydligt visar 

i följande citat:   
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But the corruption at the time, [refererar till Suhartos regeringstid] could still be 

controlled, you know. But now, it is wild. Everywhere. If it is a tree, from the root, to 

the, the top of the tree.
196

 

6.3.2 Lip service197 

Intervjuare: Is the government helping? 

Wayan: I think the government is useless!
198

 

Wayans frustration över myndigheter är något som vi upplevde vid flera tillfällen, även hos 

andra informanter, på Bali. Ingen informant uttryckte dock frustrationen på ett lika tydligt sätt 

som han gjorde. Citatets kontext är ett samtal om vad regeringen gör för att hjälpa 

lokalbefolkningen och vad de borde göra enligt Wayan. Wayan menar att regeringen inte gör 

någonting, och beskriver avståndet mellan folket och regeringen som väldigt stort:  

They sit in the office and decide ’this should people do’.
199

  

Vi berättar för Wayan att vi dagen innan vårt möte med honom har varit och intervjuat 

representanter för regeringen, där representanterna framhållit att de stödjer lokalbefolkningen 

och religionen på en rad sätt.
200

 Wayan blir inte förvånad och kallar regerings-

representanternas utsagor för ”lip service”. Wayan menar att regeringen beskrivit en relation 

mellan de själva och lokalbefolkningen som ligger långt ifrån sanningen. Även Sadra har 

vittnat om en form av ”lip service” när han beskriver kulturell turism som endast jargong.
201

 

Han menar även att regeringen använder kulturen på Bali som ett tydligt marknadsförings-

argument, något som oroar honom. Hans oro grundas i att om kulturen hela tiden används 

som någonting som är till salu för turister så finns det en risk att den tappar sin betydelse och 

blir till föreställning.
202

 Att regeringen lovar mer än de håller är något som vi stöter på hos 

flera informanter. Även Mahendra kritiserar Karangasems ”kulturella” turism. Han menar att 

begreppet i dagsläget bara är tomma ord som används i marknadsföringssyfte.
203

 Sättet att se 

regeringen som handlingsfattig och bristfällig är inte på något sätt ovanlig bland de människor 

vi mött på Bali. Det finns definitivt en brist på tillit i relationen mellan många av våra 

informanter och regeringen, både i anslutning till det Wayan benämner som ”lip service” och 

självklart i anslutning till den ökade korruptionen som vi beskrivit ovan. Detta är även något 
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som den rapport från Transparency International som vi tidigare refererat till bekräftar, i och 

med den höga andelen misstro gentemot statliga institutioner som deras undersökning visar.  

 

Det ska tilläggas att det finns en diskrepans bland våra informanter i frågan kring regeringens 

bristfällighet. I vår intervju med Dewa Gede, som företräder en organisation som främjar 

religiösa och kulturella värden på Bali, så beskriver han relationen mellan organisationen och 

regeringen som ”mycket bra”. Han framhåller dock att det ibland uppstår problem av 

parlamentariska skäl.
204

 Det går att konstatera att den bild han ger av regeringen som stöd och 

verktyg för hans organisation att påverka och arbeta för kultur och religion på Bali skiljer sig 

radikalt från den bild som Wayan och Sadra, bland andra, presenterar. Komang är en annan av 

våra informanter som vittnar om att regeringen har olika program och initiativ för att stödja 

religion och kultur.
205

 Dewa Gede och Komang beskriver alltså regeringen i positiva ordalag. 

Samtidigt kan man konstatera att båda dessa har professionella kopplingar till denna vilket 

kan antas påverka deras inställning. Det är tydligt att det finns stora skillnader i hur våra 

informanter uppfattar vad regeringen gör och vilka motiv de har bakom dessa handlingar.  

6.3.3 Religionsstöd 

Trots det missnöje som en del av våra informanter visar mot regeringen så finns det ändå en 

tro på regeringen som institution när det gäller att ge stöd för religiösa ändamål på Bali. De 

utsagor som kan kopplas till denna form av religionsstöd går i stort sett att dela in i två 

kategorier. Dels handlar de i stor utsträckning om utbildning och dels handlar de om olika 

restriktioner som redan finns i dag eller som informanterna har en förhoppning kommer att 

införas i framtiden. Denna hållning, att regeringen har ett ansvar och att en del lösningar krävs 

från deras håll, är en hållning som regeringen själva bekräftar i vår korrespondens. Bland 

annat refererar de till följande citat av Ida Bagus Mantra (guvernör på Bali 1978-1988):  

Bali not for tourism, but tourism for Bali.
206

  

Man bekräftar även att religionen på Bali behöver skyddas från turism och västernisering i 

viss utsträckning. Bland annat nämner man ett ökat anammande av ett västerländskt 

levnadssätt hos Balis yngre befolkning, ett förändrat sätt att klä sig samt etableringen av ett 

mer materialistiskt levnadssätt som potentiella hot,
207

 vilket vi varit inne på tidigare. Det tyder 

på att det finns en medvetenhet från regeringens sida när det gäller turismens expansion och 
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de potentiella faror som den kan föra med sig. Vad gör de då för att motverka dessa poten-

tiella faror? Och vad anser våra informanter att regeringen borde göra mer av, förändra, samt 

förbättra?  

Utbildning 

Utbildning ses som en viktig komponent för att bevara och stärka religionen både från våra 

informanters håll och från dem vi talat med som har koppling till regeringen. Komang är en 

av våra informanter som ger ett konkret exempel på något som redan har gjorts. Han jobbar 

med undervisning och har varit involverad i arbetet med att utforma läroplaner på Bali. Han 

berättar om hur de i läroplanen för väldigt unga barn lägger fokus vid lek när de lär ut vissa 

religiösa aspekter, och använder tillverkandet av offergåvor som exempel. Han poängterar i 

sin utläggning om undervisning att fokus läggs vid praktiskt snarare än teoretiskt lärande:  

Is not like teaching, we are not transferring knowledge to them, we are just 

modeling.
208

 

”Modellerandet” som Komang pratar om handlar om att skolan ska fokusera på en mer 

konkret undervisning när det gäller religion snarare än en religionsvetenskaplig inriktning likt 

svensk modell. Komang menar att denna form av pedagogik leder till att religionsutövningen 

blir en naturlig del av det dagliga livet på ett annat sätt än vad en mer teoretisk inriktad 

undervisning hade resulterat i. I den korrespondens vi haft med turistdepartementet så 

framhålls även här utbildning. De poängterar exempelvis föreläsningar om balinesisk kultur 

och hinduism som en potentiell lösning på den problematik som turism och västernisering 

potentiellt innebär. De anser att denna utbildning ska agera som en motpol mot en växande 

turistindustri och hålla människor borta från de förändringar som en sådan turistutveckling för 

med sig.
209

 Även Sadra ser utbildning som en väldigt viktig komponent som regeringen kan 

tillhandahålla för att bevara och stärka balinesisk hinduism.
210

 Vi ser här återigen ett 

propagerande för användandet av religion som en lösning på problem skapade av ekonomi. 

