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Abstract

This essay will address the issue of how Western tourism affects the Tibetan 

population and specifically Buddhism in the Tibetan colony of McLeod Ganj in 

northern India. The essay explores the relation between religious, political and 

economic interests and what the Tibetan people think about commercialization of 

their culture and religion. The methods used are qualitative with literature studies, 

semi-structured interviews and participatory observation. The theoretical framework 

that this essay is a combination of are theories of interaction between Western and 

Tibetan Buddhism by Donald S. Lopez and Peter Moran together with theories of 

post-secular tourism presented by Mats Nilsson, John Urry and Jonas Larsen. 

The conclusion is that religious, political and economic interests work together and 

benefit from each other such that Tibetan locals generally welcome Western tourism 

as it benefits the economy, spreads Buddhism and creates knowledge about the 

political situation of Tibet. 

Keywords: Appropriation, Post-secular tourism, Tibetan Buddhism, Religion, 

Globalization



Abstrakt 

Denna uppsats behandlar frågan om hur västerländsk turism påverkar den 

tibetanska lokalbefolkningen och specifikt buddhismen i McLeod Ganj i norra Indien. 

Uppsatsen undersöker och kartlägger relationer mellan religiösa, politiska och 

ekonomiska intressen samt vad den tibetanska befolkningen tycker om en eventuell 

kommersialisering av deras buddhistiska kultur och religion. De metoder som 

används är kvalitativa med litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer och 

deltagande observation. Den teoretiska referensramen består av teorier som 

behandlar interaktionen mellan västerländsk och tibetansk buddhism av Donald S. 

Lopez och Peter Moran tillsammans med teorier om postsekulär turism av Mats 

Nilsson, John Urry och Jonas Larsen. 

Slutsatsen visar att religiösa, politiska och ekonomiska intressen främst samarbetar 

med varandra och drar nytta av varandra i McLeod Ganj.  Den tibetanska 

lokalbefolkningen välkomnar generellt västerländsk turism då den gynnar ekonomin, 

sprider buddhism och skapar medvetenhet om den politiska situationen i Tibet. 

Nyckelord: Appropriering, Postsekulär turism, Tibetansk Buddhism, Religion, 

Globalisering
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Inledning 

Det blir allt vanligare i västerländska sammanhang att identifiera sig som andlig 

istället för religiös.1 Att inte kalla sig för religiös trots en tro på något icke-världsligt 

grundar sig ofta i ett missnöje för organiserad religion och som alternativ används 

termen andlig.2 För många av de som kallar sig för andliga så är buddhismen 

lockande då den till skillnad från bland annat de abrahamitiska religionerna inte 

främst baseras på en gudstro utan istället på så kallad upplysning och många 

västerländska anhängare väljer att se buddhismen mer som en filosofi än som 

religion.3 I bland annat tibetansk buddhism så förekommer det däremot flera 

gudsbilder, riter och religiösa inslag men i västerländska sammanhang så har det 

religiösa ofta tonats ned och istället fokuseras det på andra delar av buddhismen 

som kan ses mer som filosofiska. Ett exempel är mindfulnessindustrin som snabbt 

ökat i popularitet i väst på senare tid. Mindfulness har av västerlänningar ofta 

presenteras som en ren teknik för ökad självkännedom men ursprungligen kommer 

mindfulness från buddhismen och innefattar flera inslag. Inom mindfulnessindustrin 

är kontemplativa tekniker och begrepp direkt tagna från buddhismen men istället för 

att användas för soteriologiska syften så används de som terapeutiska.4 Detta 

fenomen har kritiserats av missnöjda buddhister och buddhism i väst har anklagats 

för vad socialantropologen Per Drougge kallar för “otillbörlig appropriering, urvattning 

och kommersialisering av en religiös teknik”.5 Denna problematik förekommer i 

västerländska länder där buddhism och buddhistiska inslag växer, men samma 

problem återfinns även i buddhistiska samhällen där västerländsk turism växer och 

får inflytande över buddhismens utveckling. 

I tidigare forskning har i regel turism, kultur och religion setts som oberoende av 

varandra, men enligt Michael Stausberg, professor i religionsvetenskap, så har 

turism och den del av kultur vi kallar religion en dynamisk interaktion.6 Då turismen är

1 Willander 2009: 36-37
2 Ibid
3 Ibid
4 Drougge 2014: 126
5 Ibid: 127
6 Stausberg 2011: 1
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en stor del av det moderna postsekulära samhället är jag av åsikten att forskning av 

turismens relation till det postsekulära bör inkluderas i diskussionen. 

För att undersöka detta spenderade jag en månad under våren 2016 i McLeod Ganj i

norra Indien. McLeod Ganj är en tibetansk koloni och ett populärt resmål för turister 

som bland annat åker dit för att lära sig om den tibetanska buddhismen. Då det 

under turismens högsäsong är långt fler turister än lokalbefolkning i stadsdelen7, vill 

jag undersöka vad tibetanerna själva anser om turismen och hur deras inställning 

och relation till den ser ut. Jag vill belysa tibetanernas egna upplevelser av den 

västerländska turismen och se hur den tibetanska befolkningen ställer sig till frågor 

om en eventuell kommersialisering, urvattning och appropriering av deras kultur och 

religion. 

Denna uppsats kommer därmed att behandla frågan om hur västerländsk turism 

påverkar den tibetanska befolkningen och specifikt buddhismen i den tibetanska 

kolonin i McLeod Ganj i Indien med postsekulär turism som utgångspunkt.

1. Syfte och frågeställningar

I McLeod Ganj är turistindustrin den största inkomstkällan för lokalbefolkningen och 

detta får följaktligen en inverkan på hur samhället utvecklas. Uppsatsen syfte är 

därmed att se hur den tibetanska lokalbefolkningen ser på västerländsk turism i 

området och belägga att turismens ständiga närvaro påverkar hur i synnerhet 

buddhismen gestaltar sig, lokalt såväl som globalt. 

Jag vill visa att den västerländska turismen har ett inflytande på hur atmosfären och 

levnadssituationen för lokalbefolkningen utvecklas. Jag hävdar att den ökade 

västerländska turismen har fått kultursociologiska och kulturekonomiska följder där 

turismen i flera fall fått en prioritet gentemot lokalbefolkningen. Den buddhistiska 

traditionen som den kommit att formas i väst ser annorlunda ut än i den traditionella 

tibetanska traditionen och jag vill därmed undersöka vad tibetanerna själva anser om

den tradition som västerlänningar vill lyfta fram. Jag vill se om det finns en konflikt 

7 Piltz 2005b: 6
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mellan religiösa, politiska och ekonomiska intressen samt kartlägga hur dessa 

konflikter ser ut och vilka åsikter som finns. 

Följande frågeställningar har framtagits som huvudfrågor för uppsatsskrivandet:

● Hur upplever mina informanter att västerländsk turism i praktiken har
påverkat levnadssituationen och religionsutövningen i McLeod Ganj?

●   Hur  problematiseras  förhållandet  mellan  västerländsk turism och tibetansk
buddhism i McLeod Ganj av mina informanter?

2. Centrala begrepp och definitioner 

2.1 Kultur

Begreppet kultur är ett mångtydigt och flytande begrepp som kan ha ett flertal 

potentiella innebörder vilka kan vara motstridiga och konträra.8 På dagligt tal i 

svenska så motsvarar kultur främst kreativa intryck såsom dans, musik, teater eller 

litteratur9 men i denna uppsats används en bredare tolkning av kulturbegreppet 

utformat av Edward Tylor (1871). Utöver det materiella inkluderar Tylor även det 

sociala och det symboliska eller icke-världsliga. Tylor tolkar kultur som ”that complex 

whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society.”10 

Denna definition av kultur inkluderar religiösa processer och traditioner i sin 

samverkan med övriga delar av kulturen. Dessa materiella och immateriella 

traditioner uppfattas i McLeod Ganj som buddhistiska och en del av det egna 

samhället, den egna gruppen, det vill säga den buddhistiska kulturen. En sådan 

förklaring kan ge en relevant förståelseram om ett motsatsförhållande till sådant som 

upplevs som en del av en annan kultur såsom den västerländska kulturen. 

8 Pripp & Öhlander 2005:  847
9 Sigurdsson 2014: 25
10 Tylor 2010: 1-6
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2.2 Religion

I väst är en majoritet av uppfattningen att religion har att göra med dyrkande av 

övernaturliga varelser.11 Denna tolkning av religionsbegreppet är däremot 

problematisk då den inte är inkluderande och universell för alla religioner såsom 

buddhismen. Buddhismen är generellt ansedd att vara en av världsreligionerna12 men

flera av de teistiska definitionerna av religionsbegreppet passar inte in på buddhism. 

Även om den tibetanska buddhismen kan innefatta en tro på gudar och övernaturliga 

väsen så ser gudsbilden annorlunda ut och består inte av en gud som härskar över 

jorden. Vidare skulle därför buddhismen inte ses som en religion enligt definitioner 

som fokuserar på gudomen såsom definitionen av Oxford dictionary of current 

English (1990). “Human recognition of superhuman controlling power and especially 

of a personal God entitled to obedience."13 Denna uppsats utgår istället från en 

funktionell religionsdefinition som fokuserar på vad religion gör av Keith Yandell 

(1999). Yandells definition är bred och fokuserar på vad religion gör utan att vara 

exkluderande till övernaturliga krafter eller makter såsom gudar och passar därmed 

bra för den tibetanska buddhismen. 

