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Abstract 

The relationship between fandoms and religion has become an increasingly popular topic to 

study within the field of the sociology of religion. In previous studies, there have been differ-

ent views concerning whether or not fandoms should be regarded as religious from a func-

tional perspective. This issue is especially interesting considering the decreasing popularity of 

traditional religion in some aspects. 

 

The aim of this essay is to study how Harry Potter fandoms are described in previous studies. 

The study aims at discerning both the empirical data and how the data is interpreted. The ma-

terial in this study consists of three previous studies about the communities centered around 

Harry Potter fandoms. These studies were analyzed in relation to Meredith B. McGuire´s 

(2002) concept “cultic stance” and Matt Hills (2002) concept “neoreligiosity”.  The studies 

were analyzed through a hermeneutical text analysis. According to the results, the Harry Pot-

ter fandoms examined in the previous studies somewhat relate to both abovementioned theo-

ries. The cultic stance was applicable when the fans described a desire for some kind of god 

or supernatural power. The neoreligiosity was applicable when the fans described their fan-

dom with religious language. The previous studies in my material describe fandoms from dif-

ferent perspectives. The analyses of the previous studies which resulted in that the concepts fit 

differently on the different previous studies.        

 

Nyckelord: Harry Potter, fandom, fantaster, gemenskap, religion, religiositet.    
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

Berättelsen om Harry Potter är skriven av den brittiske författaren Joanne Kathleen Rowling. 

Historien är fylld av magi och handlar om den unge trollkarlen Harry och hans vänner som 

kämpar mot en ond trollkarl som börjar återfå sina krafter. Rowling har skrivit sju böcker 

mellan åren 1997 och 2007 (Pottersajten, 2014). Böckerna har översatts till 67 olika språk och 

över 400 miljoner exemplar har blivit sålda världen över (Theguardian, 2014). Samtliga böck-

er har filmatiserats och filmerna släpptes mellan år 2001 och 2011. Populariteten kring Harry 

Potter har stärkts då fantaster (fans) engagerat sig i fandoms kring Harry Potter fenomenet. 

Det som för vissa var en bra bokserie blev för andra en väldigt stor och viktig del i deras liv. 

Internetsidor som Pottersajten.com samlar fantasterna och effektiviserar kontakten fantasterna 

emellan. Nationalencyklopedin definierar fandom som: ”gemenskap som uppstår kring vissa 

populärkulturella fenomen, ursprungligen inom science fiction-kretsar” (Nationalencyklope-

din, 2014). Ordet fandom är inget etablerat svenskt ord, i uppsatsen kommer jag att använda 

ordet enligt nationalencyklopedins definition.  

 

Den här studien berör en övergripande diskussion som handlar om; Vad kan tolkas som relig-

ion? Var går gränsen för vad som kan ses som religiöst? Kan ett populärkulturellt fenomen 

förstås som religiositet? Vad är religion? Matt Hills belyser att många forskare inom relig-

ionssociologi fokuserar på möjligheten att religion rekonstrueras i nya sociala kontexter. Re-

ligionssociologerna har därför allt mer börjat ifrågasätta sekulariseringsteorin och synen på 

religioners plats i samhället har förändrats till ett mer komplicerat förhållande än vad sekulari-

seringsteorin antyder (Hills, 2002, 119). Förförståelser av religion hindrar forskare att se om 

sociala fenomen som traditionellt sett inte förståtts som religiöst kan uppfylla samma sociala 

funktioner. Funktionella religionsdefinitioner innefattar en bred syn på religion, vilket medför 

att sociala fenomen utöver de traditionellt religiösa fenomenen kan uppfattas som religiösa. 

Populärkulturella fenomen har blivit ett vanligt ämne att studera inom religionsvetenskapen 

(McCloud, 2003, 187). I uppsatsen kommer begreppet funktionell religionsdefinition att an-

vändas och begreppet utgör en central del i uppsatsens syfte. Detta då religionsdefinitionen 

som används avgör huruvida ett populärkulturellt fenomen kan förstås likt religiositet eller ej. 

Jag har använt mig av Furseth och Repstads (2003, 28) definition av funktionella religionsde-

finitioner, ”funktionella definitioner har fått sitt namn genom att de pekar på vilken nytta eller 

vilka uppgifter religion anses ha för människor och/eller samhällen”. Denna studie ämnar un-

dersöka om det finns religiositet i ett populärkulturellt fenomen. En lucka inom forskningen 

som min studie fyller är att forskning inriktat på Harry Potter-fantasters gemenskaper inte är 

vanligt förekommande.   

 

Jag själv tycker mycket om Harry Potters värld men jag har inte varit en engagerat fantast. En 

tanke väcktes om att jämföra religiösa gemenskaper med gemenskaper som uppkommit kring 

populärkulturella fenomen och Harry Potter-fandoms valdes till fallstudie. Mina tankegångar 
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kring val av ämne kretsade kring funderingar om religionens plats i det moderna samhället 

och hur religion definieras i olika sammanhang, genom hela uppsatsen finns reflektioner om 

vad som kan tolkas som religion. Jag ämnar genomföra en litteraturstudie och då utgå ifrån 

hur tidigare forskning beskriver Harry Potter-fandoms. Dessa beskrivningar analyseras utifrån 

två perspektiv, Meredith B. McGuires (2002) teori om kultisk hållning och Matt Hills (2002) 

teori om neoreligiositet. Med en litteraturstudie avses att materialet i studien är tidigare forsk-

ning. I diskussionen kommer en kritisk reflektion kring jämförelser mellan fandoms och relig-

ion genomföras underbyggd av tidigare forskning.  

1.1. Syfte och mål 

 

Syftet med litteraturstudien är att analysera huruvida en gemenskap kring ett populärkulturellt 

fenomen kan förstås som religiöst utifrån hur tidigare forskning har resonerat kring ämnet. 

Fokus är på vilket sätt Harry Potter-fandoms beskrivs i tidigare forskning utifrån två teorier; 

McGuires teori om kultisk hållning och Hills teori om neoreligiositet. Jag ämnar inte försöka 

likställa fandoms med religion, utan målet är att undersöka om fandomen som beskrivs i den 

tidigare forskningen kan förstås som religiositet utifrån de ovannämnda teorierna.   

1.2. Frågeställningar 

 

 Kan de Harry Potter-fandoms som beskrivs i tidigare forskning förstås som en kultisk 

hållning utifrån Meredith B. McGuires definition? 

 Kan de Harry Potter-fandoms som beskrivs i tidigare forskning förstås som ett neore-

ligiöst fenomen utifrån Matt Hills definition?  

           

1.3. Avgränsning 

 

Det finns mycket forskning om Harry Potter fenomenet såsom studier som tittar på kristna 

motiv i berättelsen, studier kring hur Harry Potter böckerna påverkar barns lust att läsa och 

forskning om böckernas användning i undervisning. Även forskning om fantasters identifikat-

ion med berättelsens karaktärer och studier om vilken betydelse berättelsen har för fantasterna 

förekommer. Däremot är forskning som berör Harry Potter-fantasters gemenskaper inte lika 

etablerad.  

 

Fandoms kan förstås ur många olika perspektiv som exempelvis utifrån meningsskapande, 

identitetsskapande eller utifrån betydelsen av fantasters gemenskap. Jag har valt att avgränsa 

mig till att fokusera på hur gemenskaperna kring Harry Potter-fandoms beskrivs i de artiklar 

jag analyserar, fandoms betydelse för enskilda individer ligger därmed utanför mitt fokus. Att 

undersöka gemenskaper kring fandoms går också bäst ihop med den religionssociologiska 

inriktningen. Jag har begränsat mitt material till tre tidigare studier att utgå ifrån med tanke på 

uppsatsens omfång och på grund av att dessa studier är de jag funnit som berör gemenskaper 

kring Harry Potter-fandoms tillräckligt mycket för att en analys av detta syfte ska vara möjlig 

att genomföra.   
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1.4. Forskningsgenomgång 

 

När jag sökte efter tidigare forskning insåg jag att många vetenskapliga artiklar skrivits om 

fandoms och religion. Nedan presenteras artiklarna som utgör den tidigare forskningen i upp-

satsen. De urvalsprinciper jag utgått ifrån är att artiklarna ska innehålla en studie om fandoms 

till något populärkulturellt fenomen eller att jämförelser mellan gemenskaper kring populär-

kulturella fenomen och gemenskaper kring religiösa fenomen diskuteras. Artiklarna är inde-

lade tematiskt; först introduceras forskningen som bygger på empiriskt material. Sedan tar jag 

upp forskningen där forskaren argumenterar för att fandoms kan ses som religiösa fenomen 

och därefter presenteras de artiklar där forskarna är emot eller problematiserar att fandoms 

likställs med religiösa gemenskaper.  

 

Studien innehållande empiriskt material är ”Danish female fans negotiating romance and spi-

rituality in The Twilight Saga” av Line Nybro Petersen i boken ”Media, Religion and Gender” 

(Lövheim, 2013). Petersen relaterar sin studie till bakgrunden om att synen på religion och 

könsroller har förändrats i Skandinavien och dessa förändringar reflekteras på olika sätt i me-

dia. Studiens syfte är att undersöka hur danska tonåringar använder The Twilight Saga som en 

ny kontext för att diskutera könsnormer och värderingar. Teorin ”mediatization” används i 

studien och den handlar om medierelaterade förändringar. Metoden som används i studien är 

kvalitativa intervjuer och dessa kompliteras med data från internetforumet ”Twilight Den-

mark´s Facebook page”. Petersen anser inte att fandoms kan likställas med religion, hon me-

nar att en fandom till viss del kan fungera på ett liknande sätt som en religion (Petersen, 2013, 

83-85, 94).     

 

En artikel där författaren anser att fandoms har likheter med religion är ”Whose Film is it, 

Anyway? Canonicity and Authority in Star Wars Fandom” (Lyden, 2012). Ett centralt tema i 

artikeln är diskussionen kring huruvida Star Wars-fandom kan liknas med religion. Aktiviteter 

kring Star Wars ger enligt Lyden uttryck för markörer som kan kopplas till religion; gemen-

sam identitet, systematiserad tro och värden, myter och rituella praktiker. Lyden nämner att 

internet har gjort det lättare för fantasterna att kontakta varandra. Lyden säger att det kan kän-

nas brett att se fandoms som religion, men att fandoms är väldigt viktiga och meningsfulla för 

fantasterna och detta borde forskare visa hänsyn till. I slutet av artikeln skriver Lyden att Star 

Wars gemenskapens delade värden och ideal liknar religion och att populärkultur därför kan 

fungera likt religioner (Lyden, 2013, 775-776 781-733). Då författaren hävdar att fandoms 

kan ses som en religion är artikeln av relevans för mig för att jag i min diskussion vill nämna 

tidigare forskning som både är för och emot ett sådant påstående.  

 

Artikel ”Sacralising Fandom? From the `loss hypothesis´ to Fans Media Rituals” (Hills, 2013) 

har ett kritiskt förhållningssätt till jämförelser mellan fandoms och religion då jämförelserna 

ofta slutar i att fenomenen likställs med varandra. Det nutida samhället beskrivs vanligtvis i 

studierna som avförtrollad och sekulärt och referenser till empiriska studier saknas allt som 

oftast. Resultaten av sådana studier benämner Hills med termen ”loss hypothesis” som inne-

bär att en funktionell religionsdefinition har brukats och åsikter framförs om att fandoms har 

ersatt traditionella religioner då dessa har förlorat i betydelse. Hills anser att åsikten om att 

fandoms fyller en funktion som inte längre behövs i det moderna samhället blir en motsägelse. 