Denna form av användning är ett tydligt exempel på agerande kommunikation där ett 

subsystem (det religiösa) ses som en lösning på problem skapade av ett annat (det 

ekonomiska).
211
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Restriktioner 

Restriktioner är det andra stora ämnet som ofta dyker upp hos våra informanter när vi pratar 

om religionsstöd. Just restriktioner för turister är ett väldigt konkret och tydligt sätt för 

regeringen att dra gränser för vad som anses för heligt för att tillåta turistnäringen att 

kommersialisera. Ett väldigt tydligt exempel på detta är något som vi varit inne på vid flera 

tillfällen redan, nämligen byggnadsrestriktioner. Det finns även andra restriktioner kopplade 

till just byggnation av främst turistackommodation. Exempelvis så har den by Sadra bor i ett 

förbud mot turistackommodation innanför byns gränser; ett tydligt exempel på ett sätt att hålla 

turismen på avstånd. Trots (eller kanske tack vare) detta förbud så är byn en av de största 

turistattraktionerna i regionen i dagsläget. Det finns även andra restriktioner i förhållandet 

mellan turism och balinesisk hinduism som bestämts från regeringshåll. En sådan restriktion 

är att turister inte tillåts beträda den innersta delen av templet, utama mandala, om de inte har 

för avsikt att be.
212

 En av våra informanter, Ratu Pedanda, uttrycker en förhoppning om ökade 

restriktioner. Han efterfrågar turistfria zoner på Bali, där turistackommodation inte får byggas. 

Detta förslag liknar det som redan används i Sadras hemby. Ratu Pedandas förhoppning är 

dock att det ska gälla i mer organiserad form och för större områden än små traditionella 

byar.
213

 Ett förslag som i någon mån speglar de restriktioner som Stausberg beskriver finns på 

öar i Maldiverna.
214

  

Annat stöd från regeringshåll 

Puto Arnawa beskriver hur regeringen, som han företräder, kan ge ekonomiskt stöd till byar 

när det gäller att bygga exempelvis parkeringsplatser och faciliteter i anslutning till tempel. 

Omskötseln av templet sköts dock av den by som templet tillhör.
215

 I vår korrespondens med 

turistdepartementet så framhålls att även de stödjer lokala organisationer. De använder då 

ordet ”empowering”, men huruvida detta innebär ekonomisk hjälp eller annan form av hjälp 

framgår tyvärr inte av vår korrespondens. De nämner även att man ger stöd till Bali Art 

Festival, som vi varit inne på tidigare.
216

  

Kritik mot regeringens motivation för religionsstöd 

Sadra menar att regeringen ser religion som ett sätt att tjäna pengar. Regeringen använder sig 

genomgående av begreppet kulturell turism och marknadsför hela regionen som den kulturella 
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delen av Bali. Han menar att det tydligaste tecknet på att det i stor utsträckning handlar om att 

tjäna pengar snarare än att främja religionen har sin grund i att byggnadsrestriktioner inte 

efterföljs. Även Kawi är inne på att regeringen i allra högsta grad är medvetna om 

attraktionsvärdet i att regionen har ett rikt kulturliv med många ceremonier och ritualer, 

eftersom att detta lockar turister.
217

 Huruvida detta är av godo eller av ondo får vi anledning 

att återkomma till senare i diskussionskapitlet av denna uppsats.   

6.3.4 Sammanfattning 

I det här avsnittet har vi presenterat vilket förtroende våra informanter har för regeringen, 

vilket kan sammanfattas som relativt lågt. Missnöjet mot regeringen hos de flesta 

informanterna grundar sig dels i korruptionsproblematik, främst när det gäller att restriktioner 

inte efterföljs, och dels i ett upplevt avstånd mellan lokalbefolkningen och makten vilket leder 

till att beslut som tas inte anses ha förankring hos vad folket egentligen vill ha. Det finns även 

en kritik mot regeringens användande av begreppet kulturell turism när de marknadsför 

regionen. En del av våra informanter menar att begreppet är tomt; det har ingen egentligen 

innebörd, det är endast jargong. Från regeringshåll framhåller man restriktioner som en av 

åtgärderna som finns för att avskärma religionen från turismen och man ger även stöd till 

religionen i form av att stödja lokala organisationer. Regeringen hjälper även till med 

infrastruktur i anslutning till tempel. Både från regeringshåll och från våra informanter anses 

utbildning som väldigt viktigt och man är överens om att satsningar på utbildning är ett 

vinnande koncept för att öka intresset för balinesisk kultur och hinduism. Regeringen 

poängterar att detta i sin tur leder till att befolkningen är bättre rustad för att stå emot de 

potentiella negativa effekter som turistindustrin för med sig.  

6.4 Våra informanters reflektion kring förhållandet mellan religion 

och turism  

6.4.1 Turismens dualistiska karaktär   

Flera av våra informanter har beskrivit turismen som tudelad med både positiva och negativa 

aspekter. Puto Arnawa beskriver turism och religion på Bali med en metafor: de är två sidor 

av samma mynt och kan inte separeras:  

Intervjuare: Yeah. So there’s a strong connection there? 
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Sadra [översätter]: Strong! Yeah, and according to him, this cannot be separated. 