A religion is a conceptual system that provides an interpretation of the world and the place of 
human beings in it, bases an account of how life should be lived given that interpretation, and 
expresses this interpretation and lifestyle in a set of rituals, institutions and practices.14

2.3 Turism

Definitionen av begreppet turism utgår ifrån 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.15

Definitionen ger en tydlig förklaring av vad turism innebär men innefattar samtidigt en

begränsning. Utifrån denna definition inkluderas religiösa resor såsom pilgrimsresor 

11 Herbrechtsmeier 1993: 1
12 Ibid: 2
13 The concise Oxford dictionary of current English1990
14 Yandell 1999:16
15 Stausberg, 2011: 6
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som en form av turism.16 Pilgrimsresor utgör en stor del av turismen i McLeod Ganj 

vilket gör det essentiellt att definitionen innefattar denna form av turism. En 100% 

klar och tydlig distinktion mellan turism och andra former av resande kan däremot 

inte göras, det kommer alltid att finnas gråzoner. I del 4.2 Turism och religion 

diskuteras termerna turist och pilgrimsresande mer ingående. 

2.4 Västerlänningar och tibetaner

Jag vill utmärka att varken västerlänningar eller tibetaner menas med att täcka en 

homogen grupp. Inom benämningarna ryms det olika personligheter, 

omständigheter, bakgrunder och åsikter. 

3. Teorier

I detta avsnitt beskrivs de teorier som varit utgångspunkt för att besvara 

frågeställningarna för studien. Först presenteras teorier om interaktion mellan väst 

och tibetansk buddhism med teorier av Donald S. Lopez och Peter Moran. Därefter 

presenteras teorier om postsekulär turism och postturism genom Mats Nilsson, John 

Urry och Jonas Larsen. 

3.1 Västerländsk påverkan på tibetansk buddhism

Donald S. Lopez betraktar den västerländska synen på Tibet och tibetansk buddhism

som en form av new age-antropologi, detta i betydelsen av folk-antropologi till 

skillnad från akademisk eller vetenskaplig antropologi. Han hävdar att de 

västerlänningar som reser till tibetanska exilsamhällen för att studera tibetansk 

buddhism gör detta främst som en kulturell kritik till västvärlden. Genom att framställa

det tibetanska sättet att leva på som ett alternativ till det västerländska levnadssättet 

åstadkommer västerlänningar en tillflyktsplats. Denna syn skildrar ofta tibetanska 

samhällen som idylliska med uråldrig och hemlig visdom17 och denna syn har blivit 

16 Ibid 
17 Lopez 1995: 284
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norm för hur tibetaner värderas i samtiden.18 Lopez menar att Tibet och tibetaner har 

blivit utformade och skapade genom överdrift och blivit idealiserade med liten grund i 

historien.19 Lopez ställer sig kritisk till detta och påpekar att denna syn leder till att 

tibetanernas flyktingstatus och deras politiska situation blir åsidosatt, fokus blir istället

på den orörda kunskapen och den tibetanska buddhismen.20

Peter Moran tar upp möjliga funktioner av tempel som byggts i exiltibetanska 

områden. Moran menar att templen har semiotiska och ekonomiska funktioner, både 

för lokalbor och utländska turister. Templen i exil fungerar som en andlig ryggrad i 

det tibetanska samhället med kontinuitet och stabilitet som skapar en viktig länk till 

det förflutna.21 Västerländska turister önskar framförallt att se en autentisk buddhism i

templen. Templen är däremot omgivna av en ekonomisk närvaro vilket både 

uppmuntras och fruktas. Det kan bidra till en rädsla för tibetanerna då deras religion 

och kultur ser ut att vara till salu och från västerländska turisters håll så finns en 

rädsla att den tibetanska buddhismen blir ännu en handelsvara. Den ekonomiska 

närvaron uppmuntras till viss del av en del tibetaner då utan ekonomisk hjälp så finns

risken att deras kultur och den buddhistiska kunskapen kan gå förlorad.22 ”These 

monasteries are nodes within Buddhist economies of spiritual merit, but their 

presence in the modern market place also provokes fear about ‘religion for sale’ and 

a sell-out of the Tibetan nation.”23 

Morans teori om varför den av väst skapade föreställningen om tibetansk buddhism 

inte alltid överensstämmer med verkligheten är att västerländska turister har minimal 

kontakt med tibetaner.24 Istället argumenterar han likt Lopez för att tibetansk 

buddhism används för att kritisera västerländsk kultur. Föreställningen skapas då det

är något västerlänningar kan känna igen sig i och identifiera sig med. Istället för att 

uppleva tibetansk buddhism som en extern anhopning så skapar västerlänningarna 

ett naturligt inre stadium som står för de missnöjen de känner för det västerländska 

18 Ibid: 268
19 Lopez 1998, 183
20 Ibid: 288
21 Moran 2004: 60
22 Ibid: 58
23 Ibid: 6
24 Ibid: 24
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livet.25 Ett exempel på detta är att vissa västerlänningar, buddhister eller inte, finner 

det störande med den uppenbara pengamarknad som pågår i en tradition som de 

läser som spirituell och antimaterialistisk. De flesta tibetaner reagerar däremot inte 

på detta då de inte skiljer på ekonomi och religion på samma sätt.26

Moran menar att de flesta tibetaner tycker det är positivt med en framhävning av 

Tibets andliga sida, men framhäver att det inte är en homogen åsikt utan att de finns 

de som starkt kritiserar detta då det riskerar att tibetaner inte ses som ett ungt och 

modernt folk utan endast ses utifrån deras religion.27 Moran citerar tibetanen 

Jamyang Norbu som ställer sig starkt kritisk till denna typ av representation av Tibet.

We want Tibet the nation, not Tibet the Shangri-la that’s going to save the materialistic world 
from its own greed … Tibet deserves to survive just because it is Tibet, not because it has 
something to give to the world … Tibetans don’t want to be used as the crucible for the New 
Age experiment of Westerners.28

Ett annat exempel av denna åsikt är tibetanerna Tsering och Namgyal som citeras av

forskaren Åse Piltz i hennes forskning om den tibetanska diasporan i avhandlingen 

Seger åt Tibet (2008). Tsering och Namgyal menar att buddhismen har lett till en 

passivitet och bidragit till att tibetanernas situation inte förbättras. ”Människor gick 

omkring och sa Om Mani Padme Hum när kineserna kom. De fortsatte att säga Om 

Mani Padme Hum när de blev utkastade från sina hem, torterade och våldtagna. Än 

idag går många omkring och säger Om Mani Padme Hum, som om det skulle ge oss 

vårt land tillbaka”.29 

3.2 Postsekulär turism

Pilgrimsresor har de senaste åren varit en av de mest växande turistnischerna.30 

Mats Nilsson beskriver pilgrimsresor som ett socialt fenomen som är i konstant 

förändring. På grund av att fenomenet inte är statiskt så hävdar han att dess mening 

25 Ibid
26 Ibid: 78
27 Ibid: 193
28 Ibid: 192
29 Piltz 1995b: 60, Om Mani Padme Hum är ett frekvent använt mantra av den tibetanska populationen som sägs ha 
stor kraft och representerar medkänsla.
30 Nilsson 2016: 5
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eller innebörd inte går att ta för given.31 Han argumenterar för att dogmen om 

institutionaliserad religion är borta och att det inte längre är institutioner som 

definierar innebörden av heliga platser. Därför är det viktigt att förstå hur religiösa 

platser konstrueras i dagens postsekulära samhälle.32 Sekularisering av det moderna 

samhället har länge varit en dominerande fråga inom teologiska och filosofiska 

studier men inte förrän nyligen har frågan lett till insikten att religion alltid varit en del 

av moderniteten.33 I den här uppsatsen syftar postsekularism till att förstå den nya 

religiositeten och den religiösa återuppkomsten i det moderna samhället. 

Enligt Nilsson så representerar postsekulär turism en ny privat religiositet. 

Postsekulär turism kännetecknas av individer som använder traditionella religiösa 

symboler, ritualer och praxis för sina egna syften. I kontrast till traditionellt 

pilgrimsresande där den religiösa institutionen föreskriver innebörden och meningen 

av destinationen så är betydelsen av plats såväl som resa präglat av subjektiva och 

individuella värden av samtida pilgrimer, det vill säga postsekulära turister.34 Även om

den religiösa institutionen har makten över formaliteter på destinationen så är dess 

informella innehåll såsom mening, upplevelse och motivation bestämt av den 

postsekulära turisten. Destinationens ursprungliga mening lever vidare som en 

symbol relaterad till helighet av upplevelsen, men meningen blir omarbetad i och 

genom postsekulär turism. Vad som återstår är en destination präglad av postsekulär

turism men som inramas av institutionell religiös historia och dogmer. Nilsson 

beskriver det som att institutionen äger kroppen, men själen tillhör pilgrimerna.35 Den 

postsekulära turisten består av ett visst ego för att öka turistens sociala och kulturella

identitetsskapande som de kan ta med sig när de återvänder hem.36

Det är inget nytt med pilgrimsresor där målet med resan är att bekräfta sin religiösa 

tro genom att besöka ordinerade platser. Men i förståelsen av postsekulär turism så 

sätter den resande det sakrala i ett subjektivt sammanhang som inte nödvändigtvis 

syftar till att bekräfta eller utveckla en viss tro.37 Pilgrimsfärder blir en del av 

31 Ibid: 6
32 Ibid: 7
33 Nilsson, 2016: 24
34 Ibid: 65-66
35 Ibid: 66
36 Ibid
37 Ibid: 67
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postsekulär turism med olika kombinationer av sakrala och sekulära motivationer. 

Det blir resor eller vandringar som bygger på en ursprunglig religionsinspirerad tanke

men som nu gestaltas på olika sätt där både själva resan och destinationen, platsen, 

tolkas och omtolkas 38 Nilsson sammanfattar distinktionen av pilgrim, sekulär turist 

och postsekulär turist enligt följande modell:

- En pilgrim gör en resa till en viss destination för att uppfylla en kanonisk 

skyldighet, vilket bekräftar en institutionaliserad religiös tro. 
- Den sekulära turisten är en pilgrim utan traditionell religiös tro.
- Den postsekulära turisten är en pilgrim som söker en personlig religiös tro 

utan obligationer till religiösa eller sekulära kanon.39

John Urry och Jonas Larsen menar att en postturist är när en turist är medveten om 

att turism är ett spel där ingen autentisk upplevelse existerar. Postturisten är 

medveten om att hen inte är en osynlig observant när en plats besöks och att rollen 

som utomstående inte går att undgå. 

