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1. Inledning 
 

De flesta känner till termen magi. Många fascineras av ämnet, något som märks i såväl 

skönlitteratur som massmedia. Magi har också satt tydliga spår i historien. Enbart den 

häxbränningshysteri som tidigare härjade i Europa, skördade mellan 250 000 och 1 000 

000 människoliv.
1
 Trots att magi verkar vara en etablerad del i vårt kulturarv, råder en 

stor oenighet om vad det egentligen är.
2
 Både inom forskarkretsar och bland lekmän 

definieras termen magi ofta på olika sätt.
3
 De element som associeras med magi är vitt 

skilda och i vissa fall rent motsägande. Grunden till splittringen torde till stor del stå att 

finna i alltför enkelspåriga perspektiv och inskränkta ramverk.
4
 Bilden som då 

framträder saknar både den bredd och det djup som en mer holistisk analys skulle kunna 

ge. Kontentan av ovanstående stycke är att magi har både historisk och kulturell 

betydelse, men trots det är ett tämligen oklart begrepp. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Den huvudsakliga intentionen med arbetet är att ge en fördjupad förståelse för olika sätt 

att se på magi och det magiska användandet. Tyngdpunkten läggs på att utreda 

magibegreppet och hur det definierats, samt se vilka fenomen som vanligen associeras 

till magi. Det kommer även att klarläggas vem det är som brukar magi, samt varför detta 

görs. Ytterligare en intention är att utifrån det material som behandlas, generera en egen 

definition av termen magi. Förutom dessa uppgifter är tanken också att belysa olika 

aspekter av magi och då påvisa vikten av att magi betraktas som en multidimensionell 

företeelse. 

 

Då riktade hypoteser inte lämpar sig för arbetets syfte, utgår det istället från några 

grundläggande frågeställningar. Detta tillåter en mer öppen hållning, vilket torde lämpa 

sig med tanke på uppgiften. De frågor som kommer att behandlas är följande: Vad är 

magi? Varför utförs magi? Vem utför magi? 

  

                                                           
1
 Cavendish, Richard, 1978. Magins historia, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB. s. 153. 

2
 Gilhus, Ingvild, 1997, ”Kaosmagi og kjokkenmagi”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T., Oslo: 

GCS. s. 127. 
3
 Mikaelsson, Lisbeth, 1997, ”Magi, fantasi og fiksjon ”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T., s. 38. 

4
 Geels, Antoon, 1990. Extatisk religion: Ett bidrag till mystikens psykologi, Lund: Lunds Universitet. s. 7. 
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1.2 Material och avgränsningar 

 

Det material som utgör grunden för uppsatsen, består till största delen av 

forskningsarbeten som analyserar magi eller därtill relaterade företeelser. Då ämnet har 

många infallsvinklar, kommer litteraturen från skilda kretsar. Förutom studier som är 

direkt inriktade på magi och magiska system, bygger arbetet också på 

religionshistoriska, religionskomparativa och religionsantropologiskt orienterade texter. 

Eftersom stor fokus ligger på att utreda hur magibegreppet definierats, har författaren 

använt sig av vissa föråldrade källor då de kan antas vara något som mer sentida forskare 

behövt ta ställning och förhållit sig till. 

 

Den främsta orsaken till att arbetet ej baseras på fältstudier och texter skrivna av 

etablerade magiker, är att det saknas resurser för detta. Det som kan benämnas som magi 

anses av både brukare och betraktare användas i så hög utsträckning att den bild som då 

skulle framträda inte vore hanterbar. Då magibegreppet i sig kan vara mycket brett, 

innebär det att ett alltför snävt perspektiv ger en skev bild som illa avspeglar 

verkligheten. För att motverka att det händer kommer inte bara specifika magiska system 

att beröras, utan också redan färdiga analyser. Till viss del tas även angränsande 

områden i beaktande eftersom det ger en mer holistisk bild av företeelsen, samt 

underlättar försöken att precisera och särskilja vad det är som utmärker magi. 

 

Valet av källor medför vissa naturliga avgränsningar. Förutom dessa kommer också alla 

former av underhållningsmagi att utelämnas från den huvudsakliga analysen. Även om 

man inom nöjeskretsar använder sig av termerna magi och magiker, är det där 

lämpligare att tala om illusionism och illusionister. 
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1.3 Metod och teori 

 

Detta arbete bygger till största delen på en jämförelse av skilda forskares syn på och 

redogörelse för magi och magiska företeelser. De tankar och teorier som framkommit, 

har behandlats som data, vilka utgör underlaget för den vidare analysen. När alla data 

blivit bearbetade, framträdde en flerdimensionell och relativt öppen struktur. Varje 

dataenhet studerades igen utifrån den och passade då endera in i den existerande 

strukturen eller användes för att bilda nya dimensioner. När samtliga data återigen 

behandlats, har ett antal specificerade dimensioner vuxit fram. Dessa har sedan 

omarbetats och till viss del formats på nytt, vilket givit uppsatsen dess slutgiltiga 

struktur. Man kan med andra ord säga att uppsatsen till största delen är en 

omorganisering och resyntetisering av det redan kända. 