Tourism and religion in Bali, is one. Just like a coin. One piece having two sides.
218

 

Detta skulle kunna tyda på att turism numer är en lika stor del av kulturen på Bali som 

religionen är. Den ena är beroende av den andra, och vice versa. Kadek använder samma 

metafor med myntet i beskrivningen av relationen mellan turism och religion, men denna 

informant menar att turismen är myntet och har både en positiv och en negativ sida. Det gäller 

att vara medveten om de negativa aspekterna för att inte de ska påverka 

religionsutövningen.
219

 Just turismens dubbla natur är något som även Wayan belyser med en 

metafor. Han liknar turism vid en kniv, och menar att en kniv kan användas till både bra och 

dåliga saker: 

It’s like a knife; when you’re going to cut the cake it’s very good, but when you use it 

to kill people it’s just not good. So always it’s two ways.
220

 

Religionen, menar många, är det effektivaste sättet att se till så att inte turismen får för stora 

negativa effekter på Bali. Puto Arnawa gör en liknande metafor när han liknar turism vid eld; 

den kan vara till stor hjälp, men om man inte är vaksam kan man bli bränd.
221

 För att undvika 

att turismen blir destruktiv menar han att människorna på Bali måste förstå förhållandet 

mellan turism och religion, och dessutom ha kunskap om den lokala tolkningen av religionen. 

Att se på turism med balinesisk hinduism som utgångspunkt är något som både Sadra och 

Dewa Gede också talar om. Det handlar om att låta religionen styra hur människornas relation 

till turism bör vara.
222

 Vi illustrerar detta med ett citat från Dewa Gede som vi tidigare 

presenterat i delavsnittet ”Religionen är stark” i detta kapitel:  

The world always changes. People always change. Maybe culture changes, gradually. 

But, which one can we tolerate change for, and which one must be kept like this? I 

think the core must be kept. The ornament could be changed, yes, because, you know, 

interaction of the culture, between east and west, always interaction because the world 

is now global. But we have to be selective towards which one we can tolerate. Not to 

affect the value of the culture or the religion. Religion cannot be changed. Maybe the 

practices can change a little bit, as long as it’s still on the right track. Not too far from 

the track, just in the middle. If we zigzag in the middle, it’s OK.
223

 

När Dewa Gede talar om ”the right track” i citatet ovan refererar han till filosofin Catur 

Purusa Artha som vi förklarat i bakgrundsavsnittet. Dewa Gede argumenterar för att denna 

filosofi ska ligga till grund för all ekonomisk verksamhet, inklusive turism, på Bali. Han 

sammanfattar användandet av filosofin i följande citat:  
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[…] if we are doing business for money, it must be based on dharma, on religion. 

Based on religion. Based on the truths. The right way, you know?
224

 

If tourism is conducted with this philosophy, then tourism, culture, tradition and 

religion will be paralleled, together, working together.
225

 

I en intervju med Sadra refererar vi till Dewa Gedes utläggning kring Catur Purusa Artha. 

Sadra delar Dewa Gedes inställning till att Catur Purusa Artha kan agera som ett bra regelverk 

för turistindustrins expansion. Han bygger vidare på resonemanget genom att ta upp Tri Hita 

Karana som ytterligare ett exempel på hur religiös filosofi bör användas som moraliskt 

regelverk. Ubud är en plats som Sadra nämner där han menar att Tri Hita Karana har brutits 

mot, i och med att byggnadsrestriktioner inte följts.
226

 Att använda religion på det sätt som 

Dewa Gede och Sadra förespråkar, som en moralisk kompass, är ett tydligt exempel på en 

form av agerande kommunikation kopplad till ett subsystem. Det religiösa subsystemets 

agerande kommunikation, i detta fall representerade av Catur Purusa Artha och Tri Hita 

Karana, används här för att lösa problem skapade av det ekonomiska subsystemet. Ett 

användande av religiös filosofi på detta sätt är enligt Beyer ett sätt att upprätthålla religionens 

relevans, vilket enligt honom är en utmaning som det religiösa subsystemet ställs inför i mötet 

med globalisering.
227

  

6.4.2 Religionsstöd i form av turism 

Flera av våra informanter ger svaret att religion snarare behöver stödjas av turism, än skyddas 

från den. Med detta menas inte bara det ekonomiska stöd som ges till bevarandet av 

traditionella konstformer som beskrivits i tidigare avsnitt, utan även till balinesisk hinduism i 

stort. Wayan kopplar som bekant samman stödet från turism med synen på religionen som 

Balis främsta ”naturresurs”, och att det även ligger i turismens intresse att bevara den.
228

 Det 

ökade intresset för balinesisk hinduism som turism medfört har lett till en insikt hos 

balineserna själva om att deras religion är något unikt som drar turister till ön, hävdar Ratu 

Pedanda.
229

 Att turister som kommer till Bali inte är någon orsak till rädsla från religionens 

håll är budskapet som Kawi ger. Han menar snarare att det är en viss trygghet att turister 

besöker ön, på så sätt att turismens intresse i specifikt balinesisk hinduism skyddar religionen 

mot tryck från fundamentalister från andra religioner som enligt Kawi vill trycka undan 
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hinduismen.
230

 På samma tema menar Puto Arnawa att globalisering och turism och de ökade 

internationella kontakterna detta inneburit för Bali kan öka förståelsen för människor från 

andra nationaliteter. Detta i sin tur kan minska fanatiska tankegångar och ha en hämmande 

effekt på terrorism.
231

 Vi kan konstatera att denna inställning om turism som en faktor som 

ökar förståelse mellan grupper är något som Stausberg problematiserar. Han lyfter fram 

kritiker som menar att turism snarare bekräftar stereotyper än ökar förståelse.
232

 

6.4.3 Varierande syn på religionsförändringar 

Under intervjuerna framkom att det finns en variation i synen på religionsutövningen på Bali. 

Som exempel reflekterade Puto Arnawa kring betydelsen för religionen om man i framtiden 

vid religiösa processioner skulle vara tvungen att passera under en vägbro med en gudabild. 

Han hävdar att religionen är större än att innebörden av ceremonin skulle rubbas av något 

sådant, medan andra balineser är oroliga för att något sådant skulle påverka den ceremoniella 

innebörden negativt. Detta tyder på att religionsutövningen på Bali inte är något statiskt och 

fastställt, och att det finns bakomliggande principer som ständigt förhandlas. På samma sätt 

visar vårt resultat att även relationen mellan turism och religion ständigt förhandlas fram och 

att våra informanter inte tar den för given som statisk.
233

 Ett annat exempel på detta är den 

delade uppfattningen kring tillverkandet av offergåvor som vi tidigare presenterat. 