The post-tourist thus knows that he or she will have to queue time and time again, that the 
glossy brochure is a piece of pop culture, that the apparently authentic local entertainment is 
as socially contrived as the ethnic bar, and that the supposedly quaint and traditional fishing 
village could not survive without the income from the tourism.40

Urry och Larsen betonar de socialt konstruerade egenskaperna av turismen, vilket 

innebär att både konstruktion och konsumtion är socialt organiserade och att 

turistmål måste utmärka sig som extraordinärt för att särskilja sig från andra platser.41

De argumenterar även för att turistdestinationer inte är konstanta utan ständigt kan 

ändras. Enligt dem så är detta beroende på hur platser är producerade eller 

reproducerade inom media.42 

38 Ibid: 69
39 Nilsson 2016: 67
40 Urry and Larsen 2011: 114
41 Ibid
42 Ibid: 116
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4. Tidigare forskning 

4.1 Tibetansk buddhism och västerländska föreställningar

Åse Piltz är en av de som tidigare forskat kring västerländska föreställningar och 

dess inverkan på Tibet och tibetansk buddhism. Hennes forskning har liksom denna 

uppsats sin grund i McLeod Ganj. Piltz hävdar att Tibet har blivit landet för det 

buddhistiska folket43 och att tibetanerna generellt definieras genom sin 

religionstillhörighet. Hennes forskning visar att både västerlänningar och tibetaner 

definierar och likställer Tibet med buddhism men att anledningarna till definitionen 

skiljer sig åt. För västerlänningar så handlar det främst om att Tibet ses som ett 

tidlöst Shangri-La där Tibet symboliserar en andlig tradition och kunskap som gått 

förlorad i västvärlden.44 Denna syn på Tibet används av västerlänningar för att 

kritisera västerländsk materialistisk kultur och visa på ett alternativt levnadssätt eller 

helt enkelt som ett sätt att uttrycka personlig samhörighet med den buddhistiska 

kulturen.45 För tibetaner likställs Tibet med buddhism delvis för att de helt enkelt 

identifierar deras kultur med buddhism men också av politiska skäl för att visa 

omvärlden vikten av Tibets överlevnad.46 Detta hävdar Piltz har skett på bekostnad 

av andra delar av tibetansk kultur som undantrycks då det religiösa får den centrala 

platsen.47 Vidare menar Piltz att trots att buddhismen har använts politiskt för att 

betona vikten av Tibets överlevnad så har den ibland fått motsatt effekt då 

buddhismen tycks överleva trots den tibetanska politiska situationen och istället tar 

fokus från den.48 

Med tanke på deras situation kan det tyckas förvånande att många beger sig till de 
exiltibetanska samhällena inte så mycket i syfte att hjälpa dem, som att själva bli hjälpta av 
tibetanerna och deras andliga kultur. Detta fenomen är givetvis inte förbehållet det tibetanska 
folket, men har i deras fall starka politiska implikationer.49 

43 Piltz 2005a: 11 
44 Ibid: 41, Shangri-la är ett begrepp introducerat första gången av James Hilton i hans roman Lost Horizon (1993).        
Begreppet representerar en alternativ värld som framställs stå bortom ytligheten och okunskapen i västvärlden.
45 Ibid: 243 
46 Ibid: 44 
47 Ibid: 236 
48 Ibid: 245-246 
49 Ibid: 11
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Piltz påstår att det finns ett flertal föreställningar om Tibet som framställer landet på 

ett romantiserande vis där tonvikten lagts på buddhismen och landets religiositet. 

Romantiseringen förekommer bland annat genom media, Dalai Lamas nutida gestalt,

filmer och litteratur. Detta innefattar enligt henne både akademisk och annan 

litteratur.50 Piltz menar att dessa teorier ursprungligen kom från forskare och teosofer 

men att de en bit in på 1900-talet fick en mer allmän och populär spridning och 

föreställningarna om en religiös nation tog fart. Romantiseringen som har skett har 

enligt Piltz fått en stor betydelse då den använts för att framföra Tibets politiska 

budskap och för att skapa ekonomiska stöd. Föreställningen har även blivit norm i 

väst för den generella föreställningen om Tibet och använts som en kulturkritik till det 

västerländska levnadssättet.51 

Peter Moran har likt Piltz forskat kring västerländsk påverkan på Tibet och tibetansk 

buddhism. Moran hävdar likt Piltz att Tibet används som ett begrepp för andlig 

kunskap i västvärlden och har blivit internaliserat av västerländska turister.52 Till följd 

av detta så har den autentiska tibetanska buddhism som den har existerat i den 

exiltibetanska diasporan börjat blekna och istället börjat efterlikna en västerländsk 

önskan och begär av hur de själva vill att buddhismen ska se ut.53 Detta hävdar 

Moran har pågått i decennier men att denna bild av Tibet har tagit extra fart i och 

med den medialisering som skett det senaste årtiondet. Han menar att 

västerlänningar har fått en falsk bild av Tibet, inte bara av dess komplexa historia 

men även dess heterogenitet.54 Romantiseringen av Tibet har skett framförallt genom

populärkultur såsom Tintin i Tibet (1959) eller hollywoodproduktionen 7 år i Tibet 

(1997) med Brad Pitt. Dessa produktioner har kommit att utgöra en stor del av 

västerlänningars föreställning av Tibet som en andlig kultur.55 Tibet har fått en 

särskild status av väst i och med romantiseringen som sker och enligt Piltz är Tibet 

högsta mode.56 Framförallt sker detta inom New Age-rörelsen då de tibetanska 

andliga gåvorna och den andliga kulturen i många fall inte endast anses vara en del 

50 Piltz 2005b, 21-23 
51 Ibid: 20 
52 Moran 2004: 39 
53 Ibid: 4
54 Ibid: 6
55 Piltz 2005b: 20
56 Ibid: 38
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av de förflutna utan en del av samtiden.57

4.2 Turism och religion

Michael Stausberg har forskat om interaktionen mellan religion och turism, han 

betonar att när det kommer till religiösa destinationer så spelar media en stor roll. 

Ofta har den resande turisten sett bilder av destinationen innan de anländer till 

resmålet genom olika medier såsom resemagasin eller reseprogram.58 Det religiösa i 

resmålen fungerar ofta endast som en parameter för att skapa ett tema för 

destinationen, men för den resande kan det även finnas andra motivationer för 

resmålen såsom shopping, mat eller andra aktiviteter som är viktigare för dem.59 

Detta gör att även när det kommer till religiösa resmål så är det inte endast religiösa 

pilgrimsresande som besöker destinationen utan ofta är det så kallade vanliga 

turister som är i majoritet på religiösa orter.60 Vidare menar Stausberg att trots att 

dessa turister inte är pilgrimsresande så är det vanligt att de deltar i religiösa 

aktiviteter såsom deltar i böner och besöker tempel med anledning av nöje eller 

upplevelser.61

Stausberg diskuterar mottagandet och synen på turism och kommersialisering av 

lokalbefolkningen vid religiösa buddhistiska resmål där turismen haft en stark 

framväxt. 

Some respondents approved of the commercialization since it, among other reasons, created a 
livelier atmosphere and because they felt that it might even help to create an interest in 
Buddhism among visitors. Other respondents, however, were disapproved by the 
commercialization, partly because it was seen as a threat to the religious character of the site, 
and partly because of the unpleasant degree of haggling that had started to occur.62

Mats Nilsson menar att pilgrimsresor kan förklaras i form av två dimensioner, en 

extern resa till en helig plats och en intern resa inom sig själv.63 Vidare förklarar han 

att en pilgrimsresa likt turism innebär en flykt från det vanliga för att söka det 

57 Ibid: 21
58 Stausberg 2011: 81
59 Ibid: 82 
60 Shepherd 2013: 122
61 Ibid
62 Stausberg 2011: 86 
63 Ibid: 15
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extraordinära.64 Så även om ordet pilgrimsresa syftar på att besöka en helig plats så 

kan olika platser vara heliga för olika personer och flera antropologer hävdar att 

pilgrimsresor inte är begränsade för religiösa syften utan att destinationen för en 

pilgrimsresa kan vara i princip var som helst.  

5. Metod och material

5.1 Genomförande, urval och datainsamling

Kvalitativa metoder har använts för att utföra studien med litteraturstudier, 

semistrukturerade intervjuer och deltagande observation. Intervjuerna har 

genomförts med tibetanska informanter som bor eller har varit bosatta i McLeod 

Ganj. Under intervjuerna har ett semistrukturerat intervjuschema använts med 

förberedda intervjufrågor följt av olika följdfrågor beroende på informanternas svar. 

Intervjuerna är därmed delvis styrda utifrån studiens utgångspunkt och 

frågeställningar men det har även lämnats rum åt informanterna att välja 

fokusområde. Engelskanivån har varit bra hos samtliga av mina informanter och 

ingen tolk har behövts användas vid intervjuerna. 

Litteraturen som ingått i studien är böcker och artiklar som tar upp Tibets historia och

tibetanernas situation samt litteratur om samband mellan religion och turism. Det har 

även utförts deltagande observation som har skett genom deltagande i aktiviteter 

med västerländska turister och tibetaner. Aktiviteterna har innefattat bland annat 

undervisningar med buddhistiska lärare, samtal med butiksägare och samtal med 

västerlänningar eller tibetaner på caféer, gator, tempel och andra sevärdheter. 

För studien har fyra informanter valts ut för de semistrukturerade intervjuerna. 