 

Den teoretiska princip som utgör grunden för det metodologiska upplägget, kallas 

teorigenerering på empirisk grund (grounded theory) och utvecklades ursprungligen av 

Barney Glaser och A.L. Strauss. I detta arbete har dock inspirationen kommit från Bengt 

Starrin m.fl., vilka byggt vidare på Glaser och Strauss teorier.
5
 Arbetet grundas på 

tanken att en rättvisande bild av helheten kräver en öppen attityd till dess delaspekter. 

All information, som kan klargöra eller ge en fördjupad förståelse av ämnet, bör därför 

tas till vara. Detta kan liknas vid strategin som används när man lägger ett pussel med 

okänt motiv. Inledningsvis arbetar man tämligen fritt, men allteftersom olika mönster 

framträder kan man fortsätta sitt arbete med hjälp av dessa.
6
 Slutligen är pusslet lagt och 

om det gjorts noggrant bör det inte längre finnas några lösa bitar. Den valda metoden har 

fördelen att göra ämnet lättillgängligt, samtidigt som resultaten blir såväl ingående som 

heltäckande. Arbetet får en strukturalistisk prägel, vilken kompletteras med en mer 

funktionalistisk analys. Denna kombination tillåter att man framhäver både dynamiska 

aspekter och statiska system. Det ökar förståelsen för det grundläggande mönstret i sig 

och klargör orsakerna till att det bildats. 

 

Det största problemet med arbetets upplägg är att det baseras på sekundära uppgifter. 

Magi och magiska företeelser behandlas inte direkt och de data som används kan därför 

inte verifieras. Förutom det kan invändningar också riktas mot materialets 

representativitet. Studien bygger till mycket liten del på ursprungliga källor, vilket 

                                                           
5
 Starrin, Bengt, m.fl., 1995 (1991). Från upptäckt till presentation, Studentlitteratur: Lund. s. 31. 

6
 Starrin, B., 1995 (1991), s. 40 ff. 
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medför att den bild som framträder har en tydlig akademisk prägel. Rent konkret innebär 

det att arbetet inte behandlar magi i sig, utan magiforskares syn på magi. Huruvida det 

får positiva eller negativa följder för resultatets koppling till verkligheten, beror till 

största delen på de forskare som bidragit med sina kunskaper. Kontentan är således att 

uppsatsens slutsatser är spekulativa och bör ses som riktlinjer eller grunder för fortsatt 

forskning. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en översiktlig beskrivning av hur magi kan betraktas. 

Här framställs skilda skolbildningars syn på ämnet och en redogörelse för olika former 

av magi. Efter den grundläggande orienteringen, diskuteras i kapitel tre sanningshalten 

som tillskrivs magi. Efter denna grundläggande genomgång av ämnet, torde det stå klart 

varför ett flerdimensionellt perspektiv bäst lämpar sig för uppsatsens syfte. Det är då 

dags för en mer grundlig studie av de delar som sammantaget bygger upp magi i sin 

helhet. I kapitel fyra till nio kommer varje plan att behandlas separat och åtföljas av ett 

kortfattat konklusionsavsnitt. Då magi är en komplex företeelse, medför det att de skilda 

kapitlen till viss del kan överlappa varandra eftersom de olika dimensionerna har vissa 

gemensamma knutpunkter. Det innebär att vissa delaspekter behandlas mer än en gång, 

men ur skilda perspektiv. Efter dessa kapitel, vilka kan anses utgöra uppsatsens mest 

centrala delar, följer en jämförelse mellan begreppen magi och religion. Då det finns 

likheter mellan de  båda företeelserna, är grundtanken att skillnaderna dem emellan kan 

ge fördjupad förståelse för magibegreppet. Kapitel elva och tolv ägnas åt att klargöra 

varför magi nyttjas, samt vem det är som använder sig av den. Då det i viss mån berörts i 

tidigare avsnitt, ligger tonvikten inte på att ta fram nya fakta utan att mer direkt relatera 

det redan kända till uppsatsens frågeställningar. I kapitel tretton avslutas uppsatsen med 

en sammanfattande diskussion. Här kommer de grundläggande frågeställningarna att 

besvaras och arbetets slutsatser att framföras. 