6.4.4 Turisttyper 

Tidigare har vi skrivit att balinesisk hinduism är det som till stor del lockar turister att resa till 

Bali, men det finns naturligtvis också andra orsaker till varför turister kommer till ön. Under 

våra intervjuer har informanterna nämnt olika former av turism. En del av dessa är önskvärda, 

medan andra ses som destruktiva och negativa. De allra flesta av våra informanter reflekterar 

kring dessa turisttyper, och kring vilka av dem som ska premieras och utvecklas, och vilka 

som borde försöka begränsas.  

Wellness- och agroturism 

Alla våra informanter vill att turister ska komma till Bali på grund av det som gör ön unik: 

den balinesiska religionen, kulturen, och landskapet. Framförallt Mahendra menar att 

turismen måste fokusera på just dessa saker, för enligt honom har Bali något som den övriga 

världen har förlorat. Han pratar om en spiritualitet som tilltalar den västerländska människan, 
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och om vackra risfält, och hävdar att wellness- och agroturism är den typ av turism som Bali 

ska premiera. Kanske är detta något av en schablonartad och förenklad bild av ön som sedan 

turismens introduktion presenterats som en exotisk paradisö, vilket vi poängterat i 

presentationen av turismens historia på Bali, och till saken hör att denna informant själv har 

just en wellnessanläggning på Bali.
234

 Agroturism är dock något som även Wayan menar att 

Bali borde utvecklas. Han själv var vid tillfället för undersökningen på väg att öppna ett kaffe- 

och kryddplantage utanför sin hemby i hopp om att locka fler turister att besöka byn. 

Inkomsterna från plantaget ska hjälpa till att finansiera kulturella aktiviteter i byn. Wayan 

kommer även bjuda in lokala hantverkare, musiker och konstnärer till platsen för att turisterna 

ska få uppleva detta.
235

 Detta ligger i enlighet med det ideal om självförsörjning som tidigare 

nämnts som central för balinesisk filosofi.  

Kulturell turism 

Kulturell turism är det som turistdepartementet menar att regionen Karangasem ska satsa på 

officiellt
236

 och något som vi kortfattat berört i tidigare avsnitt. Mahendra går dock emot 

Karangasems hållning och hävdar att den turism som finns i regionen inte alls är kulturell, 

trots att regeringen vill marknadsföra den så. Det är för lite fokus på att utveckla traditionella 

verksamheter.
237

 För övrigt säger han att begreppet ”kulturturism” är oklart, och måste 

definieras ordentligt för att kunna fungera.
238

 Samma tankegång finns hos Sadra. Han menar 

att det är ett problem att inte turistdepartementet definierar ”kulturell turism” eftersom 

begreppet då kan manipuleras.
239

 Samma problematik finns kring begreppen spirituell turism 

och agroturism, och bristen på kontroll gör att vem som helst kan åberopa dessa begrepp utan 

några som helst riktlinjer, vilket gör att de urlakas.
240

 Just denna urlakning är något som 

överensstämmer med de resultat som Johnston har hittat rörande ”eco-tourism”; något som vi 

presenterat i Tidigare forskning.  

Destruktiv turism och sätt att hantera denna 

Dewa Gede pratar om hur viktigt det är att behålla balansen mellan turism och religion, och 

alltid referera till religion när man har att göra med turismens utveckling. Han är därför starkt 

kritisk till den sex- och drogkultur som finns kopplad till viss typ av turism på ön främst 
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centrerad kring Kuta. Han menar som tidigare informanter att turismen ska baseras på kultur, 

tradition och miljö.
241

 Även på Gedong Gandhi Ashram i Candidasa försöker man hitta en 

nisch som kontrasterar starkt mot den typ av turism som finns på platser som Kuta, och två av 

våra informanter menar att man söker en specifik typ av turist som gäst på ashramet. Det är 

inte som ett vanligt hotell, utan det finns vissa krav på de gäster som väljer att bo där, till 

exempel att inte förtära kött eller alkohol och att inte klä sig opassande.
242

’ 

 

Även om många informanter är överens om att turismen på Bali är under kontroll så finns det 

ändå några av våra informanter som spekulerar kring vad som potentiellt skulle kunna hända 

om utvecklingen och utbredningen av turistindustrin skulle få helt fria tyglar. Den 

landkonvertering som sker oroar flera av våra informanter. Mahendra menar att kultur och 

landskap är så nära knutet på Bali att detta är något som man bör ta vara på för att locka 

turister till ön, men en okontrollerad landkonvertering skulle få katastrofala följder: 

Agro-ecological tourism, to see the rice fields, the beauty of the rice fields. But that’s 

changing, because in the middle of the most beautiful rice field there’s a hotel now. So 

laws are necessary to protect. Because when the rice is gone, the culture is dead. Bali 

will have zero culture.
243

 

Dewa Gede menar att oro är ett hälsosamt tecken kopplat till turismindustrin. Han reflekterar 

kring vad som skulle kunna hända om man slutar vara vaksam på, och oroa sig över, denna 

utveckling. Om balansen mellan turism och religion går om intet finns det en risk att en 

överexploatering av ön leder till att turismen också går om intet, vilket även skulle betyda 

slutet för Bali. Botemedlet för detta är att alltid leva i enlighet med Catur Purusa Artha, vilket 

vi tidigare presenterat, och att inom ramen för denna filosofi låta turismen utvecklas på ett 

kontrollerat sätt.
244

 Även vid ett annat tillfälle pratar han om temat exploatering, och då målar 

han i det närmaste upp ett domedagsscenario med krig och lidande som utgången. Detta tyder 

på att han upplever att en frångång från de hinduistiska principerna har större och mer 

långtgående effekter än att turismen tar över Bali – och visar hur viktigt han anser att det är att 

alltid hålla sig inom det ramverk som religionen utgör.
245

 

 

I och med att en av de stora turistattraktionerna för turister på Bali är att se och delta i den rika 

praktiska religionstraditionen som finns tar Terry upp risken med att människor kanske 
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uppträder med religion i stället för att praktisera den.
246

 Detta är något som tagits upp i 

samband med indelningen av dans i profant och heligt i avsnitt ett. När det gäller just dans har 

turistdepartementet i sin korrespondens angett att det redan i dag sker att de danser och 

ceremonier som inte ska framföras i monetärt syfte ändå gör det.
247

  

6.4.5 Sammanfattning 

Det finns en klar medvetenhet hos våra informanter kring dualismen i relationen mellan 

turism och religion, och turism har liknats vid både knivar, mynt och eldar. Bali behöver den 

inkomst som turismen genererar, och för att behålla denna behöver religionen, kulturen och 

geografin på Bali bevaras. Religion och turism har därmed ett nära förhållande, och är i viss 

mån beroende av varandra. Turismen fungerar även som ett stöd för religionen i stort, och 

vissa informanter hävdar att den ökade andelen internationella kontakter lett till både 

moderering av fantasiska tankegångar och en motverkan av terrorism. 