Informanterna har valts för att presentera en så bred men samtidigt relevant grupp 

som möjligt där alla har kopplingar till västerländsk turism och tibetansk buddhism.  

Alla fyra har fått möjlighet att vara anonyma men samtliga har gett sitt samtycke till 

att deras namn skrivs ut.

  

64 Ibid: 16
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● Tenzin Tselha arbetar som föreståndare på gräsrotsorganisationen Students

for a Free Tibet. Tselha är född och uppvuxen i en tibetansk flyktingfamilj i

Ladakh som ligger i norra Indien men bor sedan flera år tillbaka i Dharamsala.

Organisationen har över 650 lokala arbetsgrupper i över 35 länder.65

● Geshe Lhakdor är munk och föreståndare på the Library of Tibetan Works

and Archives. Lhakdor är född i Tibet men har varit bosatt i Dharamsala sedan

1976, han är även översättare och religiös assistent för den nuvarande Dalai

Lama.
● Geshe Tenzin Damchoe är även han munk och uppväxt i Dharamsala men

bor för tillfället i USA och undervisar i buddhism. Damchoe har studerat och

arbetat på College for Higher Tibetan Studies, SARAH, där undervisas både

västerländska och tibetanska studenter i buddhism.
● Yeshi Lhundup är föreståndare och grundare av Tibet World, en icke-statlig

organisation  som  fungerar  som  en  plattform  för  utbildning,  kulturell

medvetenhet  och  för  att  förmedla  tibetanska  värderingar  till  omvärlden.66

Organisationen har flera västerländska turister som hjälper till som volontärer

bland annat med att lära ut engelska och yoga, främst till tibetaner men även

till annan lokalbefolkning och turister. 

Förutom Geshe Tenzin Damchoe som för tillfället bor i USA så är alla informanter 

bosatta sedan en längre tid i Dharamsala och har sett Dharamsala innan den 

västerländska turismen växt sig så stor som den är idag. Det är medvetet en 

blandning av munkar och lekmän samt både män och kvinnor bland informanterna. 

De enskilda intervjuerna har transkriberats i sin helhet och därefter har övergripande 

kategorier tagits fram för att få fram kärnan och det mest centrala från intervjuerna. 

Intervjuerna har kodats efter fyra återkommande nyckelord och uttryck: Positivt, 

Negativt, ‘Praktiska ändringar’ och Buddhism. Efter de fyra huvudkategorierna har 

det skapats underkategorier enligt följande modell. 

65 http://www.sftindia.org/about-us/ (hämtad 2017-03-20)
66 http://www.tibetworld.org/about-us/ (Hämtad 2017-03-20)
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//

5.2. Avgränsningar

Den främsta avgränsningen för studien är den geografiska. Då studien fokuserar på 

McLeod Ganj som är den mest turisttäta stadsdelen av Dharamsala så faller andra 

stadsdelar bort som inte blir behandlade. På grund av tidsfaktorn har en geografisk 

avgränsning varit nödvändig för att göra studien mer kvalitativ. 

En annan avgränsning är antalet informanter och informanternas bakgrund. Trots att 

informanterna valts för att representera en så stor målgrupp som möjligt så har det 

på grund av tidsbegränsning inte intervjuats tillräckligt många för att representera 

samtlig tibetansk lokalbefolkning. 

Då mina informanter arbetar för organisationer och valt att inte vara anonyma kan 

deras svar vara påverkade av vad de förväntas säga och representera istället för 
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deras personliga åsikter och erfarenheter. På grund av detta har den deltagande 

observationen varit en viktig del där diskussioner och samtal inte spelats in och kan 

få fram en annan vinkel. 

6. Bakgrund

6.1 Tibet

Tibet blev ockuperat av Kina 1949/195067 vilket har påverkat området på många sätt. 

Den tibetanska buddhismen har från början varit ett primärt mål för ockupationen och

den tibetanska buddhismen har kommit nära total förstörelse. Under ockupationen 

har bland annat buddhistisk konst blivit förstörd, guld från statyer smälts ner och 

buddhistiska texter har förstörts. Över en miljon tibetaner har dödats av den 

kinesiska ockupationsarmén och det har onekligen skett ett folkmord i Tibet.68

År 1959 flydde Dalai Lama till Indien tillsammans med omkring 70 000 tibetaner,69 

Idag är det cirka 120 000 tibetaner som lever i exil, främst i Indien, Nepal och 

Bhutan.70 Det finns numera endast ett fåtal tibetanska buddhistiska kloster öppna i 

Tibet och de fungerar som turistdestinationer under Kinas kontroll.71

Före ockupationen definierade Tibet sig själv i religiösa termer där buddhismen var 

den primära religionen och i slutet på 80-talet så förklarades Tibet vara en 

buddhistisk nation av Dalai Lama och exilregeringen.72 Det är fortfarande ett flertal 

samtida tibetaner som menar att den buddhistiska religionen är en viktig del av deras

kultur även om de inte alltid identifierar sig själva som buddhister. Även om det är en 

majoritet av den tibetanska befolkningen som betonar den buddhistiska delen av den

tibetanska kulturen så är det inte en enhetlig åsikt utan det finns tibetaner som 

tidigare nämnt Jamyang Norbu som menar att Tibet ska kunna betraktas som en 

nation oberoende av den religiösa dimensionen. 

67 Piltz 2005b: 35
68 Mullen, 2001: 9
69 Lopez 1995: 266
70 Piltz 2005a: 11 
71 Mullen 2001: 9
72 Piltz 2005b: 243-244 
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6.2 McLeod Ganj

Denna fältstudie tar plats i övre Dharamsala i stadsdelen McLeod Ganj som ligger vid

Himalaya i norra Indien. McLeod Ganj kallas även för Little Lhasa av tibetaner på 

grund av sin stora befolkning av tibetaner.73 I dagsläget är det över 8000 bofasta 

tibetaner i Dharamsala.74 Dalai Lama har sin bostad i Dharamsala och det är här den 

exiltibetanska regeringen har sitt fäste.75 

Längs med gator och torg är det främst affärer och torgstånd som säljer religiösa 

föremål såsom buddhistiska bönearmband, klangskålar, buddhastatyer eller 

thangkas (religiös konst). Staden ger ett andligt intryck och detta lockar många 

turister som söker sig till kurser i exempelvis tibetansk buddhistisk filosofi, meditation,

yoga, healing eller astrologi.76 Turistindustrin utgör en viktig näring och många 

lokalbor försörjer sig genom turismen.77 

Den tibetanska buddhismen som präglar staden är en tantrisk variant av 

mahayanabuddhism som även har påverkats av bön-religionen som är en 

förbuddhistisk religion i Tibet.78 Den representeras bland annat av Dalai Lama som 

spirituell ledare och av dess rika mytologi och ikonografi med flera mytiska varelser 

och gudar. Den tibetanska buddhismen har även ett flertal buddhor utöver Siddharta 

Gautama eller Shakyamuni, mer känd som den historiska buddhan, som bland annat

representeras som statyer i tempel eller på thangkas och de har alla olika 

egenskaper såsom meditation, medlidande, helande eller kärlek.79 

Tibetansk buddhism kännetecknas även av ett aktivt deltagande av riter och ritualer 

som utförs av såväl nunnor och munkar som lekmän. Riterna består bland annat av 

att läsa mantran, prostrationer (knäfall), offringar till buddha statyer eller att närvara 

vid buddhistiska undervisningar och ceremonier. Enligt Clare Harris, professor i 

73 Ibid :133 
74 http://www.lhasocialwork.org/about-us/93-applying-to-volunteer-at-lha.html (hämtad 2016-05-12) 
75 Moran 2004: 3
76 Piltz 2005b: 7 &  http://www.mcllo.com/courses.learnings.html (Hämtad 2016-05-09)
77 Piltz 2005a:16 
78 Goldstein-Kyaga 2006: 199
79 Lopez 1998: 135
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antropologi, söker sig många västerländska turister till McLeod Ganj med en önskan 

om att se ett rekonstruerat Tibet, men enligt henne är Dharamsala resultatet av ett 

sammanflöde av indiska och tibetanska moderniteter och inte det autentiska 

traditionella tibetanska som många turister föreställer sig.80 Även om McLeod Ganj på

många sätt ger ett traditionellt religiöst intryck så pågår det nämligen sida vid sida av 

detta moderniteter såsom biografer som visar de senaste hollywoodfilmerna. Piltz 

menar att tibetanernas eftersträvan är en modern nation men som i sin tur är baserad

på buddhistisk filosofi. För att åstadkomma detta studerar även nunnor och munkar 

moderna akademiska ämnen för att skapa en grund för hur Tibets framtid ska 

framställas.81

6.3 Historisk bakgrund

Precis som dagens tibetanska buddhism är sårbar på grund av kinesisk ockupation 

och en fortsatt dynamism i en situation av exil och diaspora så kan man se att själva 

uppkomsten av buddhism kom till som ett resultat av en försvagning av brahmanism, 

en fornindisk religion som grundar sig i kastsystemet.82 Omkring 700-talet fvt. 

uppkom en religiös rörelse i Indien som kom att kallas sramana-rörelsen. Denna 

rörelse ifrågasatte brahminernas auktoritet som då rådde i det vediska hinduistiska 

samhället. Sramana-rörelsen gav upphov till bland annat buddhismen, men även 

Jainismen. 

Professorn Christian Lindtner hävdar att tidig kanonisk buddhism i stor utsträckning 

kan och bör ses som reformerad brahmanism.83 Han menar att buddhism är en 

populariserad variant av brahmanism då allt esoteriskt avskaffas och prästadömet 

ersätts av munkar. Den historiska buddhan Gautama utvecklade grundläggande 

buddhistiska idéer som bröt med den brahminska auktoriteten och behovet av en 

asketisk livsstil för att nå upplysning vilket var en soteriologi som var tilltalande för 

många.84 

80 Harris 2004:166
81 Piltz 2005b: 76
82 Lindtner 1999
83 Ibid
84 Ibid
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Om vi idag talar om att buddhismen står inför en process av globalisering och det 

postsekulära så liknar fenomenets strukturella dynamik den som ledde till 

uppkomsten av buddhism. Många västerlänningar känner idag ett missnöje med 

modernitetens form av andlighet, eller avsaknad av andlighet, och söker andra vägar.