 

Som synes byggs arbetet upp enligt en tematisk disposition. Denna indelning återfinns 

även inom kapitlen, men dessa konstrueras också utifrån motsatsdispositioner och orsak-

verkan principer. De två sistnämnda brukas inte konsekvent, utan används om det 

förtydligar en diskussion eller belyser viktiga samband. 
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1.5 Terminologi och definitioner 

 

Då arbetet har ett klargörande och till viss del teorigenererande syfte, vore det opassande 

att se magi endast utifrån specifika definitioner. Kunskapsgrunden skulle då minska 

avsevärt, vilket kan innebära att endast brottstycken av den väsentliga problematiken 

framträder.
7
 Den definition av magi som här kommer att användas, är därför mycket 

öppen. Det som någon anser vara magi, kommer att ses som sådant så länge det inte 

enbart brukas i underhållningssyfte. 

 

Det är inte alltför ovanligt att termer så som trolldom, häxeri och mystik, anses vara 

synonyma med magi. Vissa källor tenderar att växla mellan dem, trots att de 

uppenbarligen talar om liknande företeelser. I de fall där det klart framgår att termerna är 

utbytbara, kommer ordet magi att användas även om den aktuella källan inte gör det. 

Vid de tillfällen då skilda termer kopplas till olika begrepp markeras detta och förklaras 

vid behov. 

 

I vissa fall kallas en magikunnig man för magiker, medan kvinnor med samma 

kunskaper benämns som häxor. Ibland kallas dock magikunniga kvinnor för magiker 

och magikunniga män för häxor, vilket gör det olämpligt att tala om någon generell 

distinktion i terminologin. I detta arbete kommer alla magikunniga individer att 

betecknas som magiker, oavsett kön. 

  

                                                           
7
 Starrin, B., 1995 (1991), s. 20. 
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2. Magitermens olika innebörder 

 

Termen magi härrör troligen från magerna, de persiska Zarathustraprästerna.
8
 I nutida 

sammanhang är den dock friställd från dessa och används utan krav på hänvisningar till 

sitt ursprung. Magi är en universell företeelse och existerar i en mängd former.
9
 Ämnet 

kan ses ur skilda synvinklar, vilket ger olika bilder av det. Här kommer några av dem att 

behandlas, något som inte bara ger en bild av magi utan också belyser den splittring som 

finns inom forskarvärlden. Avsnittet är inte tänkt som en djupgående analys, utan mer 

som en introduktion till magi och de teorier som kretsar kring ämnet. Termen magi 

kommer än så länge att användas utan enhetlig definition. Tanken bakom det är att 

kunna behandla många skilda företeelser som alla klassats som magi och på så sätt täcka 

in en större del av spektret än vad som annars vore möjligt. Då meningen med arbetet är 

att finna kärnan i magibegreppet, skulle det missgynnas av att utgå från en given 

definition. 

 

 

2.1 Moderna religionshistoriska perspektiv 

 

Det finns många skilda sätt att se på och undersöka magi. Genom att studera det rådande 

forskningsläget får man en inblick i de grundläggande perspektiven. Då det inte är 

möjligt att behandla forskarvärldens alla tankar kring magi, framställs de för ämnet mest 

centrala vilka torde vara moderna religionshistoriska- och religionsantropologiska 

perspektiv. Då syftet ännu inte är att göra en djupgående analys, blir överblicken 

tämligen  kortfattad och inga andra kategoriseringsalternativ kommer att utredas. 

 

Först ut i raden blir den skola som kallas intellektualism.
10

 Den kan grovt indelas i en 

tidig och en modern period. Till de tidiga intellektualisterna hör bland andra James 

Frazer, Herbert Spencer och Edward Tylor. Enligt dessa är magi främst olika metoder att 

kontrollera sin omvärld. Mer moderna intellektualister så som Jack Goody och I. C. 

                                                           
8
 Cavendish, R., (1978), s. 19. 

9
 Rydberg, Viktor, 1896. Medeltidens magi, Stockholm: Albert Bonniers förlag. s. 36. Trots att Rydberg 

inte påverkat uppsatsens område nämnvärt, kan han anses återge en bild av de dåtida tankeströmningarna 

vilket rättfärdigar hans alster som källa. 
10

 Cunningham, Graham, 1999. Religion  & magic: Approaches & theories, Edinburgh: Edinburgh 

University Press. s. 15. 
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Jarvie håller sig också till den tanken, men med tillägget att magi också har en 

förklarande funktion.
11

 

 

Emotionalister kopplar vanligtvis samman magi med olika metoder att frisläppa 

känslor.
12

 Dessa antas oftast vara stressrelaterade och orsakade av inre spänningar, men 

kan också vara av annat slag. Forskare såsom Sigmund Freud, Bronislaw Malinowski 

och Robert Marett har ett sådant perspektiv och kan anses tillhöra denna skolbildning. 