Fandoms är en del av samhället, om fandoms kompenserar för frånvaron av magi i samhället 

så finns där ingen frånvaro. Hills anser att fandoms ifrågasätter Durkheims skiljelinje mellan 

det heliga och det sekulära då fandoms rör sig mellan den skiljelinjen genom inträdande i 

både media-världen och den vanliga världen. När fantasters kulturer blir tolkade utifrån teo-

rier utgår studien ifrån att fandom-kulturen kan förstås utifrån andra kulturella fenomen. Hills 
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menar att andra kulturella fenomen borde bli tolkade utifrån teorier som uppkommit ur en 

fandom-kultur (Hills, 2013, 9, 12-14) Hills artikel är användbar för mig då Hills har en kritisk 

syn till att likställa fandoms med religion och detta perspektiv är förmånligt att beröra i denna 

uppsats.  

 

Fokus i artikeln ”Popular Culture Fandoms, the Boundaries of Religious Studies and the Pro-

ject of the self” (McCloud, 2010) är att kritiskt undersöka studier som ser populärkultur som 

religion. McCloud poängterar att hur religion definieras påverkar resultatet och ofta används 

allt för breda religionsdefinitioner vilket gör att nästan vad som helst ses som religion. Ter-

men ”Parallelomania” (Sandmel, 1962) används för att beskriva forskning som likställer po-

pulärkulturell fandoms och religiösa rörelser till den grad att de i stort sett uppfattas som det-

samma. McCloud anser att gemenskaper kring populärkulturer har både substantiella och 

funktionella likheter med religiösa rörelser. Sociologen Anthony Giddens (1991) beskriver 

identitetsskapande som ett senmodernt projekt, detta passar bättre in på fandoms än religion 

enligt McCloud för att studier av intervjuade fantaster visar på ett stort intresse av självidenti-

fiering. Att fandoms ger gemenskap och därför kan liknas med religiösa gemenskaper ser 

McCloud som problematiskt då det inte endast är religiösa gemenskaper som kan skapa just 

gemenskap (McCloud, 2010, 188). Den här artikeln är användbar för att nämna forskning som 

problematiserar jämförelser mellan fandoms och religion och jag vill bereda plats åt denna 

synpunkt i min studie. 

 

Sammanfattningsvis uppfattas existensen av en spänning i tidigare forskning mellan forskare 

som anser att fandoms kan liknas med religion och forskare som problematiserar jämförelser 

med en sådan karaktär då de anser att dessa ofta dras alldeles för långt. Det finns också olik-

heter mellan fandoms och religion vilka sällan fokuseras utan det är enbart likheterna som 

lyfts fram vilket ger en skev bild av förhållandet mellan fandoms och religion. De centrala 

skiljelinjerna i diskussionen kring fandoms likheter med religion handlar om på vilket sätt 

jämförelserna utförs och hur religion definieras. Andra centrala teman som återkommer i den 

tidigare forskningen är gemenskapernas betydelse för fantasterna samt populärkulturens och 

religionens plats i det moderna samhället. Jag låter tidigare forskning som har ett kritiskt för-

hållningssätt till jämförelser mellan fandoms och religion ta plats för att inte vinkla studien 

enbart mot eventuella likheter.  

1.5. Material 

 

 

Innan jag började samla in mitt material ställde jag upp kriterier för vad studierna bör vara 

baserade på om de ska fungera som material till litteraturstudien. Dessa kriterier var att artik-

larna bör innehålla empiriska studier, att aspekter kring Harry Potter-fantasters gemenskap 

berörs i studien, att studierna är utförda specifikt på Harry Potter-fandoms, samt att artikelns 

resultat behöver vara relevant för min analys och beröra fantasternas gemenskap. De databa-

ser jag har använt är mestadels Google Scholar men även Jstor. Några av sökorden är: ”Harry 

Potter”, ”fandom”, ”Harry Potter fans”, ”Harry Potter fandoms”, ”Harry Potter and commu-

nity”.1 Jag hittade tre studier som uppfyllde alla mina kriterier, även om det finns mycket 

forskning på fandoms och religion var dessa studier de enda jag fann med rätt fokus. Artiklar-

na behandlar även andra ämnen men alla berör Harry Potter-gemenskaper så pass mycket att 

                                                 
1 ”Harry Potter and fandom”, ”Harry Potter fandom”, ”Harry Potter and religion”, ”Harry Potter fantaster”, 
”Harry Potter och gemenskap”. 
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deras studier blir relevanta och analyserbara för mitt syfte. Nedan presenteras den tidigare 

forskningen som utgör mitt material.    

 

C-uppsatsen ”We are the Harry Potter generation” (Svensson, 2011) är en kvalitativ studie 

som baserar sig på intervjuer med sju Harry Potter-fantaster. Uppsatsen är relevant för min 

studie då den innehåller värdefullt empiriskt material. Studiens syfte är att bidra med ökad 

kunskap om den betydelse som Harry Potter-berättelsen och Harry Potter-fandomen har haft 

för informanterna. Jag kommer att fokusera på delen som handlar om Harry Potter-fandomen 

då Harry Potter-berättelsens betydelse ligger utanför mitt fokus (Svensson, 2011, 6, 16-19 ff).  

 

Artikeln ”Virtual Fan Communities: The case of Harry Potter Slash Fans” (Rogozinska, 2007) 

handlar om ”Slash fan communities” som är gemenskaper där medlemmarna skriver om den 

ursprungliga berättelsen, likt fanfiktion, med homosexuella relationer mellan karaktärer i de 

omskrivna versionerna. Syftet med artikeln är att undersöka vad som förändrades med fan-

doms sedan utvecklingen av internet. Forskaren studerar tre internet miljöer; ”fan websites”, 

”fan fiction archives” och ”Live Journal communities”. Studien relaterar till nyare rörelser i 

etnografi där deltagandet i kulturerna nästan är lika viktigt som observationen (Rogozinska, 

2007, 33-34, 41). Jag fokuserar de sätt på vilket webbsidorna, arkiven och journalerna besk-

rivs som gemenskaper av författaren, skrivandet av fanfiktion går utanför mitt fokus. 

 

Artikeln ”Snapewifes and Snapeism: A Fiction Based Religion within the Harry Potter Fan-

dom” (Alderton, 2014) handlar om fantaster till karaktären Severus Snape, den mystiska troll-

drycksläraren i Harry Potter-berättelsen. Syftet med studien är att undersöka en liten specifik 

gemenskap av fantaster till karaktären Snape och bidra med en översiktlig bild av fandom 

inspirerade religioner. Det Alderton problematiserar är att nyare religioner har svårt att bli 

accepterade då de jämförs med äldre och etablerade religioner. Två delar i religionen ”Snape-

ism” undersöks, den första är kontexten inom fandom och den negativa stämpeln fandoms har 

fått och det andra är sättet ”Snapists” själva uttrycker sin tro. Dessa två delar tillsammans vi-

sar hur populärkulturellt baserade religioner formas och vilka starka föreställningar som finns 

om vad en ”riktig” religion är. Hon utgår ifrån en judisk-kristen förståelse av termen religion 

när hon visar på hur ”Snapeism” kan ses som en religion. Detta för att ”Snapists” själva an-

vänder kristendomen som referensram kring uppfattningar av vad en religion är (Alderton, 

2014). Jag kommer att analysera hur Alderton beskriver fantasternas gemenskap kring 

”Snapeism”.  

 

Dessa tre artiklar utgår från olika metodologiska angreppssätt. Syftet med artikeln ”We are 

the Harry Potter generation” (Svensson, 2011) är att genom kvalitativa intervjuer uppnå en 

djupgående förståelse för vad Harry Potter-fandomen har betytt för informanterna. I artiklen 

”Virtual Fan Communities: The case of Harry Potter Slash Fans” (Rogozinska, 2007) studeras 

olika internetmiljöer och syftet är att visa på hur fandoms förändrats med påverkan av inter-

nets uppkomst och utveckling. Studien ”Snapewifes and Snapeism: A Fiction Based Religion 

within the Harry Potter Fandom” (Alderton, 2014) har syftet att djupgående förklara tre fan-

tasters relationer till sin fandom och relationerna till varandra som gemenskap samt spänning-

en till omgivningen. Utifrån artiklarnas olika angreppssätt får jag möjligheten att analysera 

Harry Potter-gemenskaper i olika miljöer. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

 

Jag kommer utgå ifrån två religionssociologiska teorier och jämföra dessa med varandra. Den 

första är Meredith B. McGuires (2002) teori ”kultisk hållning” (”cultic stance”) och den 

andra är Matt Hills (2002) begrepp ”neoreligiositet” (”neoreligiosity”). Något dessa har ge-

mensamt är att de båda utgår ifrån breda funktionella religionsdefinitioner. Teorin kultisk 

hållning har formats ur en religiös kontext medan begreppet neoreligiositet bildats kring fan-

tasters kulturer. I den här framställningen kommer jag att fokusera olikheterna i hur religiosi-

tet beskrivs utifrån de båda teorierna. Funktionella religionsdefinitioner kan exempelvis be-

stämma religion som alla människors försök att skapa mening i tillvaron, funktionella relig-

ionsdefinitioner är vad religion gör för människor och samhällen. Furseth och Repstad skriver 

att funktionella religionsdefinitioner kan utformas så inkluderande att de suddar ut intressanta 

skillnader mellan vad som vanligtvis kallas religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Sam-

tidigt kan det vara en fördel att funktionella religionsdefinitioner inte blir etnocentriska och 

ställer särskilda krav på religionens innehåll (Furseth & Repstad, 2003, 34-35).  

 

2.1.1 Kultisk hållning  

 

Klassifikationer enbart för sakens skull är enligt McGuire meningslösa, men det är använd-

bart att konstruera olika typologier av religiösa gemenskaper om dessa hjälper oss att förstå 

hur gemenskaperna har bildats, utvecklats, vilken social påverkan det har, hur de förändrats 

och påverkar samhället. McGuire gör en distinktion mellan de religiöst kollektiva hållningar-

na och de religiöst individuella hållningarna. Inom en gemenskap kan det förekomma med-

lemmar med skilda hållningar och därför är en separering mellan kollektiva hållningar och 

individuella inriktningar nödvändig. Två brukbara sociologiska kriterier för konstruerandet av 

typologier är till vilken utsträckning de religiösa grupperna ser på sig själva som unikt legiti-

merade (Robertson 1970) och relationerna mellan en religiös grupp och det större samhället 

(Johnson 1963). Om en grupp ser sig ha unik legitimitet tar denna gemenskap mer avstånd 

från samhället. Relationen mellan ett religiöst kollektiv och den sociala omgivningen reflek-

terar en spänning mellan värden från religiösa auktoritära källor och andra värden i samhället. 

Det handlar om ifall religiösa källor värdesätter en annan moral än det omringande samhället 

(McGuire, 2002, 154). 

 

McGuire presenterar en ”fyrfältsmodell” med fyra olika typer av kollektiva hållningar till 

religiösa gemenskaper: en kyrklig hållning, en sekteristisk hållning, en konfessionell hållning 

och en kultisk hållning. De olika faktorerna som skiljer dessa grupper åt är huruvida grupper-

na har en positiv eller en negativ relation till det omgivande samhället och om gruppen anser 
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sig ha unik legitimitet eller om de är mer pluralistiskt inställda till andra religiösa alternativ. 