På samma sätt var det i Indien då den vediska hinduismen inte kunde tillgodose 

vanliga människors strävan efter en övertygande modell för frälsning. Dagens 

situation går därmed att jämföra på ett historiskt och kulturellt plan då samma sak 

eftersträvas, en tillfredsställande soteriologi.

 

7. Resultat, diskussion och analys

7.1 Hur upplever mina informanter att västerländsk turism i praktiken har 

påverkat levnadssituationen och religionsutövningen i McLeod 

Ganj?

7.1.1 Lokal turism- och affärsindustri  

McLeod Ganj ger som tidigare nämnt ett religiöst intryck och det säljs en mängd av 

olika religiösa föremål längs gator och torg. Enligt mina informanter är detta inte 

något som hänt till följd av turism utan som de minns det är samma typ av religiösa 

marknad som funnits där sedan tidigare och även lokala tibetaner handlar föremålen.

Skillnaden är däremot mängden av affärer och torgstånd då det ständigt öppnas upp 

nya och det går det att se en markant skillnad i kvantitet. 

Enligt Tenzin Tselha så är det inte tibetaner som står för ökningen utan det är indier 

som ser att det finns en marknad här och öppnar upp egna affärer, även fast de 

själva inte är buddhister så säljer de samma eller liknande traditionella religiösa 

föremål som tibetanerna gör då detta är vad som efterfrågas.85

85 Tselha 2016-06-06
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7.1.2 Atmosfär

Tselha påpekar att människor är själviska och gör saker med sitt eget bästa i åtanke.

Med detta menar hon att vissa turister inte visar ansvar och respekt för deras 

omgivning, vidare menar hon att detta leder till att det är mycket bilar och byggnader 

nuförtiden, även nära tempel och kloster. Hon upplever det ständigt nya byggandet 

som skrämmande och menar att om det fortsätter att byggas mer så kommer inte 

McLeod Ganj existera på samma sätt som det en gång gjort och utbyggnad är inget 

som McLeod Ganj behöver.86

En västerländsk turist jag talat med som regelbundet besökt McLeod de senaste 

åren förklarar hur hon upplever att Dalai Lamas huvudtempel Tsuglhakhang med 

omgivning har ändrats till följd av en ökande turism. Runt templet går det en helig stig

som är fylld av tibetanska böneflaggor, bönehjul och mångfärgade stenar med det 

tibetanska buddhistiska mantrat Om Mani Padme Hum. Att gå längs stigen är en 

helig buddhistisk ritual kallad för kora och vandringen replikerar den gamla Lingkhor-

vägen runt Potala Palace i Lhasa. Hon beskriver att för några år sedan när hon gick 

kora så träffade hon endast på ett fåtal tibetaner som bar med sig egna bönehjul och 

som räknade mantras på deras bönearmband. Nu menar hon istället att kora är fullt 

av turister som är högljudda och känslan har ändrats till något av en stökig 

turistattraktion. Främst menar hon att det är indiska turister som kommer till McLeod 

Ganj för några dagar av fest och natur som går kora och inte turister som är 

intresserade av buddhism. Som Stausberg beskriver är det här en fråga om att 

turister deltar i religiösa aktiviteter även om de själva inte är pilgrimsresande och att 

så kallade vanliga turister utgör en majoritet på religiösa platser.  

7.1.3 Dalai Lama - publika undervisningar och privata möten

Dalai Lama fungerar som spirituell ledare för tibetaner och är en mycket viktig person

för de allra flesta tibetaner. Dalai Lama har flera buddhistiska undervisningar, böner 

och ceremonier i McLeod Ganj med ett högt deltagande. I och med att turismen har 

86 Ibid
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växts påpekar Geshe Tenzin Damchoe att det numera är mycket trångt vid dessa 

tillfällen. Han förtydligar däremot att han tycker detta är någonting positivt då 

kunskapen som lärs ut är till för alla och inte begränsad till en särskild grupp utan 

tillhör alla människor likvärdigt. 

Det går att ansöka om privata möten med Dalai Lama som i regel hålls tre gånger i 

veckan.87 Enligt flera informanter så är det mycket svårare för lokalbefolkning att få 

ett möte än för turister vilket starkt ifrågasätts av Lhundup som själv har skrivit tre 

ansökningsbrev utan framgång och nu kritiserar administrationen. 

  

That really feels you know, if western people come and apply they can meet Dalai Lama and 
they can talk to him. I’m a local person and I have very good project for Tibet World. I try to 
meet him but there is no chance, but for western people they can just meet him. I really criticize 
that system, they ask, are you from other country? They suppose that other country need to go 
there to meet Dalai Lama but local people who really work hard for the country have no chances
to see him, this has really happened.88

Flera informatörer delar kritiken då även de själva försökt i flera veckor att få ett 

privat möte men utan framgång. De menar att det är mycket lättare för utlänningar 

medan tibetaner behöver en mycket bra ursäkt för att få träffa Dalai Lama.

7.1.4 Levnadskostnad

Samtliga informanter har tagit upp att priserna har höjts i takt med att turismen har 

ökat och att detta kan vara svårt att hantera för lokalbefolkningen som står utan 

inkomst.89 Bland annat har hyran höjts och Yeshi Lhundup påpekar att flera tibetaner 

har fått flytta längre från stadskärnan och ut till förorten.90

7.1.5 Miljö

Miljön har i hög grad blivit påverkad till följd av den ökande turismen och staden har 

blivit mer förorenad än förut.91 Lhundup påpekar att Dharamsala har brist på vatten 

87 https://www.dalailama.com/office/private-audiences (hämtad 2017-05-27)
88 Lhundup 2016-05-19
89 Lhundup 2016-05-19, Tselha 2016-06-06, Damchoe 2016-05-17, Lhakdor 2016-05-13
90 Lhundup 2016-05-19
91 Damchoe 2016-05-17
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och bristen blir större i och med turismen.92 Damchoe påpekar att mängden skräp 

ökar. Han förtydligar att han inte menar att västerländska turister slänger mer skräp 

omkring sig än lokalbor men att den totala mängden ökar och att staden blir mer 

förorenad.93 Samtliga informanter tar upp att Dharamsala har fått mer trafik och att 

det har blivit mer högljutt. En annan följd av en större befolkning är att fler byggnader 

kommer upp som inte alltid byggs med en säker konstruktion, vilket kan få negativa 

följder eftersom Dharamsala är ett jordbävningsområde menar Tselha.94

7.1.6 Säkerhet

Tselha beskriver hur hon uppfattar att säkerheten har förändrats i Dharamsala och 

att det är vanligt att kvinnor numera blir trakasserade. Hon beskriver att hon brukade 

känna sig säker i Dharamsala men att hon nu inte skulle gå hem själv om det var 

sent utan en vän som följde henne hem. Hon berättar även att hon hört om en eller 

två incidenter bara den senaste månaden. ”I hear stories, this Indian guy did this or 

somebody said that. It is not all Indian rape, there are backpackers as well.”95  

Lhundup säger även att han har hört att kvinnor känner sig mindre säkra än tidigare i 

Dharamsala då fler indiska män kommer dit på grund av ett intresse av 

västerländska kvinnor som de uppfattar som lätta.96

7.2 Hur problematiseras förhållandet mellan västerländsk turism och 

tibetansk buddhism i McLeod Ganj av mina informanter?

7.2.1 Kommersialisering, urvattning och appropriering

Samtliga av mina informanter har huvudsakligen ställt sig positiva till en ökad turism i

McLeod Ganj även om delar av turismen kan vara problematisk. Den främsta 

anledningen har varit den ekonomiska faktorn av turismen då turismen bidrar till 

92 Lhundup 2016-05-19
93 Damchoe 2016-05-17
94 Ibid
95 Tselha 2016-06-06
96 Lhundup 2016-05-19
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samhället ekonomiskt.97 En oro för kommersialisering av buddhism och tibetansk 

kultur finns inte bland någon av informanterna som intervjuats, istället betonar de att 

mer turister innebär mer affärsmöjligheter för lokalbefolkningen.98 Tselha har 

exempelvis inget problem med turister som köper Thangkas (religiös konst som 

används bland annat som hjälpmedel vid meditation) som konst och bortser från den 

religiösa meningen. 

I’m fine with it, from my perspective I think it is art as well, well obviously we have religious 
sentiments towards it, but at the same time I think it is beautiful art. Thangkas is the most 
beautiful art that I have ever seen right, so I think from that kind of perspective people can buy it
as art. I know one artist who always say to me that this is art, obviously there is a kind of 
complexity to it, like you need to measure it like scriptures and stuff but I think that if you look at 
it, it is art if you're not that religious. I think I’m fine with it, with people buying it and all that stuff, 
I think it is good for the local market as well.99

Denna åsikt återges från samtliga informanter. Geshe Lhakdor förtydligar att 

anledningen till att det är okej att bortse från den religiösa meningen är för att turisten

själv inte ser något heligt med objektet de köper. Däremot så menar Lhakdor att om 

köparen själv är en praktiserande och troende buddhist och anser att objektet är 

heligt så bör en visa respekt för det för att det inte ska ses som en synd. Som 

exempel menar Damchoe att en inte bör hänga en Thangka utomhus om en är 

troende då det anses mycket respektlöst inom buddhismen. Lhakdor förklarar detta 

synsätt genom att inga objekt är heliga i sig själva enligt den buddhistiska tron och 

därför har de inga problem med kommersialisering även om de kan innebära en viss 

urvattning av den buddhistiska ursprungliga meningen av objektet. Problematiken 

som tidigare presenterats att otillbörlig appropriering av västerländska turister skulle 

kritiseras av buddhister stämmer alltså inte in på just mina informanter. Istället 

uppmuntras att bitar av deras kultur sprids framförallt då det gynnar ekonomin. 