 

Något som är centralt för att turismen ska kunna fungera på ett bra sätt är dock att man alltid 

utgår från den balinesiska hinduismens principer. Flera av våra informanter menar att 

utbildning krävs för att stärka närvaron av dessa hos det balinesiska folket, något som kan 

kopplas samman med att det på Bali finns flera olika tolkningar kring hur religionsutövningen 

bör ske.  

 

En bra fungerande turism är även kopplat till vilken typ av turism som finns, och för våra 

informanter är svaret enhälligt: turismen ska baseras på religion, kultur, tradition och miljö, 

och destruktiva aspekter, som sex- och droghandel, ska undvikas. Det råder dock en 

diskrepans mellan hur turistdepartementet i regionen Karangasem marknadsför turism, och 

den upplevelse som våra informanter har om hur detta genomförs. Kulturell turism är ett 

begrepp som från officiellt håll är odefinierat, och därmed finns det en risk att det manipuleras 

och till slut lakas ur.  

 

Slutligen finns även spekulationer från våra informanter kring vad som skulle kunna ske om 

turismen fick fria tyglar utan någon moderation från religionen. Medan vissa scenarion var att 

turismens överexploatering skulle leda till ett slut för både den balinesiska religionen och 

turismen fanns även andra spekulationer i vilket regelrätta katastrofscenarion målades upp 
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med krig, svält och ett totalt tillintetgörande av den balinesiska kulturen som följd. Frågan 

huruvida religion som blir till uppträdande fortfarande behåller sin religiösa aspekt togs också 

upp, och detta är något som vi har anledning att återkomma till längre fram.   
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7. Diskussiön 

Vårt syfte med studien var att undersöka vilken påverkan turistindustrin upplevs ha på 

balinesisk hinduism, kultur och mentalitet, vilka attityder som finns gentemot denna påverkan, 

samt hur den hanteras. Det har visat sig att turism är ett komplext fenomen och djupt 

integrerat i det balinesiska samhället. Denna komplexitet visar sig tydligt om man försöker 

avgöra huruvida turism är något bra eller dåligt för Bali. Svaret på den frågeställningen är 

att turism är både och beroende på vilka perspektiv man använder. En tendens vi sett hos 

våra informanter är att positiv påverkan från turism nästan uteslutande handlar om ökad 

ekonomisk tillväxt och vad denna tillväxt ger möjlighet till. Den negativa påverkan som 

framhållits av våra informanter kretsar kring de förändringar i balinesisk mentalitet som skett 

sedan turismens intåg och expansion på Bali. Vi ser alltså att det finns två olika nivåer av 

påverkan som nämns, en praktisk och en mer abstrakt och värdebaserad. Dessa två nivåer av 

påverkan ligger till grund för uppdelningen av detta kapitel. Vi diskuterar inledningsvis de 

praktiska elementen för att sedan övergå till att behandla de mentala aspekterna. Därefter 

kommer ett avsnitt som diskuterar förhållandet mellan religionens kärna och periferi. 

Avslutningsvis kommer vi in på vilka sätt som balineser försöker hantera den påverkan som 

turism har på Bali med fokus på den balinesiska hinduismens roll i denna hantering.  

7.1 Påverkan på praktiska element 

Den påverkan vi diskuterar i detta avsnitt fokuserar i stor utsträckning på religiösa praktiker 

och kulturella uttryckssätt. Vi argumenterar för att ekonomisk tillväxt med utgångspunkt i 

våra informanters utsagor i uteslutande del är det som lett till de praktiska förändringar som vi 

redogjort för i analyskapitlets inledande avsnitt. Om det inte gäller direkt påverkan, så som 

utbyggnad av infrastruktur vilket ökat andelen tempelbesök, så kan man se en indirekt 

påverkan där en förbättrad ekonomisk situation lett till en förändring av exempelvis 

offerpraktiker.  

 

Den enskilt största praktiska påverkan som nämns av flertalet informanter är det stöd som 

turistindustrin skapar för kulturella uttryckssätt. Detta faktum är något som Stausberg har 

benämnt som vanligt förekommande i mötet mellan turism och lokala kulturer. Varför gynnas 

traditionella konstformer så ofta av turism? Vi menar att detta i stor del går att härleda till ett 
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kapitalistiskt system som blir allt mer dominerande. Denna dominans beror på att 

globalisering enligt Beyer sprider det ekonomiska system som är rådande i det globala 

samhället, och i dagsläget så utgörs detta ekonomiska system enligt Kasser et al av kapitalism 

av amerikansk modell. Det kapitalistiska systemet bygger på tillgång och efterfrågan av varor 

och det som har skett på Bali är att kulturella uttryckssätt har blivit en vara som verkar under 

denna princip. Kulturella uttryckssätt, som på Bali i mångt och mycket är likställt med 

religiös praktik, är något som turister vill uppleva och är villiga att betala för. I och med att 

kultur blir en vara så skapas även en konkurrenssituation mellan de som erbjuder dessa varor, 

vilket i sin tur leder till en ständig vilja att investera i sina konstformer för att göra dem mer 

konkurrenskraftiga. Är denna process då något negativt? Alison M. Johnston skulle 

förmodligen argumentera för detta i och med hennes kultursyn som grundas i ett ideal om 

opåverkan. Vi, med utgångspunkt i våra informanters upplevelser, kan dock inte stödja 

Johnston i hennes argumentation då denna process av dem ses som något positivt. Det faktum 

att det ses som något positivt är även något som Stausberg bekräftar som relativt vanligt 

förekommande. Det ska dock tilläggas att kommersialiseringen av kulturella och religiösa 

uttryckssätt inte ses som helt oproblematisk av våra informanter då några av dem uttryckt oro 

över att ett ensidigt utvecklande av dessa uttryckssätt, där underhållningsvärdet är det enda 

som fokuseras, kan leda till ett urlakande av dess religiösa värde.  