Det är McGuires beskrivning av en kultisk hållning som fokuseras i den här studien. Den kul-

tiska hållningen karaktäriseras av att den accepterar legitimiteten hos andra religiösa grupper, 

har en relativt negativ relation till det omgivande samhället och den är ofta relaterad till am-

bitionen att finna gud, upplysning eller en andlig kraft för varje individ. Något som skiljer den 

kultiska hållningen från de andra hållningarna är att pluralismen och medlemmarnas individu-

alistiska anslutning till kulten gör gruppen mer instabil än de andra organisationstyperna 

(McGuire, 2002, 152-155, 157-180).   

 

Kultiska grupper beskrivs som en form av social separatism då de har avvikande åsikter från 

det omgivande samhället, detta liknar de sekteristiska grupperna men de kultiska grupperna 

är oftast mindre extrema i sina skilda sociala åsikter. De skilda åsikterna mot resten av sam-

hället handlar inte så mycket om olika syner på moral utan mer om åsikten att kulturer för-

hindrar invånarna i det större samhället att finna en högre spirituell nivå. I nutida samhällen 

kännetecknas ett flertal religiösa och kvasireligiösa grupper av en kultisk hållning (McGuire, 

2002, 157). McGuires teori om kultisk hållning är en utvecklad version av Howard Beckers 

sätt att definiera kult. Becker (1932) beskriver att en kult karaktäriseras av en lös samman-

slutning av människor som har en privat och eklektisk religiositet. Furseth och Repstad skri-

ver att en organisation inom religionssociologin brukar definieras som; ”… en gemenskap 

med en eller flera målsättningar och ett visst mått av formell struktur” (Furseth & Repstad, 

2003, 180). McGuire anser att konceptet kult är användbart i sociologiska sammanhang för 

att kulten kan användas till att beskriva sociala organisationer kring populära men icke-

traditionella religioner. Begreppet kult har fått en negativ prägel av utvecklingen att endast 

vissa religioner erkänns som officiella. När begreppet kult används som en sociologisk term 

är betydelsen neutral och syftet är att använda kulten som ett begrepp för att beskriva karak-

täristiska drag hos religiösa organisationstyper (McGuire, 2002, 152-153).       

 

2.1.2 Neoreligiositet  

 

Matt Hills (2002) introducerar begreppet neoreligiositet då han anser att begreppet är pas-

sande till att beskriva fantasters hängivenhet och emotionella intensitet till kulttexter. Hills 

menar att kulter kring fandoms formar delar av fantasternas upplevelser och dessa har reli-

giösa element, men kulter kring fandoms kan inte riktigt ses som en religion. Ett av de största 

problemen när det gäller att likna och jämföra fandoms med religion eller religiositet är att 

identifiera vad religion betyder. Hills citerar Derrida (1988) som säger att vi beter oss som 

om det finns en vanlig och riktig uppfattning av vad religion är, men det finns inget som är så 

osäkert. Därför är Hills avsikt inte att identifiera religion eller religiositet essentiellt och se-

dan försöka visa på att fantasters kulturer har en liknande essens. Det viktiga är hur fantaster 

tillämpar diskurser av religion och religiöst språk för att förklara sin fandom. Neoreligiositet 

innebär inte att spridningen av diskurser där kult används kan förstås som återvändandet av 

religion i en sekulär kultur. Neoreligiositet innefattar inte heller en omplacering av religion 

till den privata sfären i samhället, båda dessa skulle förutsätta att religionen har en stabil 

grund vilket Hills anser att religion inte har. Fandomskulturers neoreligiositet uppkommer 

som en effekt av fantasters diskurser och praktiker och det har inte så mycket att göra med 

essensen av religion och dess förmodade funktion i samhället. 
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Begreppet neoreligiositet är en metafor som fantaster själva börjat använda för att karaktäri-

sera sin fandom och Hills använder begreppet för att han vill bruka ett liknande språk som 

fantasterna. Hills hänvisar till Cavicchi (1998) som menar att det religiösa språket inte är helt 

opassande i relation till fandoms då liknande erfarenheter kan upplevas inom en fandoms 

diskurs som inom en religiös diskurs. Det finns överensstämmelser mellan berättelse av reli-

giös omvändelse och skeendet när en person blir en fantast, detta gör att generaliseringar om 

att media idoler ersätter religiösa personer förekommer. Hills anser att fantasters kulturer inte 

ersätter de traditionellt organiserade religionernas roll (Hills, 2002, 117-119). Hills hänvisar 

precis som McGuire till att termen kult har fått en negativ prägel, detta då nya religiösa rörel-

ser har benämnts som kulter och dessa rörelser har uppfattats som avvikande från samhället 

och med en negativ påverkan på människor. Hills refererar till Fields (1995) som skrev att 

kulter inte längre bara kopplas till högtider och riter utan nu används ordet för att beskriva 

människors besatthet till ett fenomen, som exempelvis fantasters besatthet till en fandom. 

Den negativa stämpeln av en kult gör det svårt för fantaster att identifiera sin gemenskap på 

ett sätt som blir accepterat. Diskursen av religiös omvändelse kan ge fantasterna en möjlighet 

att själva få beskriva hur de blev fantaster, att jämföra sin ”omvändelse” med en religiös om-

vändelse gör att fantasterna med ord kan beskriva händelsen (Cavicchi, 1998). Fantasternas 

neoreligiositet måste tas seriöst och inte tolkas som någon form av besatthet. Kulten tappar 

inte helt sin religiösa kraft när fantaster använder termen, men i en sekulär miljö blir fantas-

ternas neoreligiositet främmande. Religiösa diskurser och upplevelser är rekonstruerade inom 

fantasters kulturer, fantaster till kulter kan inte rensa kultens diskurs från religiösa element 

men samtidigt kan inte fantasternas användning av religiösa terminologier eller religiöst 

språk förstås som en indikation på att fantasters kulturer är detsamma som en kult eller en 

religion (Hills, 2002, 119-120, 129-130).         
 

2.2. Arbetsmodell 

 

Min studie utgår ifrån en deduktiv ansats. Deduktion bygger på logik vilket innebär att ut-

gångspunkten är i en teori och därifrån dras slutsatser om det enskilda fallet. Det är också teo-

rin som hjälper till att begreppsliggöra fenomenet som undersöks genom att analysfrågor for-

muleras utifrån teorin (Ahrne & Svensson, 2011, 192-193). De två teorierna jag har valt 

kommer att användas som glasögon och dessa glasögon gör att jag ser mitt material utifrån 

mina teorier, teorierna blir då perspektiv på materialet. Alvesson och Sköldberg skriver att en 

teori hjälper oss att fokusera på det relevanta genom att ge oss ett visst perspektiv på världen 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, 55). Jag ämnar analysera hur Harry Potter-fandoms beskrivs i 

tidigare forskning och min kvalitativa analys har inte för avsikt att generalisera, utan snarare 

att mer ingående analysera Harry Potter-fandoms utifrån de tre artiklarna som utgör mitt 

material. Artiklarna är skrivna mellan åren 2007 och 2014, jag kommer endast att studera ett 

visst fenomen vid en viss tidpunkt. Det jag ämnar studera är om dessa Harry Potter-fandoms 

kan förstås som religiositet utifrån de teoretiska perspektiv som jag har valt. 

 

Mitt tillvägagångssätt för att kunna utföra studien är att jag formulerar frågor utifrån teorierna 

och dessa frågor ställs sedan till den tidigare forskningen som utgör material. Då jag tillämpar 

teorierna på materialet tittar jag på om det finns likheter med hur Harry Potter-fandoms religi-

ositet beskrivs jämfört med hur religiositet beskrivas i McGuire och Hills teorier. När jag ana-

lyserar materialet utifrån en kultisk hållning ämnar jag att undersöka om gemenskapen är en 

löst sammansättning av fantaster, om de kan ses som pluralistiska och om fantasterna söker 
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efter någon form av gud eller andlig kraft. Då analysen utgår ifrån begreppet neoreligiositet 

kommer jag att analysera om fantasterna använder sig av religiöst språk och religiösa diskur-

ser för att beskriva fandomen. Jag kommer systematiskt att ta mig an mitt material med hjälp 

av analysfrågor som riktar in mig på centrala teman i materialet. Analysfrågorna utifrån teorin 

kultisk hållning är: Beskriver artiklarna Harry Potter-fantasternas religiositet som privat och 

eklektisk? Beskrivs fantasternas ambition att finna gud eller en andlig kraft? Beskriver artik-

larna Harry Potter-fandomen som en lös sammanslutning av människor? Beskriver artiklarna 

Harry Potter-gemenskapen som accepterande mot alla medlemmar? Analysfrågor utifrån teo-

rin neoreligiositet är: Beskriver artiklarna att fantasterna till Harry Potter-fandomen använder 

sig av religiöst språk för att förklara sin fandom? Beskriver artiklarna att fantasterna till Harry 

Potter-fandomen använder sig av religiösa diskurser för att beskriva sin fandom? Beskriver 

artiklarna att fantasterna förklarar sin omvändelse till en Harry Potter-fandom likt en religiös 

omvändelse?   
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Kapitel 3 Metod 

Metoden i studien är en hermeneutiskt inriktad textanalys och min förståelse av materialet 

utgår från ett hermeneutiskt angrepssätt. Hermeneutiken är en förståelseinriktad tolkningslära, 

ett förhållningssätt som avser att på djupet tolka och förstå vad som menas, när det kanske 

inte uttrycks i klartext. Hermeneutik handlar om att försöka förstå och inte om att försöka 

förklara materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008, 191, 250). Hermeneutiken lägger vikt vid 

mottagaren och att texten blir till vid läsningen av den. Grenholm skriver att: ”Hermeneutiken 

kan förstås som ett filosofiskt förhållningssätt enligt vilket allt i tillvaron behöver tolkas” 

(Grenholm, 2006, 248 ff.). Läsaren är kreativ i sin tolkning för att textens innehåll formas från 

läsarens perspektiv och samtidigt förändrar texten läsarens perspektiv. Det är utifrån en be-

stämd ”förståelsehorisont” som läsaren närmar sig texten och förståelsehorisonten är de be-

grepp och uppfattningar vi har vid en given tidpunkt. Vilken förståelse som helst är dock inte 

möjlig vid läsningen av en text, Vattiamo (1996) argumenterar att tolkaren bör ge skäl för sin 

tolkning av texten för att visa att förståelsen av texten ryms inom textens ram (Grenholm, 

2006, 272 ff.). Med denna inriktning kommer jag i min läsning av delarna i artiklarna som 

handlar om Harry Potter-fandoms gemenskaper, fokusera på hur gemenskaperna beskrivs 

empiriskt och teoretiskt. 

 

Den objektiverande hermeneutikens cirkel säger att delen endast kan förstås ur helheten och 

helheten ur delarna. Denna motsägelse löses genom att istället se cirkeln som en borr där 

forskaren börjar med en del och försöker sätta den i samband med helheten, som då ses ur en 

ny synvinkel, därefter zoomar forskaren åter in på en del som får en ny betydelse utifrån hel-

heten. På detta sätt altenerar forskaren mellan del och helhet för en fördjupad förståelse (Al-

vesson & Sköldberg, 2008, 194 ff). Den aletiska hermeneutiken anser att texter behöver sättas 

in i sitt samhälleliga sammanhang för att kunna bli förstådda, då alla texter är skrivna utifrån 

en historisk och rumslig kontext (Heidegger, 1927). Det är inte enbart textens sammanhang 

som bör uppmärksammas utan även läsarens. Varje individ präglas alltid av sitt meningsfällt, 

hon är alltså aldrig fri från sina föreställningar. Heidegger (1927) formade en ny hermeneutisk 

cirkel enligt vilken förståelse förutsätter förförståelse, men förförståelsen är också ett hinder 

för förståelsen. För att detta inte ska utvecklas till en ond cirkel bör vi kontinuerligt alternera 

mellan inträdande i den främmande världen och återkoppling till vårt eget referenssystem. 