  

Även om mina informanter ställer sig eniga i frågan så betonar Lhundup att inte alla 

har samma avslappnade inställning till användningen av religiösa objekt där 

traditionella meningen bortses från. Som exempel berättar han att vissa tibetanska 

97 Lhundup 2016-05-19, Tselha 2016-06-06, Damchoe 2016-05-17, Lhakdor 2016-05-13
98 Lhundup 2016-05-19
99 Tselha 2016-06-06
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buddhister inte skulle acceptera att ha ett foto av Dalai Lama vid sida fötter.100 

Lhundup har själv inga problem med det då han menar att turister vanligen köper 

dessa religiösa objekt som minnen från McLeod Ganj och han påpekar vikten i att de 

minns resan för medvetenheten kring den politiska situationen. Därför menar han att 

det inte är väsentligt om turisten är troende buddhist eller inte, det är bra om folk har 

tibetanska objekt när de kommer hem för att minnas. Här kan man se ett exempel på

det Piltz betonar om att buddhism och tibetanska objekt används som hjälpmedel i 

kampen och spridningen av Tibets politiska situation. 

  

Kommersialisering är alltså inget problem för mina informanter utan de fokuserar på 

den ekonomiska och politiska sidan. När det kommer till västerländska turister så ser 

åsikterna helt annorlunda ut. En västerländsk turist påpekade chocken när hon först 

kom till Dharamsala. ”Before I arrived here I expected this authentic religious place, 

but as soon as I got here I saw that it was all overtaken by tourist and just another 

tourist trap.”101 En annan turist beskriver sitt första intryck av Dharamsala där han 

förväntade sig att anlända till  ett religiöst samhälle i Himalaya men att det kändes 

som att han kommit till en festival i Berlin. Dessa exempel återspeglar bilden av 

samtliga västerlänningar jag har samtalat med och som Stausberg men även Urry 

och Larsen argumenterar så har turisterna redan en bild av destinationen innan de 

anlänt. 

Västerländska turister ställer sig kritiska till hur kommersialiserat Dharamsala har 

blivit och flera av de jag pratat med ser även sin egen del i kommersialiseringen. När 

jag berättade för en västerländsk turist om min uppsats berättade han direkt att han 

själv bar ett tibetanskt bönearmband även fast han inte var buddhist och kallade det 

”Buddhist for the day”.102 Han ställde sig kritisk till sin påverkan till kommersialisering 

och urvattning av den buddhistiska kulturen även fast han fortfarande valde att bära 

bönearmbandet och fortsatte vara en del av problemet han själv kritiserade. Detta 

återses i flertalet västerländska turister jag talat med, de ser ett problem med 

kommersialisering och är kvicka med att erkänna sin del men trots det så överväger 

100 Lhundup 2016-05-19. Det anses mycket respektlöst inom den tibetanska kulturen att ha buddhistiska föremål på 
golvet eller vid sina fötter. 
101 Samtal med västerländsk turist. Citatet är nedskrivet strax efter samtalet. Citatet är i det stora hela återgivet men 
några enstaka ord kan saknas. 
102 Ibid 
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fördelarna de etiska nackdelarna. Anledningen till medverkan kan vara sådant som 

nöje, mode, erfarenheter eller upplevelser. Emellertid så är det inget problem att 

använda religiösa objekt som smycken från tibetanernas sida enligt Tselha då även 

flera tibetaner bär bönearmband endast som smyckesarmband. ”It can be a jewellery

as well, sometimes I have seen some Tibetans also, then don’t pray with the prayer 

beads, they just wear it like a bracelet right.”103 Turisten i detta sammanhanget 

stämmer in på Nilssons definition om postsekulära turister där de utforskar 

buddhismen på ett personligt plan men utan obligationer.  

De tibetanska försäljare av religiösa föremål som jag har pratat med är positiva till 

turismen då försäljningen ökar. Försäljarna har inga problem med turister som köper 

föremål utan att vara medvetna om deras ursprungliga religiösa mening. Däremot så 

berättar de gärna om föremålens ursprungliga mening för turister om de frågar, delvis

för att locka turister till ett köp men även för en spridning av buddhismen vilket ses 

som något positivt som är förmånligt för alla. Det uppmuntras alltså av köparen att 

vara medveten om det religiösa föremålets ursprungliga mening men det är inget 

krav och det anses inte av de försäljare jag talat med som att turisten på något sätt 

inte respekterar deras religion om de endast köper något som en prydnad.

En förändring som skett inom försäljning till följd av västerländska turister är att 

försäljare känner att de måste höja sina priser då västerländska turister inte 

accepterar utgångspris utan ständigt vill pruta för att inte känna sig lurade. Enligt de 

försäljare jag talat med så är det alltså först turisterna som börjat pruta och priserna 

som gått upp till följd av det och inte försäljarna själva som satt högre priser för att få 

ut så mycket pengar som möjligt av turisterna.104

Mina informanter är enhetligt positiva till att tibetanska buddhistiska idéer sprids och 

används i västvärlden och av västerländska turister. De ser inga problem med att 

fullständig förståelse av begrepp och idéer inte finns. Även om urvattning och 

appropriering sker så spelar det ingen roll så länge utövaren får ut något positivt. 

Tselha påpekar att även om hon själv är buddhist så har hon inte full förståelse av 

vad buddhism innebär så om det inte är något problem för henne varför skulle det 

103 Tselha 2016-06-06
104 Samtal med försäljare i McLeod Ganj
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krävas full förståelse endast för att utövaren kommer från något västerländskt land? 

Lhakdor refererar till Dalai Lama som säger att en inte behöver konvertera till 

buddhism för att studera buddhism och använda buddhismens idéer. Det primära 

syftet med tibetanska läror är att gynna andra människor och ingen har monopol på 

kunskapen. Som exempel talar han om mindfulness som han menar i sig själv inte är

något heligt utan endast ett verktyg som kan användas för att utveckla en särskild 

disciplin, kärlek, medkänsla och visdom. Men mindfulness kan även användas på 

andra sätt. Religionsutövning beror på hur en använder det, en religion är inte heligt 

eller sakralt i sig själv utan fungerar som en tjänare för välbefinnandet av 

människor.105

Lhundup håller med övriga informanter om att det går bra att anpassa buddhistiska 

praktiker efter person beroende på vad som passar bäst för personen i fråga. Han 

tillägger å andra sidan att det är bättre och mer effektivt om en utövar mindfulness på

rätt sätt och menar att även om en börjar med en ofullständig förståelse av 

mindfulness i detta livet så kan det vara början på rätt väg som kommer i nästa liv. 

It actually depends on the person, if it’s helpful for him then it’s ok and it’s not necessary to 
understand everything right … if they feel happy and feel comfortable that is good but it’s not the
best one, cause if you really know the practice it becomes more effective … there is a one way, 
but nobody starts there, slowly slowly you know. … for Buddhist it’s a tool to be enlightened and
get forever happiness and not to work for just this moment so the purpose can be very different 
but it also depends on the person. In this life maybe he do a little bit, in next life maybe a little bit
more you know.106 

Även om mina informanter inte uttrycker något missnöje för västerländska turister 

som urvattnar, approprierar eller kommersialiserar den tibetanska buddhismen så har

jag genom samtal med turister hört ett flertal historier där lokala tibetanska 

buddhister blivit upprörda över västerlänningar när de anses ha missbrukat 

buddhistisk kultur på olika sätt. Till exempel så berättade en man som tatuerat det 

buddhistiska mantrat Om Mani Padme Hum på benet att han fått vad han upplevde 

som oförskämda kommentarer från tibetaner.107 En tibetansk tatueringsartist jag talat 

med påpekar att han inte tatuerar buddhistiska symboler under midjan. Delvis på 

grund av att han själv identifierar sig som buddhist och det går emot hans tro men 

105 Lhakdor 2016-05-13
106 Lhundup 2016-05-19
107 Samtal med västerländsk turist
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även för att han kan få problem från det tibetanska samhället. En annan västerländsk

kvinna som är gift med en tibetansk man berättade att hon har velat köpa en thangka

av den billigare varianten men att hennes tibetanska man sagt att genom att köpa en 

thangka som inte är genomförd med rätt teknik så respekterar man inte den uråldriga

tibetanska kunskapen och allt arbete bakom. Han var strikt emot att thangkas 

konsumeras som konst.108 Ett annat exempel är turister som berättat att de när de 

gått runt en stupa (monument inom buddhismen) moturs har de fått häftiga 

tillsägelser från tibetaner då en enligt buddhismen ska gå medurs som ett tecken på 

respekt och att en följer buddha istället för att gå emot honom. Andra turister berättar 

att när de närvarat vid Dalai Lamas undervisningar och utan att tänka sig för lagt 

buddhistiska böner på golvet har de direkt fått tillsägelser som mer liknar 

utskällningar. Denna typ av kritiserande av västerländska turister som inte uppfattas 

respektera buddhismen förekommer alltså i form av erfarenhet av samtal med 

turister, däremot så kritiserar ingen av mina informanter det här formellt och officiellt. 

7.2.2 Tibets politiska situation

I likhet med att västerländsk turism är bra för den lokala ekonomin har samtliga 

informanter enats om att turismen är viktig och positiv då den leder till en ökad 

medvetenhet om Tibets politiska situation. Lhakdor påpekar att även om turister inte 

är medvetna om Tibets politiska situation när de kommer till McLeod Ganj så kan de 

få upp ett intresse för det när de kommer dit.