 

Mircea Eliade, Rudolf Otto och Ninian Smart tillhör den inriktning som kallas 

fenomenologi. Här är inte objektet i sig det centrala, utan uppfattningen av det.
13

 Då 

ovanstående forskare har olika inställningar till magi, bidrar de med sitt förhållningssätt 

till ämnet. 

 

Det sociologiska perspektivets främsta företrädare torde vara Max Weber.
14

 Enligt 

honom bör man studera ett fenomen genom att finna regelbundenheter i människans 

handlande, samt söka förståelse för det meningsinnehåll och de värden som ligger till 

grund för de handlingsmönster som framträder.
15

 För att förstå magi, måste man således 

undersöka de beteenden som kan sammankopplas med ett magiskt bruk. 

 

En metod som liknar den sociologiska, återfinns inom strukturalismen. Här är det dock 

inte bara beteendeanalyser som är centrala, utan det främsta medlet till förståelse anses 

vara de psykiskt undermedvetna strukturer som antas ligga till grund för magiska 

mönster. Dessa strukturer nås framförallt via de kulturella manifestationer som de 

frambringar.
16

 Metoden förespråkas bland andra av Maurice Godelier och Claude Lévi-

Strauss. 

 

Att analysera underliggande mönster, är huvudspåret också inom 

strukturfunktionalismen. Här är det dock inte psykologiska strukturer som utgör grunden 

för magi, utan snarare de samhälleliga formerna som anses vara dess vagga. Inom denna 

                                                           
11

 Cunningham, Graham, 1999. Religion  & magic: Approaches & theories, Edinburgh: Edinburgh 

University Press. s. XI, 15 & 77. 
12

 Cunningham, G., s. IX, 24 & 29. 
13

 Cunningham, G., s. IX. 
14

 Cunningham, G., s. 12. 
15

 Grön, Arne, m.fl., 1993 (1983). Filosofilexikonet, red. av Lübcke, Poul, Stockholm: Forum. s. 569. 
16

 Cunningham, G., 1999, s. 87-90. 
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skola finns religionshistoriker såsom E. E. Evans-Pritchard, Émile Durkheim och A. R. 

Radcliffe-Brown.
17

 

 

Sociala strukturer och sociala värderingar är mycket viktiga också för J. H. M. Beattie 

och Mary Douglas.
18

 De antar att magi symboliserar samhälleliga mönster och att 

kunskap om deras samspel ger en ökad förståelse för dem. 

 

Slutligen finns det kognitivistiska förhållningssättet till magi, vilket företräds av Pascal 

Boyer, Thomas Lawson och Robert McCauley. Enligt dem relaterar magi till våra 

mentala processer och kognitiva mekanismer.
19

 

 

De ovanstående skolbildningarna bidrar till förståelsen för magi och kan även ge 

riktlinjer för hur man förhåller sig till ämnet. Många fokuserar på ett specifikt 

perspektiv, vilket ger djupa kunskaper på det valda planet. Det kan dock innebära att 

helheten blir något lidande. Då syftet med uppsatsen främst är att förstå synen på magi, 

kommer inget av ovanstående synsätt att nyttjas exklusivt. Skilda skolor ger olika former 

av kunskaper, vilka kommer att försöka integreras till en helhet. 

 

 

2.2 Skilda former av magi 

 

I ovanstående kapitel behandlades magi och olika metoder att närma sig ämnet. 

Hållningen var tämligen översiktlig och handlade främst om grundläggande inställningar 

till magi. Följande stycke blir mer direkt. Här läggs tonvikten på att redogöra för olika 

former av magi. Nedanstående indelningar är vanliga, men bör inte ses som absoluta. 

Eftersom de rör olika aspekter av magi, kan de i många fall kombineras och då 

komplettera varandra. 