 

Ytterligare en oro som våra informanter delger oss i relation till turistindustrin är att Bali 

upplevs som mindre. Landkonverting sker, exempelvis då tidigare jordbruksmark ersätts av 

turistområden. Problematiken detta skapar handlar dock inte endast om platsbrist utan går 

djupare än så. Det balinesiska landskapet och dess natur har en central roll i balinesisk 

hinduism, inte minst i relation till filosofin Tri Hita Karana då den statuerar vikten av 

människans relation till bland annat miljö, och varje gång exempelvis ett risfält konverteras 

går, enligt några av våra informanter, en del av den balinesiska kulturen förlorad. 

Byggnadsrestriktioner är ett sätt för balinesiska myndigheter att försöka kontrollera denna 

kulturförlust. Man kan se tendenser att dessa restriktioner särskilt omfattar områden centrala 

för den balinesiska religionen, då de främst gäller tempel, vattendrag och i viss mån 

traditionella byar. Eftersom vår undersökning har visat att dessa byggnadsrestriktioner inte 

alltid följs så menar vi att denna oro i allra högsta grad kan anses befogad. Att dessa 

restriktioner inte följs förklarar våra informanter med den utspridda korruption som finns på 

Bali. Detta får som följd att många av våra informanter drar slutsatsen att turistindustrin 

värderas högre än religiösa värden från myndigheters håll.  



72 

 

 

Det blir tydligt när man summerar den påverkan som våra informanter upplever att turism har 

på praktiska element i det balinesiska samhället att turism är den industri som har störst 

påverkan på religionen på Bali. Turistindustrin genomsyrar allt från vägnät och arbetsvillkor 

till estetisk utveckling och offerpraktiker. En tydlig tendens som går att identifiera är att de 

allra flesta av de effekter turism har på det balinesiska samhället går att härleda till en 

förbättrad ekonomi. Det är väldigt få effekter som våra informanter belyser som inte har en 

direkt eller indirekt ekonomisk koppling. Vi finner egentligen bara ett sådant exempel och det 

är att turism skapar mötesplatser med främmande kulturer. Detta får oss att ställa oss frågan 

om den påverkan som sker på Bali sker endast på grund av närvaron av en dominerande 

industri, och inte att denna industri specifikt måste vara turism. Man kan dock konstatera att 

turism stödjer aspekter i det balinesiska samhället som man kan anta att andra industrier hade 

ignorerat. En sådan är utvecklingen av kulturella uttryckssätt som vi nämnt ovan. Man kan 

självklart anta att en sådan utveckling hade kunnat ske även om balineser fått en ökad 

ekonomisk tillväxt från en annan industri, exempelvis IT, men att denna utveckling då hade 

varit en intern balinesisk angelägenhet och inte delvis externt finansierad som man kan se 

exempel på att den är i dag. Samma förändringar av infrastruktur, arbetsförhållanden och 

offerpraktiker hade förmodligen skett även om Bali hade varit dominerat av en IT-industri och 

säkerligen hade andra aspekter förbättras som IT-industrin för med sig till skillnad från 

turistindustrin. Det ska dock tilläggas att mycket av det ekonomiska stöd som vi menar att 

turistindustrin för med sig fokuserar områden som är centrala i det balinesiska samhället, 

nämligen kultur och religion, och att detta stöd i hög utsträckning uppfattas som positivt av 

våra informanter. Turistindustrin har dock självklart negativ påverkan på Bali när det gäller 

exempelvis miljöaspekter som vissa andra industrier kanske inte hade orsakat i lika stor 

utsträckning. Den spekulation som vi ägnat oss åt här tar sin utgångspunkt i att Bali 

domineras av en eller annan extern industriform, men man kan lika gärna tänka sig det 

omvända; att Bali domineras av en inhemsk industri såsom exempelvis jordbruk. Detta 

scenario föredras av vår informant Sadra som menar att Bali hade varit mer bevarat då.  

7.2 Religionens ”kärna” och ”periferi” 

De förändringar rörande offertillverkande och religiösa och kulturella uttryckssätt som vi 

beskrivit i analyskapitlet är sådana som våra informanter betecknar som ytliga och perifera, 

och utan större betydelse för balinesisk hinduism i stort. Våra informanter besvarar ständigt 
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frågan om förändringar sker på religionen med att nekande säga att ”kärnan” är opåverkad. 

Att religionen har en kärna är en tankegång som vi inte delar med våra informanter. Vi ser 

religion som en mänsklig konstruktion medan våra informanter hävdar att det finns aspekter 

av religion som existerar oberoende av människan, vilket vi redogjort för i analyskapitlets 

inledande avsnitt. Eftersom vi ser religion som en mänsklig konstruktion så blir det 

problematiskt att referera till en ”kärna”, eftersom denna kärna skiljer sig så markant från 

utövare till utövare, trots att våra informanter verkar ha en relativt likartad syn på vad denna 

motsvarar inom balinesisk hinduism.  

 

Vi drar slutsatsen att de förändringar som vi nämner ovan av inte ses som centrala av våra 

informanter. Att sätta detta i relation till Hooykaas, som identifierar balinesisk hinduism som 

en ortopraktisk religion, blir intressant då det väcker frågor om religionen börjat gå ifrån sin 

ortopraktiska natur. Vårt resultat visar tendenser på detta, då den kognitiva dimensionen av 

religionen är det som ständigt refereras till som dess ”kärna” av våra informanter. Det resone-

mang som våra informanter för kan bäst förstås med hjälp av det val som Beyer menar att 

religioner ställs inför i mötet med globalisering. Att påstå att vissa förändringar kan 

accepteras så länge ”kärnan” förblir orörd är ett exempel på den konservativa hållning som en 

religion kan välja att ta i mötet med globalisering. Just det faktum att vissa förändringar 

accepteras av våra informanter kan tolkas som att vissa praktiska element inom balinesisk 

hinduism tappar vikt. I en ortopraktisk religion kan detta te sig underligt men med utgångs-

punkt i våra informanters utsagor så kan vi se en strävan mot ett förstärkande av religionens 

kognitiva dimension. Ett spridande och ett återuppväckande av teologiska förklaringar till 

religionsutövningen är en önskan som delas av de flesta av våra informanter. Vi tolkar denna 

strävan mot intellektuell överbyggnad som ett sätt för balinesisk hinduism att hantera globali-

sering. Om religionen blir mer kognitiv så blir dess ”kärna” svårare att påverka från ett externt 

håll, till exempel genom en globaliseringsprocess, än om religionen bygger på en 

kontextspecifik praktik, då kontexten ständigt riskerar att förändras i mötet med globalisering.  