 

Det jag har hämtat från den objektiverande hermeneutiken är att innebörden av en term kan 

behöva förstås utifrån textens större sammanhang och när termens innebörd klargjorts kan 

detta påverka synen på texten i sin helhet. Den aletiska hermeneutiken har tillfört förståelse 

för sambandet mellan min förståelse av texten och min förförståelse. Något som hjälpte mig i 

förståelsen av hermeneutiken var hur Thurén (2013, 108) beskriver den hermeneutiska tolk-

ningen; som en kombination av intellektuell kunskap, att begripa någonting, och empati, vil-

ket innebär inlevelseförmåga i någon annans situation och utifrån detta kan en djupare förstå-

else infinna sig. Jag tillämpar dessa tankegångar på min analys genom inläsning på ämnet 

vilket försett mig med intellektuell kunskap. Med empati läser jag mitt material och sätter mig 

in i den tidigare forskningens beskrivningar av Harry Potter-fandomens betydelse för fantas-

terna. Denna inlevelse ger förutsättningar för en mer djupgående analys.       
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För att förstå mitt material i sitt samhälleliga sammanhang har jag läst in mig på tidigare 

forskning som diskuterat jämförelser mellan fantaster till fandoms gemenskaper och religiösa 

gemenskaper, detta har orienterat mig i vilken tid och utifrån vilken historisk bakgrund som 

dessa diskussioner och jämförelser uppkommit ifrån. Denna inläsning gjorde att jag uppmärk-

sammade min egen förförståelse av vad religion är. En faktor som kan påverka min analys av 

materialet är just min syn på religion. Min medvetenhet om hur jag uppfattar begreppet relig-

ion gör att jag kan hålla isär min uppfattning av religion och de beskrivningar av religion som 

sker i artiklarna. Denna analys kommer att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

religion. Perspektivet innebär att religion kan få många olika betydelser och därför blir det 

viktigt att jag hela tiden är medveten om att min vardagliga förståelse av religion är något som 

ligger utanför min syn på religion som analytisk kategori i den här studien. Andra faktorer 

som påverkar är min uppfattning av fandoms, av gemenskaper och min inställning till ämnet. 

 

Utgångspunkten inom kvalitativ forskning är att forskare alltid kommer att sålla i sin beskriv-

ning av de studerade fenomenen utifrån erfarenheter, intressen och världsbild viket gör det 

omöjligt att vara objektiv inom kvalitativ forskning. Kritik som ofta uppkommer kring detta 

är att om all kunskap är relativ, då den påverkas av forskarens världsbild, är kunskapen inte 

giltig. Argument emot denna kritik säger att kunskapen inte behöver vara ogiltig om forskaren 

är medveten om forskningens begränsningar och sin egen världsbild (Sveningsson, Lövheim 

& Bergquist, 2003, 69-70). Därför är ett av validitetskriterierna för min studie att jag ingående 

beskriver min relation till ämnet. Min forskningsrelation till studiens ämne är att jag tycker 

väldigt mycket om både böckerna och filmerna om Harry Potter, historien om Harry Potter 

fångade verkligen mitt intresse. Här stannar dock mitt intresse, jag har inte varit en engagerad 

fantast och har ingen nära kontakt som är engagerad i en Harry Potter-fandom utan detta ämne 

är relativt nytt för mig. Genom min förförståelse förstår jag att Harry Potter-berättelsen väcker 

intresse, därför kan jag förstå den entusiasm som fantasterna känner kring sin fandom vilket 

beskrivs av forskarna i mitt material. Jag kan samtidigt distansera mig från beskrivningarna av 

fantasternas upplevelser av Harry Potter-fandomen i den tidigare forskningen, då jag själv inte 

identifierar mig som en Harry Potter-fantast.    

 

Validitet innebär att studien är valid om den undersöker vad den ämnar undersöka, det vill 

säga om resultaten besvarar frågeställningen (Bergström & Boréus, 2000, 41). För att resulta-

ten ska vara giltiga behöver jag därför tydligt redogöra för respektive artikels förståelse av en 

gemenskap för att det ska framgå vad som är artikelns innehåll och vad som är min tolkning 

av innehållet. Jag kommer att redovisa mitt material med noggrannhet och koppla detta till 

frågeställningarna för att visa att min studie har undersökt vad jag hade för avsikt att under-

söka. De begrepp som kommer att vara centrala i min analys är; fandom, gemenskap, kultisk 

hållning, neoreligiositet, funktionell religionsdefinition och religion.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

 

Jag redogör för sammanställningar av undersökningen en studie i taget där jag till en början 

redovisar de empiriska resultaten av studien för att sedan beskriva de teoretiska resultaten och 

den analys som forskaren genomfört på sitt resultat. Därefter går jag vidare till nästa studie 

och följer samma struktur. 

 

4.1.1 Resultat av artikeln ”We are the Harry Potter generation” 
 

Först presenteras Svenssons (2011) kvalitativa studie om svenska Harry Potter-fantaster. 

Svensson utgår ifrån två forskningsfrågor, jag kommer endast att beröra den ena som handlar 

om vilken betydelse Harry Potter-fandomen har haft för ungdomarna i studien. Följande pre-

senteras Svenssons studies empiriska material som utgörs av intervjusvar. Svensson beskriver 

att den svenska Harry Potter-fandomen tog fart efter att sista boken släpptes år 2007. I Svens-

sons studie framkommer det att fantasterna i intervjuerna inte ville att Harry Potter-eran skulle 

ta slut och önskade behålla stämningen som uppstod kring den sista boken. Fantasterna berät-

tar i Svenssons intervjuer att de hittade varandra på internet eller i kön till bokhandeln. Många 

av intervjupersonerna träffades på hemsidan Hogwarts.se och som mest hade sidan omkring 

100 000 medlemmar. Svenssons respondenter beskriver att det var givande för dem att träffa 

varandra och kunna diskutera Harry Potter i detalj utan att någon tröttnade på ämnet. En av 

informanterna i studien berättar om att hon aldrig har känt sig så förstådd som inom Harry 

Potter-fandomen. Flera av informanterna berättade i intervjuerna att gemenskapen i Harry 

Potter-fandomen var väldigt betydelsefull för dem då de där funnit vänner. Först i Harry Pot-

ter-fandomen upplevde informanterna i studien att de passade in i en gemenskap. I Svenssons 

studie berättar en fantast att hon på ett Harry Potter konvent uttryckte ”Tänk om livet kunde 

vara ett Harry Potter-konvent!” (Svensson, 2011, 8, 34 ff).    

 

Flertalet av informanterna i Svenssons intervjuer angav att de uppskattat de normer och värde-

ringar som finns inom Harry Potter-fandomen, några av de viktigaste värderingarna är att vara 

snälla mot varandra och att alla får vara med. Fantasterna i studien säger att de inte tycker om 

fantaster som ser sig själva som mer av en fantast än andra. Nästan alla informanter presente-

rar sig själva och kompisarna i fandomen som nördar, alltså en person som har ett väldigt 

starkt intresse för något och detta kan betraktas som negativt av jämnåriga. Informanterna i 

Svenssons studie förklarar att Harry Potter-fandomen har hjälpt dem att bli stolta nördar. Ma-

joriteten av respondenterna i Svenssons studie berättar att det finns en stark sammanhållning i 

Harry Potter-fandomen. Intervjupersonerna i Svenssons studie berättar att de har utvecklat 

olika egenskaper tack vare engagemanget i Harry Potter-fandomen. En av informanterna be-

rättar i Svenssons intervju att denne har börjat spela instrument, en annan säger i intervjun att 

denne har inspirerats att skriva fanfiktion, en tredje framhåller att han blev motiverad att läsa. 
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Ytterligare en intervjuperson i Svenssons studie berättar att hon har lärt sig att bli mer social 

som person tack vare Harry Potter-fandomen (Svensson, 2011, 34-36). 

 

Kommande redovisas Svenssons analys och studiens teoretiska resultat. Värderingarna som 

fantasterna uppmärksammar i Harry Potter berättelsen kopplar Svensson till kristna dygder. 

Svensson hänvisar till sociologerna Ulf Dalquist, Tomas Lööv och Fredrik Miguel (1992) som 

anser att fantasyberättelser ofta innehåller kristna dygder och därmed påminner läsarna om 

dessa. Värderingarna som nämns i Harry Potter-böckerna vilka kan kopplas till kristna dygder 

är mod, tillit, rättrådighet och kärlek. Svensson kopplar till ungdomskulturforskaren Ove 

Sernhede (1995) som beskriver en annan ungdomskulturforskares, Thomas Ziehes, begrepp 

”ontologisering”. Svensson beskriver att Sernhede anser att ungdomar ofta upplever en brist 

på mening i det moderna samhället för att varken tradition eller religion utövas aktivt och 

detta kan leda till ontologisering. Begreppet innebär att ungdomar söker efter något att tro på 

och finner detta på alternativa arenor, som i en fandom. I Svenssons analys av resultaten besk-

rivs att hon har uppfattat Harry Potter-fandomen som en väldigt betydelsefull fritidsaktivitet 

för fantasterna då de där hittat jämnåriga att identifiera sig med. Svensson hänvisar till att 

kamratgruppens betydelse är viktig för ungdomar i samband med identitetsutvecklingen 

(Ramström, 1994). 

 

Svensson anser att fantasterna förser materialet med mening genom att diskutera Harry Potter 

tillsammans och därför är mötet med andra fantaster viktigt (Jenkins, 1992). De rusiga käns-

lorna som fantasterna känner i samband med Harry Potter-fandomen förklarar Svensson med 

Ziehes begrepp potentiering som innebär att modernitetens rationalitet skapar tomhetskänslor 

vilket ungdomar hanterar genom att söka efter spänning. Sernhede (1995) anser att en möjlig 

anledning till att fantaster söker sig till fandoms skulle kunna vara att miljön käns rolig och 

som en skön kontrast mot vardagens rationalitet. Att fantasterna tack vare fandomen kan vara 

stolta nördar kopplar Svensson till teorin om empowerment och Henry Jenkins (1992) som är 

professor i kommunikation, journalistik och filmkost. Teorin om empowerment handlar om 

hur människor tar sig ur känslan av maktlöshet genom att skaffa sig en styrka (Askheim & 

Starrin, 2007). Jenkins anser att fandoms kan bidra till empowerment genom att fantasterna 

uttrycker vad de kämpar för och vad de kämpar emot inom fandomen och på så vis ökar fan-

tasternas emotionella styrka. Svensson menar att detta har inträffat för fantasterna i hennes 

studie då de nu har en förändrad syn på sig själv och ser ordet ”nörd” som något positivt, tack 

vare Harry Potter-fandomen. Svensson hävdar att Harry Potter-fandomen visar på att medier 

och populärkulturer har blivit viktiga för ungdomars identitetsutveckling och att behovet av 

en gemenskap under ungdomsperioden är stort (Svensson, 2011, 11-15, 34-41). De huvudsak-

liga funktionerna för den svenska Harry Potter-fandomen i Svenssons studie verkar vara att 

fantasterna kan identifiera sig med en gemenskap och att de i denna gemenskap har funnit en 

trygg tillvaro där de kan vara sig själva. Inom gemenskapen har en förståelse uppstått fantas-

terna emellan då alla delar intresset kring Harry Potter. 