People everywhere when they go around they naturally, even though they may not sometime 
come specifically for that, but once they are here they are curious about Tibetans. What does 
the Tibetan monks do, what are the different centers here, what are the people on the streets 
doing, so you know, they show interest and then really get the knowledge about this and then 
share the knowledge about Tibet and what has happened in Tibet, all this naturally will be 
known by people and they explain that message and in that way I think it is very good.109

Lhundup instämmer och menar att många västerlänningar som kommer till 

Dharamsala får en chock då de tidigare inte är medvetna om Tibets politiska 

situation. Han nämner att 148 tibetaner har utfört självmord genom att bränna upp sig

själva i politiska protester och att många inte känner till det här på förhand men att 

108 Ibid
109 Lhakdor 2016-05-13
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turister sprider ordet när de fått veta situationen.110 Denna bild stämmer bra överens 

med de västerländska turister jag själv har pratat med, de flesta västerländska 

turister var inte medvetna om Tibets politiska situation innan de kom till Dharamsala. 

De som kände till situationen påpekar även att de har fått en större förståelse för den

av att komma till Dharamsala och genom samtal med tibetaner.111

Genom deltagande observation har jag samtalat med en tibetan som kom till McLeod

Ganj från Tibet när han var fem år. Enligt honom så spelar anledningen till att turister 

kommer till McLeod ingen roll så länge turisten lär sig om Tibets politiska situation 

när de är där och kan sprida informationen vidare. 

Good for them if they learn something about Buddhism or any other course here in Dharamsala.
As long as they learn about our situation I couldn't care less what reason they came here for. If 
they learn something else, good. If not, also good. But people need to know about our situation, 
today we protest from here but nobody is listening. The word about Tibet needs to come out.112 

I motsats till Piltz där hon menar att buddhismen tycks ta fokus från Tibets politiska 

situation ses det här som att tibetansk buddhistisk kultur kan vara en väg att sprida 

ordet om deras situation och istället för att ta fokus så ger buddhismen fokus och 

ökad medvetenhet. 

7.2.3 Kulturellt utbyte

Samtliga av mina informanter framhåller att västerländsk turism är positivt för 

kulturellt utbyte. Turister kommer ifrån olika kulturer och delar med sig av sin kunskap

samtidigt som de lär sig om tibetansk buddhism och kultur.113 Detta kulturutbyte 

skapar ett levande samhälle där information utbyts, många kommer hit för att lära sig

om buddhism och tibetansk kultur men samtidigt för de med sig sin egen kultur.

110 Lhundup 2016-05-19
111 Samtal med västerländska turister i McLeod Ganj
112 Samtal med lokal tibetan. Citatet är nedskrivet strax efter samtalet. Citatet är i det stora hela återgivet men några 
enstaka ord kan saknas. 
113 Lhundup 2016-05-19, Tselha 2016-06-06, Damchoe 2016-05-17, Lhakdor 2016-05-13
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7.2.4 Tibetansk buddhism och västerländska föreställningar

Enligt Lhundup så kan tibetansk kultur inte separeras ifrån tibetansk buddhism då 

buddhismen är en utmärkande och karaktäriserande del av den tibetanska 

kulturen.114 Damchoe håller med om att buddhismen är en del av kulturen men att det

till viss del går att särskilja. Som exempel så talar han om tibetanska muslimer som 

till fullo följer tibetansk kultur i form av värderingar men inte den tibetanska 

buddhistiska religionen. Tibetanska värderingar menar han handlar bland annat om 

respekt för de äldre, visa kärlek för varandra och att inte ljuga. 

When I talk about love, compassion and kindness it’s not necessarily that I’m talking about the 
Buddhist perspective, it's a universal language. In the Tibetan culture we talk about love, 
compassion, kindness and it got nothing to do with the Buddhist religion, so in that sense the 
religion helps you show to see genuine happiness in one's own mind.115

Enligt Tselha så är det problematiskt att tibetansk buddhism har blivit en trend i 

västvärlden. Hon menar att denna trend skapar en föreställning av att det tibetanska 

folket står för det som den tibetanska buddhistiska religionen representerar. Hon 

menar att det skapar en homogen bild av tibetaner som fulla av medlidande som inte 

stämmer överens med verkligheten och som hon inte kan leva upp till. Hon påstår att

detta är en trend skapad av en västerländsk övre medelklass och att det är en 

föreställning som hon inte uppskattar som tibetan. 

Sometime I meet people in a café and they talk about compassion and stuff like that right and I 
am not so compassionate like, being Tibetan. I’m just a human being who also get angry and 
then also have these normal emotions that other people have, so they talk about compassion, 
“you Tibetans are compassionate”, so that’s an identity crisis kind of thing for us, like when 
people from outside assume that we are kind of compassionate, “Tibetans are peaceful, 
Tibetans are compassionate”.116 

Problemet med detta synsätt menar Tselha är att essensen av tibetansk buddhism 

inte är något en kan eftertrakta.117 Hon påpekar att en spridning av buddhism är 

positivt men på samma gång ska det inte vara en trend eller en statussymbol för det 

är inte vad buddhism handlar om, det kan inte vara essensen i intresset.118 Tselhas 

beskrivning på västerlänningars syn på tibetaner stämmer överens med Lopez teori 

114 Lhundup 2016-05-19
115 Damchoe 2016-05-17
116 Tselha 2016-06-06
117 Ibid
118 Ibid
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där tibetaner framställs som idylliska och att det har blivit en norm för hur tibetaner 

värderas i samtiden. Åsikten stämmer även in på Morans beskrivning av tibetanernas

skeptiska attityd till romantiseringen av deras folk då detta inte är något de önskar 

karaktärisera dem. 

Det finns emellertid andra åsikter när det kommer till tibetansk buddhism som trend. 

Lhakdor argumenterar för att det istället för att skapa en homogen bild av tibetaner, 

som Tselha menar, så berikas de andra delarna av tibetansk kultur då den 

buddhistiska kärnan är densamma och inte ändras även fast det blir trendigt.

Other parts of the culture become enriched because sometime when you say Buddhist it 
basically means developing good heart and good health, compassion and wisdom and every 
aspect of human life, you know if the core value is there then all human activities become 
beneficial and constructed and if the basic value is not there then it is just like the monkey 
dancing you know, not have much beneficial value you see.119

Majoriteten av mina informanter menar att det inte finns någon fel motivation för att 

lära sig om tibetansk buddhism.120 Det är därför inget problem med att det har blivit 

trendigt med tibetansk buddhism då religionen är till för alla och inte är begränsad till 

tibetaner, så länge buddhismen kan hjälpa så är den bra.121 Damchoe påpekar att 

många västerlänningar kommer till Dharamsala för att söka efter lycka de inte finner i

västvärlden. Detta gör de genom att lära sig buddhistisk filosofi och genom att göra 

övningar såsom meditation.122 Denna bild stämmer bra överens med de 

västerländska turister jag har samtalat med och frågat varför de kommit hit, även fast

det inte gäller alla så är det många som hoppas finna något i asiatiska religioner som

de inte lyckats hitta i västvärlden.123 Det är en majoritet av de jag samtalat med som 

uttrycker sig genom att säga just asiatiska religioner snarare än tibetansk buddhism 

och begränsar alltså inte det spirituella sökandet till just tibetaner. Enligt Lhundup så 

är en annan anledning att många västerlänningar söker sig till buddhismen att de är 

olyckliga med sitt storstadsliv och sättet det är utbildade på. Han menar att många 

känner sig spända av sådant som socialt liv, ekonomi eller familj och letar efter ett 

botemedel eller medicin för detta. De tror att buddhistisk filosofi är annorlunda än vad

119 Lhakdor 2016-05-13
120 Lhundup 2016-05-19
121 Damchoe 2016-05-17
122 Ibid
123 Samtal med västerländska turister i McLeod Ganj
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de studerat i sina hemländer och att de därför letar i buddhismen för att försöka 

åstadkomma ett lyckligt liv.124 Fenomenet som Damchoe och Lhundup tar upp om att 

västerländska turister kommer till buddhistiska samhällen i form av kulturkritik för den

egna västerländska kulturen är något även Lopez beskriver i sin teori. Till skillnad 

från Lopez som ställer sig kritisk till fenomenet då han hävdar att tibetanernas 

politiska situation blir åsidosatt så menar Damchoe och Lhundup istället att så länge 

personen i fråga kan få ut något från det så är det bra. 

Tselha tar upp att för tibetaner är buddhism en religion med allt vad det innebär som 

de har en stark tro till, till skillnad från västerlänningar som hon uppfattar ofta isolerar 

buddhismen till en filosofi. Enligt Lhakdor söker sig många västerlänningar till 

buddhism då det inte är någon skapargud som kan kasta dem runt och berätta vad 

som är rätt eller fel utan istället uppmuntrar buddhismen till att tänka själv, kritisera 

och analysera. Han ser själv inget problem med den synen på buddhism där riter och

tron på tibetanska buddhistiska gudar verkar exkluderas. Att buddhismen tas ifrån 

institutionens traditionella mening och istället omarbetas efter individens egna 

önskemål är något Nilsson konstaterar i sin teori om postsekulära turister och som 

stämmer bra in på västerländska turister i McLeod Ganj. Likt Lhakdors förklaring om 

att utövare av buddhismen inte kastas runt lockar det flera postsekulära turister till 

McLeod Ganj som använder traditionella religiösa delar för egna syften och väljer 

själv vad de vill utesluta och innefatta. Flera turister jag samtalat med ser 

buddhismen mest som en filosofi och deltar i buddhistiska undervisningar samtidigt 

som de exkluderar andra delar som de själva inte instämmer med. Ett annat fenomen

som utmärks av Nilsson om postsekulära turister då den religiösa institutionen har 

makten över formaliteter men mening utgörs av den postsekulära turisten. 