7.3 Påverkan på mentalitet och värderingar 

De förändringar som vi diskuterat i ovanstående avsnitt har över lag varit positiva eller ansetts 

perifera. Med en syn på kultur som endast innefattar estetiska uttryckssätt så är det lätt att 

beskriva turismens påverkan som positiv på Bali, eftersom turism, som vi tidigare påpekat, 

stödjer dessa uttryckssätt inte minst för att industrin tjänar pengar på att uttryckssätten hålls 
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starka. McKean menar på grund av detta att kulturen på Bali genomgår en renässans. Vi vill 

dock likt Picard ifrågasätta denna förenkling av turismens effekter genom att istället använda 

en bredare kulturdefinition som även innefattar värderingar och mentalitet, och turismens 

förhållande till kultur blir då mer problematiskt.  

 

Majoriteten av de negativa förändringar som vi presenterat i vårt analyskapitel relaterar våra 

informanter vara kopplade till mentalitet och värderingar. Globalisering och västernisering 

nämns av våra informanter som huvudordsaker till de mer negativa förändringarna, inte minst 

när det gäller konsumtionsmönster. En annan aspekt är att den ökade materialism och 

individualism som härrör från det kapitalistiska system som Bali i dag är en del av medför att 

mer är till salu i dag än tidigare; något som bekräftar Thomas Bremers utsaga om att allt 

potentiellt kan bli en vara i en turistindustri. Ett tydligt exempel på detta som vi stött på i vår 

undersökning är gästfrihet. Urry hävdar att i takt med att människor blir mer medvetna om det 

kapitalistiska systemets spelregler så blir gästfrihet en tjänst som utbyts mot pengar. Våra 

informanter menar att gästfriheten i dag i allt större utsträckning är något som säljs snarare än 

något som är rotat i den balinesiska naturen. Detta faktum får oss att ställa oss frågan: vad mer 

är till salu? Och kanske framförallt vad mer kan potentiellt bli till salu? Vi har redan varit inne 

på en del av svaret på den inledande frågan i föregående avsnitt i samband med 

byggnadsrestriktioner som bryts. Trots att det finns byggnadsrestriktioner för marken så 

lyckas den köpas mycket på grund av den utspridda korruption man hittar på Bali. Detta 

innebär att okränkbara värden fått ett pris. Ett annat tydligt exempel är att danser som tidigare 

endast genomfördes i religiöst syfte i dag i allt högre grad framförs som underhållning. Denna 

kommersialisering är en av Johnstons största farhågor när det gäller möten mellan turist-

industrin och lokalbefolkningar. Hon menar att detta, och egentligen alla förändringar som 

sker på grund av turism, är tecken på ”kulturförlust”.  

 

Användandet av begreppet ”kulturförlust” är problematiskt. Anledningen till vår kritiska 

inställning till begreppet är att det ser ursprungsbefolkningens kultur som något statiskt. En 

finit resurs som minskar varje gång en förändring sker. Detta antyder alltså inte bara att kultur 

kan ”ta slut” utan även att kulturen definieras efter en stereotyp, statisk mall. Om en deltagare 

i en ursprungsbefolkning inte längre ägnar sig åt den ursprungsbefolkningens traditionella 

kultur så är hen inte längre en rättmätig medlem i denna etniska grupp. Vi förordar istället att 

man ska ha en mer dynamisk syn på kultur där en förändring ses som en förändring snarare än 

en förlust. Det är varken vår eller Johnstons sak att värdera vad ”essensen” i en kultur är, eller 
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att benämna en förändring som negativ eller positiv. Att göra det är att ta bort 

lokalbefolkningens egen bestämmanderätt över sin kultur. Med det sagt så kan man självklart 

fortfarande kritisera förändringar av en kultur, dock måste detta ske utan att man 

undervärderar den förändrade formen av kulturen. Trots att svenskar inte längre använder 

folkdräkt i lika stor utsträckning så är inte svensk kultur svagare, den är bara annorlunda. 

Hitchcock och Putra beskriver i sin studie på Bali denna dynamiska form av kultur som i allra 

högsta grad närvarande i en balinesisk kontext. De menar att denna förmåga till förändring är 

anledningen till varför balinesisk kultur i mötet med turism fortfarande har kvar så många 

traditionella element.  

 

Om vi då låter lokalbefolkningen definiera sin egen kultur ser vi dock att många av våra 

informanter pekar ut vissa typer av förändringar kopplade till turism som negativa, och i vissa 

fall ett hot mot balinesisk kultur. Hur man på Bali försöker hantera dessa förändringar är 

ämnet för nästkommande avsnitt. 

7.4 Hantering 

Vi har valt att dela in de hanteringsmetoder som våra informanter förespråkar i tre 

underkategorier. Inledningsvis diskuterar vi restriktioner kring den fysiska närvaron av turism 

både i form av byggnader men även i form av besökare. Därefter följer en diskussion kring 

vilken typ av turism som bör premieras. Avslutningsvis diskuteras religionens roll i att 

hantera turism utifrån Luhmanns subsystemsteori. 