 

4.1.2 Resultat av artikeln ”Virtual fan communities: the case of Harry Pot-

ter slash fans”      
 

Följande redovisas de empiriska resultaten till Rogozinskas studie (2007). Jag presenterar de 

tre studerade internetmiljöerna en i taget för att visa hur dessa gemenskaper beskrivs av för-

fattaren. Begreppet ”Slash”-fantaster används för fantaster som gör omskrivningar av den 

redan befintliga berättelsen och skapar homosexuella relationer mellan karaktärerna. För att 

bli medlem måste webbsidans skapare kontaktas och med dennes godkännande erhålls till-

gång till lösenordet. Det är utifrån detta Rogozinska anser att fantasterna till webbsidorna blir 
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medlemmar av en sluten och egen gemenskap. Rogozinska skriver att webbsidor ibland var-

nar för vilken typ av sida det är, vilket hon tycker visar på att fantasterna är medvetna om att 

”Slash” inte passar alla. Rogozinska berättar att det är positiva kommentarer eller konstruktiv 

kritik som författaren förväntar sig. Enligt Rogozinskas studie kan ”Fan fiction archives” både 

vara stängda eller öppna miljöer. Rogozinska beskriver att det på arkiven är viktigt att ge 

varandra kommentarer till det omskrivna fanfiktion-berättelserna, detta tycker Rogozinska 

visar att samarbetet mellan läsarna och författarna är betydelsefullt. Forskaren förklarar att de 

öppna arkiven inte har en urvalsprincip som prioriterar vilka texter som ska publiceras medan 

mer stängda arkiv följer något form av urval som begränsar publiceringen av berättelser. I 

studien av Rogozinska framkommer att fantaster också kontaktar varandra på ”live journal 

communities” genom att de kommenterar varandras inlägg, detta framhålls som oerhört vik-

tigt inom gemenskapen. Forskaren beskriver att ägaren av journalerna skapar gemensamma 

värden som utgör sidans oskrivna regler, dessa värden handlar ofta om att kommentarerna 

skall vara av en positiv karaktär. Rogozinska anser att banden mellan fantasterna stärks ge-

nom uppmärksamhet och stöd, detta reflekteras genom ett socialt beteende i gemenskaper 

vilket ofta skapar en liten grupp med fantaster som skulle kunna förändra systemet av värden i 

hela fandomen (Rogozinska, 2007, 36-40). 

 

De slutsatser som Rogozinska drar är att webbsidorna av Harry Potter-”Slash” fantaster kan 

ses som en gemenskap av praktiker. Rogosinzka hävdar att fantasterna kan studeras som en 

social grupp genom deras dagliga aktiviteter och socialt organiserade språk. Aktiviteterna bör 

ses i kontexten av en gemensam tolkning av narrativa strategier, som kontexten av ett me-

dium. Rogozinska refererar till Neil Postman (1986), en författare och media teoretiker, som 

definierar gemensamma uppfattningar av ett medium som ett verktyg för att tillfredsställa 

särskilda behov. Rogozinska anser att internet är ett sådant verktyg som kan användas för att 

tillfredsställa sociala behov genom kontakten med andra människor på olika internetmiljöer. 

Rogozinska hävdar att internet inte endast är ett verktyg för att lättare komma åt information, 

utan möjligheter öppnas genom mediums förändring där mer opersonliga relationer möjliggör 

en annan typ av kontakt och detta har förändrat sociala förhållanden. Författaren förklarar att 

fanfiktion-texterna som fantasterna skriver inte har förändrats särskilt mycket utan det är 

praktiken kring deras skapande som har förändrats. Rogozinska drar slutsatsen att den nya 

typen av media avsevärt har förändrat hur fantaster praktiserar sin fandom och att internet har 

blivit ett verktyg för att upprätthålla fandoms gemenskaper. Rogozinska förklarar att fantaster 

som delar upplevelser och attityder i en gemenskap positionera sig mot andra fantasters ge-

menskaper. Rogozinska skriver att återkopplingen och kommentarerna är viktiga för att fan-

domen ska definieras som en gemenskap med narrativa praktiker. Det är återkopplingen som 

uppmuntrar fantasterna att fortsätta med skrivandet av fanfiktion och Rogozinska hävdar att 

det är detta som upprätthåller gemenskaperna (Rogozinska, 2007, 35- 36, 41). Fandomen i 

Rogozinsks studie beskrivs som en gemenskap där det viktigaste handlar om att kommentera 

varandras berättelser och fantasterna delar intresset av att skriva fanfiktion-berättelser kring 

Harry Potter. 

 

4.1.3 Resultat av artikeln ”Snapewifes and Snapeism: a Fiction Based Re-

ligion within the Harry Potter Fandom”    
      

Aldertons (2014) artikel bygger på en kvalitativ studie av en internetgemenskap som består av 

tre fantaster. Följande presenteras studiens empiriska resultat. Ur Harry Potter-fandomen 

växte ”Snapeism” fram och gemenskapen började bildas efter att filmerna släppts och fantas-

terna inledde sin dyrkan av skådespelaren Alan Rickmans karaktär professor Severus Snape. 

Alderton beskriver hur fantasterna skriver berättelser om Snape och gör fotomontage på onli-
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nesidor som ”Live Journals”. Detta beskrivs av Alderton som en viktig del i fandomen då 

fantasterna här delar sina berättelser och bilder med varandra samt diskuterar sin tro med lika-

sinnade. Enligt fantasterna i Aldertons studie existerar Snape utanför Rowlings berättelse, de 

ser honom som en verklig person med känslor. Fantasterna motiverar detta med att de har en 

personlig kontakt med honom och kan känna hans närvaro när han besöker dem. Alderton 

anser att dela den gemensamma åsikten om att Snape är verklig ger fantasterna ett stödjande 

klimat då deras tro ofta uppfattas som falsk och overklig av utomstående. I Aldertons studie 

står att två av fantasterna använder termerna ”Snapists” för att definiera sig själva och termen 

”Snapeism” som en benämning på deras religion. Alderton presenterar i sin studie att den teo-

logi som existerar inom ”Snapeism” har återkommande referenser till fenomen som brukar 

ses som religiösa, som existerandet av gudomliga figurer och vägledning. Alderton anser att 

”Snapists” och kristnas syn på gudomlighet och mänsklighet liknar varandra. ”Channelling” 

innebär att bli ledd i en viss riktning och uttrycket används för nya rörelsers relaterade med-

delanden. Alderton beskriver ”channelling” som en betydelsefull aktivitet för fantasternas 

gemenskap och genom denna aktivitet kan fandomen ses som skeptisk mot kanon, alltså 

Harry Potter berättelsen. Fantasterna i studien förklarar att Snape genom ”channelling” för-

medlar nya budskap och meddelanden till dem. I Aldertons studie framkommer det att kon-

flikter uppkommer inom gemenskapen när fantasterna inte alltid håller med varandras om 

vilka budskap Snape sänt till dem. Fantasterna i Aldertons studie refererar till Snape med 

”my Lord” och en fantast har skrivit att Snape är ”real as much as the Christian god is too!”. 

Alderton nämner att fantasterna har en ceremoni i form av ett heligt bröllop då de gifter sig 

med Snape och därför kallar sig ”Snapewifes” (Alderton, 2014). 

I sin analys refererar Alderton till religionssociologen Marcus A. Davidsen (2013) som gör en 

skillnad mellan att engagera sig i fandom, som är att vara fantast till en fiktiv-berättelse men 

individen kan skilja på vad som är verklighet och berättelse, och ”Fiction- based religion”, där 

fantasi och verklighet flyter ihop. ”Fiction-based religion” är gemenskaper som har uppstått 

kring populärkulturella fenomen och den skönliterära texten ses som en helig kanon. Den bäst 

passande kategorin för ”Snapists” enligt Alderton är Davidsens ”Fiction-based religion”. Hon 

motiverar detta med att ”Snapists” ser sin fandom som en verklighet och en religion. Alderton 

hänvisar till begreppet ”Invented religions” introducerat av Carole Cusak (2010) som är pro-

fessor i religionsvetenskap. Cusak drar slutsatsen att tron på olika fiktiva-berättelser behövs i 

samhället där är en grupps identitet samlas från konsumtionen av produkter, som en bok eller 

en film. Enligt Cusak uppfattas ”Invented religions” ofta som falska och svaga. Liknande atti-

tyder från utomstående har Alderton funnit i sin studie, ”Snapeists” har av andra uppfattats 

som galna och inte som troende. Vidare analyserar Alderton ”Snapeism” genom en jämförelse 

med kristenomen med avsikten att visa på att deras tro bör bli mer accepterad, även om hon 

inte anser att den ska likställas med kristenomen eller andra traditionella religioner. Den ge-

mensamma teologin och de gemensamma värdena är beståndsdelar vilka höll ihop gemen-

skapen kring ”Snapeism” enligt Alderton (Alderton, 2014).  

 

I slutsatsen beskriver Alderton ”Snapists” som en liten specifik grupp vilken nu har upplösts. 

Alderton belyser att teknikens utveckling har skapat nya möjliga praktiker, som chattar för 

fantaster som skriver fanfiktion eller ”channelling” och dessa praktiker kan forma och hålla 

ihop en gemenskap som i fallet ”Snapeism”. Genom sin studie har Alderton velat skildra hur 

seriöst fantasterna ser på sin tro. Alderton påpekar hur lätt det är att fastna i fällan att anse att 

kristendomen är basen vilken all annan religion bör undersökas i en jämförelse med. Alderton 

skriver att möten med moderna uttryck av mänskligt beteende och trossystem som fandoms, 

vanligtvis uppfattas som att inget genuint heligt kan uppstå från internetmiljöer. Men Alderton 

argumenterar att det inte finns mycket bevis för motsatsen, att det skulle vara omöjligt att 

bilda en religion över internet kring populärkulturella fenomen. Alderton säger att förståelsen 
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av religion som seriös och antik skulle kunna vara falsk och religion kanske är mer formbar 

och påhittad än vad vi vill tro. Alderton argumenterar för att traditionella trossystem kan och 

måste ifrågasättas, därför borde möjligheten att en skönlitterärtext skulle kunna vara grunden 

till ett trossystem övervägas (Alderton, 2014). Den här gemenskapen karaktäriseras av fantas-

ternas gemensamma tro på Snape som en gud och deras gemensamma aktiviteter som prakti-

seras över internet. Det som håller ihop gemenskapen är att fantasterna genom sin liknande tro 

ger varandra en stöttande miljö.     

  

4.2. Analys 

 

De teoriförankrade analysfrågorna jag utformade utifrån McGuires teori kultisk hållning och 

Hills teori neoreligiositet är min utgångspunkt i analysen, se arbetsmodellen.   

 

4.2.1 Uttryck för kultisk hållning i Harry Potter-fandoms 

 

Analysfrågorna till teorin kultisk hållning handlar om huruvida fantasterna i gemenskaperna 

har en privat och eklektisk religiositet, om de strävar efter en gud eller en andlig kraft, om de 

inom gemenskapen är accepterande mot varandra samt om gemenskapen består av en lös 

samanslutning av människor. Dessa analysfrågor blev de centrala då McGuires kriterier för en 

kultisk hållning är att gemenskapen är löst sammansluten, medlemmarna har en privat och 

eklektisk religiositet, de är pluralistiskt inställda, har en något negativ relation till det omgi-

vande samhället samt om strävan efter en gud eller en andlig kraft förekommer. Det är det 

sistnämnda kriteriet som avgör om fenomenet kan förstås som religiöst eller inte.  