I min deltagande observation har jag samtalat med en del västerländska turister om 

Tibet som det magiska landet och tibetaner som det magiska folket med uråldrig och 

hemlig kunskap. Även fast många anser att tibetanerna i McLeod Ganj är ovanligt 

hjälpsamma, mindre materialistiska och ser en annan mentalitet än i väst så är det 

ingen som har haft föreställningen om ett magiskt folk med magiska krafter. Ett flertal 

säger att de först hör talas om den föreställningen efter vårt samtal. Däremot så 

igenkänns denna föreställning av samtliga tibetaner jag talat med, ofta följt av en 

124 Lhundup 2016-05-19
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suck då detta inte är en bild de uppskattar då de inte anser att den stämmer och är 

en lögn skapad av västerlänningar. De tar även upp risken med västerlänningar som 

tror att alla tibetaner är bra människor då de kan utsätta dem för fara om de litar för 

mycket på någon endast på grund av dess nationalitet.125 

En tibetansk buddhistisk munk jag samtalade med ansåg inte att tibetaner var 

magiska men menade att det från övriga delar i världen fanns en vision om att de 

skulle vara mer lyckliga än andra nationaliteter. Han trodde själv att detta stämde och

menade att detta är en följd av att en stor majoritet av tibetaner är buddhister och 

studerar medlidande. Även fast munken själv trodde på visionen så tog han även upp

risken med att den kan misstolkas och skapa en bild av tibetaner som de inte kan 

leva upp till.126 Ett exempel på Lopez teori att det är en överdrift hur tibetaner 

idealiseras och romantiseras. 

Flera västerländska turister jag talat med har visat stor förvåning över nunnors och 

munkars levnadssätt. De ifrågasätter vart deras pengar kommer ifrån och hur de har 

råd med framförallt smartphones men även dyr restaurangmat och annat som kostar 

pengar. De ser en viss hierarki i tibetansk buddhism som de inte visste existerade 

tidigare och menar att deras trovärdighet som andliga inte känns lika giltigt. När de 

ser nunnor och munkar använda facebook, spela candy crush eller när de berättar att

de inte kan något om meditation så skapas en förvirring bland västerländska turister. 

Vissa har även visat ett missnöje och besvikenhet då de hade höga hopp och 

förväntningar av buddhismen när de först kom hit som inte stämde överens med 

deras upplevelser. Även en del tibetaner delar denna åsikten och menar att det finns 

för många munkar idag och att det borde vara kvalitet istället för kvantitet. En tibetan 

uttrycker sitt missnöje såhär “It’s not right when a monk has a new iPhone 6 and 

brand new shoes but doesn't know about Buddhist philosophy or meditation.”127

Att västerlänningar blir förvånade av nunnors och munkars ekonomi är ett exempel 

på vad Moran skriver om att de skapat en bild av tibetaner som förväntas särskilja sig

från det västerländska materialistiska livet. Därför finner västerlänningar det störande

125 Samtal med lokal tibetan i McLeod Ganj
126 Ibid
127 Samtal med lokal tibetan i McLeod Ganj. Citatet är nedskrivet strax efter samtalet. Citatet är i det stora hela 
återgivet men några enstaka ord kan saknas. 

32



med pengasituationen i en tradition de ser som spirituell och antimaterialistisk. 

7.2.5 Mentalitet och värderingar

Lhakdor menar att atmosfären i McLeod Ganj har ändrats då fler turister kommit och 

fler affärer har öppnat upp. Framförallt är han orolig för den yngre generationen med 

mindre livserfarenhet, som lätt kan bli väldigt attrahera av de ytliga attraktionerna 

som uppkommit. Följden av detta, menar han, är att de förstör sin vilja att studera 

vidare. Detta är speciellt oroväckande då tibetanerna har förlorat sitt land. Han menar

att de inte har råd med distraktioner eller att inte vara seriösa då det kan få negativa 

följder av hälsa både i fysisk, ekonomisk och i utbildningsform. Det är enligt honom 

viktigt att inte bli distraherad. Även av små ting då det kan få negativa följder för Tibet

som nation men även för indivien. Problemet menar han är ifall dessa ytliga nöjen 

ses som en källa till långvariga lycka. 

Enligt Lhundup så bryr sig inte tibetanerna speciellt mycket om det västerländska 

inflytandet då han menar att den tibetanska kulturen fortfarande bevaras i sin helhet. 

Däremot menar han att vissa människor blir influerade av alkohol och droger och att 

det kan vara ett problem och leda till att de bryr sig mindre om buddhism och annan 

tibetansk kultur.  

8. Sammanfattning och slutsatser

Uppsatsen har undersökt hur lokalbefolkningen i den tibetanska kolonin McLeod Ganj i 

Indien ser på västerländska turism. Utifrån undersökningen kan jag konstatera att responsen

främst varit positiv till den ökade västerländska turismen och att turismen är något som 

generellt uppmuntras av den tibetanska lokalbefolkningen. 

Jag har i mitt syfte hävdat att den västerländska turismen fått en prioritet gentemot 

lokalbefolkningen och undersökningen bekräftar påståendet och detta kritiseras följaktligen 

av tibetaner. Den största kritiken ges mot privata möten med Dalai Lama som utlänningar 

kan ansöka om och få beviljat relativt enkelt medan tibetaner behöver ett bra skäl och kan 
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behöva ansöka ett flertal gånger. Då Dalai Lama är mycket viktig för den tibetanska 

populationen så kritiseras och ifrågasätts denna västerländska prioritet starkt.  

Uppsatsen har även undersökt hur den tibetanska befolkningen ställer sig till frågor om 

kommersialisering, urvattning och appropriering av deras kultur och religion. Intervjuer med 

tibetanska informanter visar att de inte ser något större problem med detta fenomen då 

buddhismen är till för alla. Att förstå och respektera den buddhistiska ursprungliga meningen

uppmuntras och välkomnas men de anser inte att någon har monopol på kunskapen. 

Däremot har samtal med västerländska turister visat att det finns ett motstånd och 

fördömande till att buddhismen inte respekteras av västerländska turister då de upplevt att 

tibetaner blivit irriterade när buddhistiska seder inte följts. Uppenbarligen existerar det 

därmed en viss form av kritik till kommersialisering, urvattning och appropriering även om 

den inte är representerad av alla. Då samtliga av mina informanter som intervjuats varit 

officiella personer som inte valt att vara anonyma, kan det ha haft en påverkan på resultatet.

Eventuellt skiljer det sig hur buddhismen representeras utåt och hur människornas egna och

personliga upplevelser ser ut.  

Uppsatsen syfte har även varit att belägga hur buddhismen gestaltar sig lokalt såväl som 

globalt. Dagens situation i McLeod Ganj är en blandning av turism och lokala traditioner 

samt en fortsättning av kontakter mellan religiösa traditioner och andra delar av kulturer 

både regionalt och globalt. Det finns en rädsla i McLeod Ganj om hur framförallt unga 

tibetaner blir påverkade och influerade av turism och västerländsk kultur. Framförallt finns en

fruktan för en ökad konsumtion av droger och alkohol och en oro för att intresset för deras 

egen kultur och främst buddhismen minskar. Även om den traditionella tibetanska 

buddhismen anses bevaras så minskar antalet av tibetaner som identifierar sig som 

buddhister till följd av turismen, vilket skapar rädsla för den tibetanska kulturens och 

identitetens överlevnad. 

Undersökningen om eventuella konflikter mellan religiösa, politiska och ekonomiska 

intressen har visat att de tre faktorerna i McLeod Ganj generellt inte står i konflikt med 

varandra. Tibetansk lokalbefolkning välkomnar enligt undersökningen västerländsk turism då

den gynnar ekonomin genom att den skapar affärsmöjligheter för lokalbefolkningen, den ger 

en spridning av buddhismen samtidigt som turister lär sig om tibets politiska situation och 

kan sprida medvetenhet om den till andra. 
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Slutligen vill jag belysa att det i dagens postmoderna och globala värld inte går att ge

en klar definition om vad som är äkta och så kallad autentisk buddhism eller 

tibetansk kultur. Situationen i McLeod Ganj är idag en sammanblandning av lokala 

traditioner och globala kulturer men det innebär inte att dagens situation och kultur är

mindre äkta eller autentisk utan endast att den tagit en ny vändning. De 

västerländska turister som reser till McLeod Ganj i önskan om att se en autentisk 

buddhism och blir besvikna då de inte ser vad de föreställt sig ser därför egentligen 

inte något mindre autentiskt. De möts endast av en form av buddhism som står i 

kontrast till vad de föreställt dig. Om buddhismen ofta ses som en filosofi i 

västvärlden så är det fortfarande många religiösa ritualer som tillsammans med 

filosofin anses viktiga lokalt i McLeod Ganj. Även om turismen influerar utvecklingen 

av buddhismen och kulturer smälter samman så finns det fortfarande rum för lokala 

traditioner. På samma vis som buddhismen tagit olika riktningar i olika kulturer och 

länder i Asien såsom Mahayana, Theravada och Vajrayana-traditionen så tar 

buddhismen nu en egen riktning i väst och även om det finns rum för utbyte dem 

emellan så verkar det finnas intresse för att hålla de olika traditionerna vid liv.  

9. Förslag på vidare forskning

Då detta varit en kvalitativ undersökning skulle vidare forskning kunna utöka 

undersökningsunderlaget och inkludera fler intervjuer samt andra stadsdelar av 

Dharamsala. Det vore även intressant att göra en undersökning där fokus ligger på 

västerländska turisternas egna upplevelser och undersöka hur de problematiserar sig

själva och sin påverkan. 

Denna uppsats har fokuserat på västerländsk turism, men också indisk turism växer i

McLeod Ganj och det vore även intressant att se hur de indiska turisterna påverkar 

den tibetanska lokalbefolkningen, buddhismen och hur de skiljer sig från den 

västerländska turismens påverkan. 
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