7.4.1 Restriktioner 

Restriktioner ses av våra informanter som ett konkret sätt att hantera främst den påverkan 

turism har på praktiska element så som tempel och kulturella uttrycksformer. Här inbegrips 

både klädkoder, inträdesförbud till vissa delar av templet och byggnadsrestriktioner. Ett 

problem med restriktioner som metod är att de kräver en fungerande rättsapparat som 

upprätthåller reglerna, något som Bali i viss utsträckning saknar i dag. Detta leder i 

förlängningen till en misstro gentemot regeringens förmåga att hantera turism, en inställning 

som vi identifierat som närvarande hos våra informanter. Ett ytterligare problem med 

restriktioner är att det endast fungerar i anslutning till praktiska element. Vår undersökning 

har dock visat att förändringarna från turism på praktiska element sällan upplevs som 

negativa. Istället är det förändringar i mentalitet och värderingar som upplevs som ett 

problem. Det är dock svårt att sätta restriktioner på hur en människa värderar materiella ting 
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och relationer till andra människor. För att lösa problematik i anslutning till värderingar och 

mentalitet propagerar våra informanter för dels andra former av turism än den nu rådande och 

dels en förstärkning av befolkningens medvetenhet kring centrala tankar i religionen. 

7.4.2 Turisttyper 

Ett av de mest konkreta exemplen på sätt att hantera turistindustrin är att reglera vilken form 

av turism som Bali bör premiera. Vi har tidigare nämnt att regionen Karangasem marknadsför 

sig med kulturell turism, och vi har även tagit upp problematiken som finns kring detta 

begrepp. Johnston och våra informanter är, som vi nämnt tidigare, kritiska till kulturell turism 

om den inte drivs på rätt sätt. Grunden till denna inställning ligger främst i en brist på 

standardisering men även i att lokalsamhällen sällan får del av den vinst som turismen 

genererar. Men, Johnston och våra informanter är överens om att kulturell turism potentiellt 

sett kan vara en tillgång om den drivs efter rätt premisser. Dessa premisser är främst lokalt 

styre och bestämmanderätt. I det avseendet kan man hävda att platser som Gedong Gandhi 

Ashram och Wayans kaffeplantage är exempel på lyckad kulturell turism då de har som 

affärsidé att återinvestera mycket av sin vinst i lokalsamhället. En tankegång som generellt 

sett saknas i många andra former av turism.  

7.4.3 Religion som moralisk kompass 

När våra informanter pratar om att hantera den påverkan turism har på balinesisk hinduism 

försöker de skapa relevans för religion som subsystem i mötet med globaliseringen. De vill 

stärka subsystemets agerande kommunikation för att försöka lösa de problem vi presenterat 

ovan, skapade av det ekonomiska subsystemet reperesenterat av turism. Den agerande 

kommunikation de ämnar stärka är främst spridandet av de centrala filosofierna Catur Purusa 

Artha och Tri Hita Karana. Våra informanters förhoppning är att dessa filosofier ska vara 

centrala, inte bara hos balineser själva utan även hos de investerare som vill etablera sig på 

Bali inom turistindustrin. Om denna förhoppning lyckas menar man att turismens negativa 

aspekter minimeras, och att det inte finns någon risk för exploatering av ön. Att denna 

användning av balinesisk hinduism som en moralisk kompass förespråkas både av våra 

informanter och av de representanter från regeringen som vi varit i kontakt med är något som 

vi menar indikerar hur central denna tanke om religion som lösning på problem skapade av 

turism är.  Hitchcock och Putra har visat hur balinesisk hinduism användes för att hantera, och 

ge en kontext till, bomberna på Kuta 2002 och 2005 vilket tyder på att den balinesiska 
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hinduismens agerande kommunikation (subsystemets sätt att lösa problem skapade av andra 

subsystem) har en stark förankring i det balinesiska samhället.  

 

Hur ämnar då våra informanter sprida medvetenhet kring filosofierna? Svaret som ständigt 

ges i anslutning till detta är utbildning; att så många balineser som möjligt förstår och 

anammar Catur Purusa Artha och Tri Hita Karana i sin vardag, och kanske främst sin 

affärsverksamhet. Ett propagerande för en ökad förståelse för dessa principer är ytterligare ett 

steg mot en förstärkt kognitiv dimension av balinesisk hinduism som vi tidigare varit inne på. 

Det här alltså sättet på vilket balinesisk hinduism möter den utmaning som Beyer menar att 

det religiösa subsystemet ställs inför i och med globalisering; att hävda sig gentemot andra 

sociala nätverk och ta rollen som moraldefinierande agent. Turismens etablering på Bali har, 

som vår undersökning visat, resulterat i ett underminerande av traditionella värderingar och en 

förändring av vad som anses som moraliskt riktigt. Den anstränging som nu görs för att 

aktualisera och göra gällande de centrala filosofier som nämnt som riktlinjer är, menar vi, ett 

sätt för Balis religiösa subsystem att återta sin roll som moraldefinierande agent och hävda sig 

gentemot det ekonomiska subsystem som medfört både positiva och negativa förändringar för 

ön och dess befolkning.  
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8. Vidare förskning 

På grund av undersökningens kvalitativa karaktär och vårt begränsade antal informanter har 

inga generella slutsatser kring relationen mellan turism och balinesisk hinduism kunnat dras. 

Det går dock att se vissa tendenser, och dessa leder oss in på nya spår som kan vara värda att 

undersöka för att få ett bredare perspektiv.  

 

Vi har i diskussionskapitlet jämfört turistindustrin med andra industriformer. Det hade varit 

intressant att komplettera denna studie med en undersökning av hur en annan form av industri 

påverkar religionsutövningen i en kontext liknande den balinesiska för att kunna avgöra 

huruvida turism är mer eller mindre destruktivt än andra industriformer. En sådan under-

sökning skulle kunna vara relevant för samhällen som tar beslut kring vilken industri de bör 

satsa på, och ge en insikt i vilka faktorer som gör att en religion eventuellt förändras. 

 

Vi föreslår även en större studie med inriktning mot den kognitiviseringsprocess som vi sett 

tendenser på i vår undersökning. Beror denna kognitiviseringsprocess på enbart globalisering, 

eller finns det fler faktorer? Att genomföra en sådan undersökning med en bredare 

informantbas än den vi fått tillgång till skulle möjligtvis kunna generera ett mer generaliser-

bart resultat.  

 

Ett spår som vår undersökning ledde oss in på, men som vi på grund av den begränsade 

tidsaspekten och uppsatsens omfång inte kunde fullfölja, är frågan om autonomi. Detta var 

något som intresserade oss tidigt i arbetsprocessen, men avgränsningar gjorde att detta ämne 

inte aktualiserades. Frågan om Balis autonomi gentemot Jakarta som en potentiell lösning på 

mycket av den problematik som turism skapar är onekligen värd att undersöka.   
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