 

I Svenssons artikel ”We are the Harry Potter generation” skulle fantasternas hängivenhet till 

sin fandom kunna tolkas som eklektisk då det inte finns en gemensam särprägel som stämmer 

överens för alla fantaster. Hängivenheten till Harry Potter-fandomen har utformats på olika 

sätt, en av dem har blivit en mer social person och någon annan har upptäckte litteraturen ge-

nom Harry Potter-berättelsen. Det här visar att fantasterna har individualistiska intressen av 

att vara medlemmar i Harry Potter-fandomen. Harry Potter-fandomen beskrivs som en lös 

sammanslutning av människor som håller ihop på grund av sitt gemensamma intresse, Harry 

Potter, men som endast träffas ibland när Harry Potter konvent anordnas. Det fantasterna har 

gemensamt är att de alla uppskattar de normer och värderingar som finns inom Harry Potter-

fandomen. Fantasterna har också fått vänner genom fandomen och de flesta av informanterna 

upplever att Harry Potter-fandomen är den gemenskap som de bäst kan identifiera sig med. 

Det är de gemensamma värderingarna och vänskapen inom Harry Potter-fandomen som håller 

ihop gemenskapen. Gemenskapen är pluralistisk då fantasterna är accepterande mot alla med-

lemmar och detta visar likheter med en kultisk hållning. Men vissa ser sig som en större fan-

taster än andra och dessa har då en något mer unik legitimitet som utesluter vissa i gemen-

skapen och detta stämmer inte överens med en kultisk hållning utifrån McGuires definition. 

Fantasterna berättar att de har upplevt att personer utanför fandomen är väldigt oförstående till 

deras engagemang kring Harry Potter, detta visar en något negativ relation till omgivningen. 

Svensson skriver att en möjlighet till att fantasterna sökte sig till fandomen skulle kunna vara 

på grund av att de sökte efter något spännande bortom vardagen och att bristen på religion gör 
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att ungdomar söker sig till populärkulturella fenomen. Det här liknar den kultiska hållningens 

beskrivning av att söka efter gud eller någon form av andlig kraft.  

 

Rogozinska beskriver webbsidorna som sociala gemenskaper då de har dagliga aktiviteter och 

ett socialt organiserat språk. Organisationstypen är instabil då medlemmarna kan komma och 

gå som de vill. Rogozinska skriver om att det kan bildas små gemenskaper inom den större 

fandomen och detta visar på att fantasterna har spridda intressen inom samma fandom. I be-

skrivningen av webbsidorna framgår det att fantasterna är medvetna om att ”Slash” inte passar 

alla, vilket antyder att det är medvetna om att andra motsätter sig deras aktiviteter och att de 

respekterar dessa åsikter vilket liknar den kultiska hållningens krav på en pluralistis inställ-

ning. På webbsidorna uppmanas personer att inte gå in dit och klaga på ”Slash”-gemenskapen. 

Att sidan ens behöver ha den uppmaningen visar på att gemenskapen upplever en något nega-

tiv relation med utomstående vilket visar drag av McGuires beskrivning av en kultisk håll-

ning. Fantasternas medlemskap beskrivs inte som framkommet av religiösa intressen och 

detta tyder inte på en kultisk hållning då fantasters strävan efter en gud eller en andlig kraft är 

en central del inom den kultiska hållningen. Fantasternas engagemang däremot kan ses som 

eklektiskt då det inte finns någon gemensam struktur för fantasternas deltagende, vissa fantas-

ter kanske bara skriver berättelser medan andra endast läser och kommenterar av andra publi-

cerade texter. Det fantasterna har gemensamt är att på alla tre internetmiljöer är det viktigaste 

kommentarerna, den positiva responsen och den konstruktiva kritiken till varandras arbeten, 

detta är det som håller ihop gemenskaperna.  

 

Alderton fokuserar i sin artikel på likheter mellan religion och populärkultur, detta genom 

beskrivningen av en Harry Potter-fandoms likheter med kristendomen. Forskaren skriver om 

att fantasterna har uppfattats som galna snarare än gudsfruktiga av utomstående då ”Snapists” 

anser att en karaktär från en populärkulturell berättelse finns på riktigt, här finns en negativ 

spänning till det omgivande samhället. Gemenskapen är en lös sammanslutning av människor 

då de alla har en individuell syn på sin tro och de träffas inte regelbundet för gemensamma 

aktiviteter. Fokus inom fandomen är att fantasterna skriver fanfiktion om Snape och gör fo-

tomontage och detta är individuella aktiviteter. Det som binder dem samman till en gemen-

skap är att de kommenterar på varandras texter och diskuterar sitt gemensamma intresse, vil-

ket ger dem stöd i en annars icke-accepterande omgivning. Fantasterna uppfattar Snape på 

olika sätt vilket gör att det inte finns en särprägel i tron, dessa skilda synsätt på deras gud 

skapar ibland konflikter mellan medlemmarna. Konflikterna som uppstår inom fandomen 

skildrar att fantasterna inte accepterar att de inom gemenskapen har allt för skilda uppfatt-

ningar av tron, inom gruppen råder en unik legitimitet vilket talar emot att denna fandom 

skulle kunna ses som en kultisk hållning då kultiska hållningar karaktäriseras av en pluralist-

isk legitimitet. Fantasterna anser att ett liv utan Snape inte skulle vara ett liv alls, här fram-

kommer vilken viktig plats tron på Snape har i deras liv. Denna tro ger dem mening med livet 

och här syns fantasternas strävan efter en gud vilket liknar den kultiska hållningens syn på 

strävan efter en gud eller en andlig kraft. 
 

4.2.2 Uttryck för neoreligiositet i Harry Potter-fandoms 

 

Analysfrågorna till begreppet neoreligiositet handlar om fantasterna beskriver sin fandom 

med ett religiöst språk, en religiös diskurs och med religiösa omvändelser. Det centrala för 

Hills är hur fantasterna själva beskriver sin fandom och om detta sker med hjälp av ett reli-

giöst språk, en religiös diskurs och religiösa omvändelser kan fenomenet beskrivas med neo-
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religiositet. Hills anser att beskrivningar av fandoms med hjälp av neoreligiositet är ett sätt 

för fantaster att förklara sin fandom.   

 

Harry Potter-fandomen i Svenssons studie kan tolkas likt neoreligiositet när fantasterna näm-

ner värderingar som de kopplar till Harry Potter-berättelsen. Svensson kopplar värderingarna 

till kristendomen och tolkar detta som att fantasterna använder ett religiöst språk. Fantasterna 

förklarade att de ville stanna kvar i den rusande känslan som infann sig när den sista Harry 

Potter-boken släpptes. Detta behöver inte vara en religiös liknelse men en rusande känsla kan 

kopplas till extas över ett religiöst fenomen och vilket kan tyda på neoreligiositet då fantas-

terna beskriver sin fandom med rusande känslor. Även om fantasterna i Svenssons studie har 

beskrivit fandomen med några religiösa ord så används inte ett religiöst språkbruk eller en 

religiös föreställningsvärld och därför använder inte fantasterna sig av en religiös diskurs för 

att förklara fandomen, här finns ingen likhet med neoreligiositet. Fantasterna förklarar inte 

sin anslutning till Harry Potter-fandomen som en religiös omvändelse och detta liknar inte 

heller på neoreligiositet. Fantasterna behöver dela sin fandom med andra för att skapa mening 

kring materialet som fandomen uppstått kring, mening skapas genom att diskutera med 

varandra. Att ”skapa mening” kan kopplas till religiöst språk då religioner ofta benämns som 

meningsskapande fenomen och här finns drag av neoreligiositet enligt Hills definition.   

 

Det som är viktigt för Hills är fantasternas tolkning av sin fandom och om de genom religiöst 

språk och religiösa diskurser beskriver sin fandom. Därför fungerar inte begreppet neoreligio-

sitet på Rogozinskas studie då fantasternas egna beskrivningar inte finns tillgängliga i den 

empiriska studien. 

 

Fantasterna till ”Snapeism” använder sig av ett religiöst språk för att beskriva sin fandom och 

därför finns det drag av neoreligiositet. De refererar till Snape med ”My Lord” och en fantast 

anser att Snape är lika verklig som den kristna guden. Alderton beskriver att kristna och 

”Snapists” ser liknande på mänsklighet och gudomlighet, fantasterna ser på Snape som en 

avundsjuk gud som belönar och bestraffar dem och här beskriver fantasterna sin fandom med 

ett religiöst språk vilket visar likheter med Hills beskrivning av neoreligiositet. ”Snapists” rör 

sig också i en religiös diskurs då deras teologi innehåller ett flertal fenomen som brukar upp-

fattas som religiösa, som exempelvis en gudomlig figur som vägleder dem i livet. Två av fan-

tasterna kallar sig ”Snapists” då de är följare av Snape och han har blivit deras religion. Här 

definierar fantasterna sin fandom som en religion vilket visar på likheter med neoreligiositet 

och fandomen placeras här in i en religiös diskurs. Fantasterna har också placerat in sin fan-

dom i en religiös diskurs då teologin innehåller många religiösa element som exempelvis reli-

giösa symboler. Fantasterna gifter sig med Snape och ger honom löften, löften som handlar 

om att de alltid ska vara honom trogen och respektera honom, här beskriver fantasterna sitt 

förhållande till Snape med ett religiöst språk i form av ett giftemål och detta visar drag av 

neoreligiositet. Faktumet att fantasterna refererar till Snape som en gud och beskriver sin fan-

dom som en religion visar att både religiöst språk och en religiös diskurs är centralt. Fantas-

ternas extrema upplevelser av sin fandom, som att de känner Snapes närvaro i verkligheten 

kan liknas med extrema religiösa upplevelser. Fantasternas insikt om att Snape är deras gud 

beskrivs inte som en omvändelse, utan fokus ligger på hur de under observationen uppfattade 

honom som gud och därför syns inte likheter med neoreligiositet i form av en religiös omvän-

delse.  
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4.3. Slutsatser 

 

Syftet med min litteraturstudie var att undersöka huruvida en gemenskap kring ett populärkul-

turellt fenomen kan förstås som religiöst eller inte genom en analys av tidigare forskning uti-

från teorierna kultisk hållning och neoreligiositet. Uppsatsens analys utifrån teorierna har vi-

sat både likheter och skillnader mellan de Harry Potter-fandoms som ingick i den tidigare 

forskningen vilka utgjorde mitt material. Likheter mellan Harry Potter-fandomen i den tidi-

gare forskningen är att användningen av religiöst språk och religiösa diskurser förekom i både 

Svenssons och Aldertons studie. Här skiljer sig Rogozinskas studie från de övriga då fantas-

ternas beskrivningar av sin fandom inte fanns tillgängliga. I Svenssons och Aldertons studier 

finns drag av neoreligiositet då kriterierna Hills ställt upp för neoreligiositet är att fantasterna 

ska beskriva sin fandom med hjälp av ett religiöst språk och religiösa diskurser. Ingen av fan-

tasterna i samtliga studier beskrev inträdandet i sin fandom som en religiös omvändelse, men i 

Svensson och Aldertons studie beskrivs händelser inom fandomen som otroligt starka upple-

velser. Fantasterna i Svenssons studie har upplevt känslor av extas och fantasterna i Aldertons 

studie har känt Snapes närvaro i verkligheten och detta skulle kunna koppas till extrema reli-

giösa upplevelser. Likheter i studierna som visar drag av en kultisk hållning är att samtliga 

fandoms i studierna beskrivs som lösa sammanslutningar av människor vilka har något nega-

tiva relationer till det omgivande samhället. I Rogozinskas studie beskriver inte fantasterna ett 

sökande efter en gud eller en andlig kraft och detta visar inget drag av en kultisk hållning. I 

Aldertons studie framkommer drag av en kultisk hållning då fantasterna sökt efter en gudom-

lig figur. Svensson ser anslutningen till Harry Potter-fandomen som en möjlig väg för ung-

domarna i intervjuerna att finna en spänning bortom vardagen, det här kan vara en strävan 

efter en andlig kraft vilket då skulle kunna likna en kultisk hållning. I Svenssons och 

Rogozinskas studie har fantasterna i majoritet en pluralistisk legitimitet vilket visar en likhet 

med en kultisk hållning. Men fantasterna i Aldertons studie har en unik legitimitet då de inte 

är accepterande mot varandra och detta visar ingen likhet med den kultiska hållningen.       

 

Spänningar mellan mina teorier och studierna kring Harry Potter-fandoms i tidigare forskning 

uppstod på grund av studiernas skilda fokus. Med en socialkonstruktivistisk syn på religion 

har studien visat att religion kan förstås på olika sätt, åsikter om vad som är religiöst påverkas 

av den sociala kontexten som omger fenomenet. Jag har i studien velat vidga förståelsen av 

både religion och fandoms. Studier med jämförelser mellan fandoms och religion kan vara till 

hjälp för att förstå fantasters hängivenhet till sin fandom. Utifrån en funktionell religionsdefi-

nition kan fandoms uppfylla en liknande funktion som en religion. Det som fandoms gör för 

många av fantasterna är att ge dem spänning bortom vardagen, sedan behöver detta inte exakt 

likna vad en religion gör för troende men fandoms kan ha en funktion i fantasternas liv och ett 

sätt att förstå den funktionen är genom en analys utifrån religionssociologiska teorier. Jag 

menar inte att fandoms är religion och på något sätt har tagit religionens plats, fandoms är ett 

alternativ för dem som söker sig bortom vardagen. Studien har visat att även om fantasterna 

själva inte ser sig som medlemmar av en religiös gemenskap kan fandomen väcka känslor och 

upplevelser som oftast kopplas till religiösa gemenskaper, detta utifrån hur forskarna i mitt 

material beskrivit Harry Potter-fandomen. Jag skriver uppsatsen i religionssociologi och mitt 

fokus är därför riktat mot religion vilket har påverkat att resultatet har visat drag av en kultisk 

hållning och likheter med neoreligiositet inom Harry Potter-fandomen i tidigare forskning.  

 

Mina frågeställningar berör om de Harry Potter-fandoms som beskrivs i tidigare forskning 

kan förstås som en kultisk hållning utifrån McGuires definition och om de kan förstås som 

neoreligiositet utifrån Hills definition. Min slutsats är att då fantasterna sökte efter en gud 

eller någon form av andlig kraft, hade en eklektisk religiositet, fandomen hade en pluralistisk 
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legitimitet och en något negativ relation till det omgivande samhället kan fandomen förstås 

likt en kultisk hållning utifrån McGuires definition. När fantasterna använde ett religiöst 

språk, religiösa diskurser och religiösa omvändelser för att beskriva sin fandom kan fandomen 

förstås likt ett neoreligiöst fenomen utifrån Hills definition. Harry Potter-fandomen i min stu-

die hade inte alla kriterier som teorierna betonar utan endast vissa av dessa kriterier, vilka 

kriterier som uppfylldes varierade studierna emellan. Harry Potter-fandomen i den tidigare 

forskningen kan utifrån slutsatsen ovan förstås antingen som både likt en kultisk hållning och 

likt neoreligiositet eller mer likt något av koncepten.     
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 
 

Det jag har utvecklat i min studie är ett samspel mellan två teorier, vilket visar att samma 

gemenskaper kan tolkas utifrån två olika perspektiv. Teorierna kompletterar varandra, teorin 

kultisk hållning fokuserar mer på människors strävan efter en gud eller en spirituell kraft och 

gemenskapens relation till det omgivande samhället medan teorin neoreligiositet betonar fan-

tasternas beskrivningar av sina gemenskaper. Det var intressant att använda två teorier då 

dessa kunde jämföras med varandra vilket tydliggjorde att angreppssättet är avgörande för 

studiens resultat och att termen religion kan förstås på olika sätt.  

 

Teorin kultisk hållning kan bli något ogripbar då definitionen är väldigt öppen; en lös sam-

manslutning av människor med en privat och eklektisk religiositet som har en pluralistisk och 

accepterande syn på andra gemenskaper. Kritik till denna breda definition är att nästan de 

flesta gemenskaperna skulle kunna placeras in i teorin. Det som gör den kultiska hållningen 

till en religionssociologisk teori är att den betonar människors sökande efter en gud eller en 

andlig kraft och detta gör att alla gemenskaper inte passar in och inte kan tolkas som religiösa 

om denna strävan saknas. Om den kultiska hållningen står i relation till McGuires (2002) 

definitioner av de andra hållningarna i hennes fyrfältsmodell blir den kultiska hållningens 

användbarhet tydligare. Den kultiska hållningen är bred, men det är många gemenskaper som 

inte passar in, utan som passar bättre i exempelvis en kyrklig hållning. Därför blir den kul-

tiska hållningen en användbar teori att analysera nya typer av gemenskaper med, gemenskap-

er som inte passar in i någon av de andra organisationstyperna. McGuire anser att det som 

skiljer den kultiska hållningen från de andra organisationstyperna är just det att den är mer 

instabil i sin organisation. Det är också därför som den passar för studier av nya religiösa 

gemenskaper. Jag har haft stor nytta av att analysera mitt material utifrån teorin kultisk håll-

ning då gemenskaperna kring fandoms i mitt material är nya rörelser som uppstått kring po-

pulärkulturella fenomen. 

 

Teorin neoreligiositet (Hills, 2002) fokuserar mycket på vilket språk och vilken diskurs som 

används av fantasterna själva för att beskriva sin gemenskap. Den här teorin kan både bidra 

med en rik och nyanserad bild av en gemenskap. Samtidigt kan teorin ur en kritisk synpunkt 

enbart belysa en väldigt subjektiv bild av en gemenskap då beskrivningarna utgår ifrån med-

lemmarna själva. Då min studie är en kvalitativ analys passade en mer nyanserad bild av ge-

menskaperna kring Harry Potter-fandomen i tidigare forskning. Det som har varit svårt med 

Hills teori är att den är komplicerad och definitionen av termen neoreligiositet är invecklad.  

 

Andra teorier jag kunnat använda mig av är Howard Beckers (1932) teori om kult eller Mar-

cus A. Davidsens (2013) teori ”Fiction-based religion”. Beckers teori avser löst sammanslutna 

gemenskaper där medlemmarna har en privat och eklektisk religiositet. Teorin om kult är 

också en bred teori men likt teorin kultisk hållning är det också därför som teorin fungerar på 

nyare religiösa gemenskaper. Teorin ”Fiction-based religion” handlar om gemenskaper vilka 

uppstått kring populärkulturella fenomen och som ser den skönliterära texten som en helig 
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kanon. Davidsens teori använde jag inte då den är begränsad till fandoms som uppstått kring 

texter och inte kring exempelvis filmer. Beckers teori använde jag en utveckling av då jag 

analyserade materialet utifrån McGuires begrepp kultisk hållning.     

 

5.2 Metodisk reflektion 
 

Min metod var en hermeneutiskt inriktad textanalys och utifrån en kvalitativ textanalys for-

mulerade jag analysfrågor som skapade en struktur i min läsning av materialet. Det hermene-

utiska perspektivet har hjälpt mig att reflektera över mina förförståelser av religion vilket var 

nödvändigt för att kunna genomföra studien. Då syftet med studien var att undersöka tidigare 

forskning var det viktigt att jag var medveten om min egen förförståelse så att jag inte enbart 

tolkade den tidigare forskningen utifrån mig själv. Hermeneutiken gjorde mig medveten om 

att det är jag som läsare som skapar materialets mening. En kvalitativ inriktning passade min 

studie då jag inte haft för avsikt att komma med ett generaliserbart resultat, mitt resultat är 

kvalitativt och kan användas i jämförelser med liknande studier. Svagheten med en kvalitativ 

innehållsanalys är att termen kan betyda många olika saker vilket kan göra användningen av 

begreppet otydligt. Jag kunde istället använt mig av någon annan form av textanalys, som 

argumentationsanalys vilket hade ändrat fokus i min uppsats. Genom en argumentationsana-

lys skulle det vara möjligt att studera forskning som är för och andra som är emot att fandoms 

jämförs med religion och då titta på vilka argument forskarna framför för sina ståndpunkter.  

 

De tre studier jag analyserat utgår från olika metodologiska angreppssätt. Syftet med artikeln 

”We are the Harry Potter generation” (Svensson, 2011) var att genom kvalitativa intervjuer 

uppnå en djupgående förståelse för vad Harry Potter-fandomen har betytt för informanterna. I 

artiklen ”Virtual Fan Communities: The case of Harry Potter Slash Fans” (Rogozinska, 2007) 

studeras olika internetmiljöer och syftet är att visa på fandoms förändring med påverkan av 

internets uppkomst och utveckling. Studien ”Snapewifes and Snapeism: A Fiction Based Re-

ligion within the Harry Potter Fandom” (Alderton, 2014) förklarade tre fantasters relationer 

till sin fandom och relationerna till varandra som gemenskap. Utifrån artiklarnas skilda an-

greppssätt fick jag möjligheten att analysera Harry Potter-gemenskaper i olika miljöer. Dessa 

olika angreppssätt hänger ihop med skillnaden som framgått mellan forskningarna, när fantas-

ternas egna beskrivningar varit närvarande fungerade termen neoreligiositet och då fantaster-

nas strävan att finna gud eller en spirituell kraft funnits kunde teorin kultisk hållning applice-

ras. Det svåra med spridningen i artiklarna har varit att applicera båda teorierna på samma 

material då vissa beskrivningar av Harry Potter-fandomen inte alls stämt överens med teorier-

na, men genom spridningen visas samtidigt hur olika gemenskaper kring fandoms kan vara.   

 

 

5.3 Empirisk reflektion 
 

Här följer en beskrivning av hur mina resultat korrelerar med resultaten som presenterats från 

litteraturen jag använt som tidigare forskning. Rogozinskas studie (2007) var svårast att tolka 

utifrån teorierna då hennes fokus inte var kring fantasterna utan på internetmiljöerna. Å andra 

sidan gav Rogozinskas forskning en intressant beskrivning av hur fantasters gemenskaper 

fungerar över internet som är just den kontext som oftast nämns i samband med skapandet av 

gemenskaper kring populärkulturella fenomen. Lyden (2012) skriver att internet har underlät-

tat fantasters kontakt med varandra, i Rogozinskas studie syns denna utveckling då flera olika 

internetmiljöer finns tillgängliga för fantaster.   
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I Svenssons undersökning (2011) av Harry Potter-fandoms i en svensk kontext visar resultatet 

att en utav fantasterna har blivit en mer social person på grund av deltagandet inom fando-

men. Detta stämmer överens med Petersens studie (2013) på Twilight fantaster, där det fram-

kommer av intervjupersonerna att de fått ett mer socialt liv genom medlemskapet i en fan-

dom. Aldertons studie om ”Snapeism” beskriver mycket kring fantasternas teologi som inne-

håller värden som liknar kristendomen. Lyden (2012) säger att Star Wars-gemenskapens de-

lade värden liknar religion och därför kan populärkulturella fenomen fungera likt en religion, 

detta syns i Aldertons studie då fantasterna till ”Snapeism” anser att det är deras religion och 

då fandomen har värden som liknar kristendomen. Aktiviteter kring Star Wars ger uttryck för 

markörer som kan kopplas till religion, de markörer som nämns är; gemensam identitet, ge-

mensamma värden, systematiserad tro, myter och rituella praktiker. Utifrån detta anser Lyden 

att populärkulturella fenomen har religiösa markörer och kan därför liknas med religion. Ge-

menskaperna i de Harry Potter-fandoms jag studerat har några av dessa markörer. ”Snape-

ism” i Aldertons forskning innehåller alla ovan nämnda markörer, den svenska Harry Potter-

fandomen i Svenssons och internet miljöerna i Rogozinskas studie har alla markörer utom en 

systematiserad tro. Här stämmer min studie med Lydens tidigare studie på Star Wars-

fandoms. Lyden betonar att forskare inte tar fantasterna på allvar, fandomen är oerhört bety-

delsefulla för fantasterna och detta är viktigt att förstå för forskare i ämnet. Jag har i mitt 

material uppmärksammat vilken stor betydelse fandomen har i fantasternas liv och jag håller 

med om att detta är viktigt att förstå som forskare i ämnet.  

 

Min studie har kompletterat tidigare forskning genom att visa på att det finns spår av religio-

sitet inom olika Harry Potter-fandoms utifrån religionssociologiska teorier. Den här studien 

har bidragit med ett sätt att förstå fandom, att fandoms kan förstås utifrån religionssociolo-

giska teorier och även om det inte behöver stämma överens på alla punkter så finns det av-

snitt som kan tolkas som en kultisk hållning eller en neoreligiositet. Jag anser inte att fan-

doms kan likställas med religion men fandoms kan innehålla drag som liknar religiositet. 

Studien medföra en förståelse för varför jämförelser mellan fandoms och religion ens existe-

rar och varför fantaster väljer att förklara sin fandom genom ett sökande efter något som finns 

utanför det moderna samhället eller med ett religiöst språk. Ett sätt att definiera engagemang 

eller religiöst engagemang är utifrån om fantasterna själva använder ett religiöst språk, vilket 

studien har visat med Hills teori, eller om fantasterna har för avsikt att finna gud eller en spi-

rituell kraft, som i McGuires teori. Om fantasternas engagemang snarare är utav ett annat 

intresse, kanske ett socialt behov bör det inte ses som ett religiöst engagemang då detta kan 

förekomma i alla gemenskaper. Med engagemang avser jag vad som får fantasterna att intres-

sera sig för en fandom, om det är på grund av att fandomen lockar med spänning bortom var-

dagen kan det likna ett religiöst engagemang. Om intresset i en fandom är att hitta vänner kan 

det kopplas till ett socialt engagemang. Att religiöst språk används kan indikera på att detta är 

det språk som bäst kan beskriva fantasternas hängivenhet till sin fandom, men för det behöver 

inte fandom ses som detsamma som religion. Då fandoms beskrivs av ett religiöst språk på-

verkas förståelsen av denna beskrivning med en religiös prägel på grund av språkets ur-

sprungliga användning.      

 

Hills (2013) betonar att användningen av väldigt breda funktionella religionsdefinitioner kan 

bli problematiska vid förklaringar av fandoms som religion. Han anser att förhållandet inte är 

så enkelt som att traditionella religioners betydelse har minskat och nya rörelser som exem-

pelvis fandoms har tagit dess plats. McCloud (2010) har likt Hills ett kritiskt förhållningssätt 

till forskning som likställer fandoms gemenskaper och religiösa gemenskaper. Han anser att 

allt för breda religionsdefinitioner oftast förekommer vilket gör att i princip vad som helst kan 

ses som religion. Det är inte endast religiösa fenomen som skapar gemenskaper och därför 
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tycker McCloud att fandoms inte kan liknas med religion enbart på rund av att fandoms kan 

bilda gemenskaper. Kritiken som Hills och McCloud lyfter fram mot forskning som försöker 

likställa fandoms och religion har jag tagit till mig av i min studie. Jag anser dock att studier 

som undersöker fandoms och religioners likheter inte behöver vara detsamma som att likställa 

dessa två fenomen. En studie som undersöker likheter och gör en jämförelse mellan fandoms 

och religioner anser jag kan bidra med intressanta resultat. Forskaren bör vara medveten om 

sina glasögon och också problematisera att syftet endast är inriktat på likheter. Det är därför 

som jag i denna studie också låter kritik till jämförelser av nämnd karaktär ta plats. Utifrån de 

olika aspekterna av jämförelser mellan fandoms och religion som den tidigare forskningen 

belyser har jag i min uppsats valt att inte försöka likställa fandoms med traditionella religioner 

och inte heller försökt att visa på att fandoms tagit traditionella religioners plats i samhället. 

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka huruvida det finns någon form av religio-

sitet inom gemenskaper kring Harry Potter-fandoms utifrån teorierna kultisk hållning och neo-

religiositet.  

 

 

5.4 Bidrag och avslutande reflektion  
 

Min studie har bidragit med en ny aspekt av den tidigare forskningen som utgjorde mitt 

material. Genom att beskriva hur och på vilket sätt jag tolkat gemenskaperna i den tidigare 

forskningen som kultiska hållningar eller en typ av neoreligiositet har jag försökt att vara så 

rättvis som möjligt mot mitt material. I Uppsatsen använder jag mig av tidigare forskning som 

förhåller sig kritisk till jämförelser mellan fandoms och religion, vilket gör att studien belyser 

ett perspektiv som ofta inte uppmärksammas särskilt mycket när studier söker efter religiositet 

inom fandoms. En studie som denna blir möjlig i just den här tiden, i en tid av religiös föränd-

ring. Att jag ens kom att tänka på ämnet beror på vad som är aktuellt just nu. Bildandet av nya 

religioner påverkar synen på de tidigare redan etablerade religionerna. Rörelser så som New 

Age rörelsen och Scientologkyrkan skapar diskussioner kring om dessa verkligen är religioner 

utifrån tidigare etablerade religioner. Här uppkommer problemet om hur religion ska mätas 

och jämföras och vem som har rätten att avgöra vad som kan ses som religion. Min studie kan 

placeras in i den här kontexten då populärkulturella fenomen som Harry Potter-fandoms har 

blivit en del av diskussionen kring vad som kan ses som en religion och vart gränsen borde 

dras. Är det rimligt att anse att fantaser i en Harry Potter-gemenskap har ett liknande förhål-

lande till varandra och till Harry Potter som en gemenskap bland troende har till andra troende 

och till sin Gud eller sina gudar?  

 

Frågor som uppkommer kring min studie är; vad kan tolkas som religion? Var går gränsen för 

vad som kan ses som religion? Kan ett populärkulturellt fenomen förstås som religiositet? 

Vad är religion? Jag är medveten om att mitt intresse har styrt vad jag har funnit i min studie, 

då jag letat efter beskrivningar av fandomen som kan tolkas som en kultisk hållning eller neo-

religiositet är det också detta jag har funnit men samtidigt inte funnit då Harry Potter-

gemenskaperna kan tolkas på olika sätt. Den här studien har tillfört ett nytt perspektiv på ett 

redan befintligt material utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på religion vilket visat 

att religion kan uppfattas på olika sätt, både som kultisk hållning och som neoreligiositet 

inom samma fenomen vilket i detta fall var Harry Potter-fandoms från tre tidigare studier.  

 

Vidare forskning inom ämnesområdet är nödvändig för att på bredare grunder kunna under-

söka hur fandoms jämförs med religion. En empirisk studie på Harry Potter-fantaster med 

fokus på deras upplevelser av fandomsgemenskaper är en möjlig utgångspunkt för en mer 

omfattande studie. Fler litteraturstudier är också intressant för vidare forskning, annat materi-
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al kan utforskas och andra teorier användas. Tvärtemot syftet i den här uppsatsen skulle det 

vara värdefullt att undersöka religiösa gemenskaper med teorier som uppkommit av forskning 

på gemenskaper kring populärkulturella fenomen. En sådan studie bidrar med en annan syn-

vinkel där diskussionen istället handlar om religiösa gemenskaper kan likna gemenskaper 

kring populärkulturella fenomen.   
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att analysera på vilka sätt Harry Potter-fandoms beskrivs i tidi-

gare forskning. I analysen utgår jag ifrån två teoretiska perspektiv, dels McGuires (2002) teori 

om kultisk hållning och dels Hills (2002) teori om neoreligiositet. Målet med granskningen 

var att undersöka huruvida fandoms till populärkulturella fenomen kan förstås på ett liknande 

sätt som religiösa fenomen utifrån religionssociologiska teorier. Studien utgörs av en jämfö-

relse och jag har inte haft för avsikt att likställa fandoms med religion. Min avsikt har istället 

varit att undersöka om teorin kultisk hållning och teorin neoreligiositet är applicerbara på 

Harry Potter-gemenskaperna i mitt material. De frågeställningar jag har arbetat utifrån handlar 

om huruvida Harry Potter-fandoms kan förstås som en kultisk hållning och/eller som neoreli-

giositet utifrån de empiriska och teoretiska beskrivningarna i tidigare forskning.  

 

Kontextbeskrivningen av min studie behöver relateras till att jämförelser mellan populärkultu-

rella fenomen och religion blivit allt vanligare inom religionsvetenskapen (McCloud, 2003, 

187). I dessa jämförelser försöker forskare ibland likna fantasters relation till ett populärkultu-

rellt fenomen med troendes relation till sin religion. Lyden (2012) anser att fandoms kan in-

nehålla markörer av religion och därför fungera likt religioner. McCloud (2003) anser att jäm-

förelser mellan fandoms och religion är problematiska då allt för breda funktionella religions-

definitioner ofta används och att nästan vad som helst skulle kunna tolkas som religion utifrån 

dessa definitioner. Här ville jag visa på spänningen som finns inom tidigare forskning i kring 

ämnet.     

 

Denna uppsats är en litteraturstudie och mitt material består av tre studier som berör Harry 

Potter-gemenskaper på något sätt. Metoden jag har använt mig av är en hermeneutisk inriktad 

textanalys. I studien fokuserade jag på min egen förförståelse kring ämnet och hur jag borde 

gå tillväga i min läsning av materialet. Min studie är av kvalitativ karaktär och utifrån en kva-

litativ textanalys utformades analysfrågor för att rikta blicken till de relevanta avsnitten i 

materialet. För att besvara forskningsfrågorna formades också analysfrågor utifrån de båda 

teorierna. I slutsatsen kom jag fram till att Harry Potter-fandomen i Svenssons (2009) studie 

kan tolkas som en kultisk hållning och att termen neoreligiositet stämde in på vissa punkter, 

men att den kultiska hållningen passade bättre in på beskrivnigen av fandomen. Fandomen på 

internetmiljöerna som Rogozinska (2007) beskriver var något svårförklarliga med teorierna 

kultisk hållning och neoreligiositet men i vissa avseenden kunde jag urskilja en koppling mel-

lan gemenskaperna och teorin kultisk hållning. Aldertons beskrivning av ”Snapeism” passar 

väl in på Hills teori om neoreligiositet och teorin om kultisk hållning var också applicerbar, 

även om termen neoreligiositet till en högre grad stämde överens med beskrivningarna av 

fandomen.                      
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