  

                                                           
17

 Cunningham, G., 1999, s. IX f. & s. 87. 
18

 Cunningham, G., 1999, s. X & 56-72. 
19

 Cunningham, G., 1999, s. XI. 
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2.2.1 Dualistisk magi 

 

Kulturer med en tvåfaldig världsbild har ofta dualistisk magi som vanligtvis ses i termer 

av svart eller vitt.
 20

 Svart magi anses traditionellt vara ond medan vit magi 

sammankopplas med det goda.
21

 Praktiskt sett behöver det inte vara några skillnader 

mellan svart och vit magi,
22

 utan det kan vara intentionen bakom som skiljer dem åt.
23

 

Vissa forskare menar att uppdelningen i ond och god magi är felaktig och endast speglar 

betraktarens inställning.
24

 Richard Cavendish uttrycker det hela på följande sätt: ” På en 

mer sofistikerad nivå blir skillnaden mellan vit och svart magi en skillnad mellan legal 

magi (som oftast inte klassificeras som magi över huvud taget), som har traditionsenligt 

stöd och utförs av godkända officianter för samhällets bästa, och illegal magi, som 

bedrivs privat och utan tillstånd och för personlig vinnings skull.”
25

 Det är alltså inte 

självklart att det som av vissa kallas svart magi måste vara ont och till för att skada 

andra. 

 

Dualistisk magi ses inte bara som svart eller vit, utan också som högre eller lägre. Högre 

magi brukas för att göra användaren övermänsklig eller rent av gudomlig. Detta sker 

genom en fullständig självinsikt och total behärskning av såväl det egna jaget som av 

omvärlden. Lägre magi har mer jordnära mål och direkt världslig vinning är vanligtvis 

dess främsta syfte.
26

 

 

Det är relativt vanligt inom magikretsar att tala om den högra och den vänstra handens 

väg. Man syftar då främst på tanken att det finns två huvudsakliga sätt att förhålla sig till 

individens plats i universum. Enligt den högra handens väg bör man sträva efter att 

harmonisera sitt psyke med det absoluta. Det personliga målet är en total uppgång i 

alltet. Den vänstra handens väg söker också harmoni. Här är det dock inte jaget som ska 

stå i samklang med det absoluta, utan tvärtom. Genom att isolera individen från 

omvärlden och förbättra den egna själen intill perfektion, kan universum sättas i harmoni 

med individen. Målet med detta är att gudomliggöra självet och om möjligt nå 

                                                           
20

 Rydberg, V., 1896, s. 36. 
21

 Lessa, A., William & Vogt, Z., Evon, 1979, Reader in comparative religion: An Anthropological 

Approach, 4:e utg., New York: HarperCollinsPublishers. s. 332. 
22

 Bailey, A., 1994 (1934), s. 482. 
23

 Kraft, Ellen., 1997, ”Magi og kjonn i Teosofi-bevegelsens tidlige periode”, Utopi og besvergelse, red. 

av Selberg, T., s. 137. 
24

 Cavendish, Richard, 1978, Magins historia, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag ABS. s. 14. 
25

 Cavendish, R, 1978, s. 15. 
26

 Cavendish, R, 1978, s. 21 



12 

 

odödlighet.
27

 Magi som tillhör den vänstra handens väg får därför ofta en lagbrytande 

och individualistisk aspekt i sitt sökande efter den väsensförvandlande insikten.
28

 

 

Indelningen i vardagsmagi och kaosmagi liknar till stor del de båda ovanstående. 

Vardagsmagi räknas som en kvinnlig form av magi. Den berikar tillvaron och är 

praktiskt inriktad på vardagsproblem. Grundtanken är att man får tillbaka sådant man 

utsänder, vilket medför att goda intentioner blir en centralpunkt. Kaosmagi är mer 

rituellt orienterad. Den är individualistisk, dogmfri och ser det extrema som fyllt av 

kraft. Maktaspekten är det grundläggande draget inom kaosmagi. Genom att manipulera 

det kaos som världen anses bestå av  tror sig kaosmagikern kunna nå det som 

eftersträvas.
29

 

 

Magi kan också tolkas dualistiskt i termer av psykisk och fysisk/materialistisk magi. 

Exempel på det finns bland annat hos Azandefolket (Sudan). Här anses häxeri vara en 

rent psykisk företeelse som ofta klassas som ondskefull. Som skydd använder man 

magiska mediciner, vilka förutom riter och besvärjelser också behöver skilda 

ingredienser för att vara verksamma.
30

 

 

Slutligen åtskiljs också mekanisk övernaturlig kraft från övernaturliga viljekrafter. Den 

mekaniska övernaturliga kraften, även kallad mekanisk magi, bygger på ett 

kausaltänkande. Om vissa premisser är fyllda, kommer alltid ett givet resultat att uppnås. 

De övernaturliga viljekrafterna behöver inga ordnade former. Här styr man världen med 

hjälp av egna krafter.
31

 

 

 

2.2.2. Monistisk magi
32

 

 

En av de mest kända och omdebatterade perspektiven att se magi, grundlades av Frazer 

och presenteras i ”Den gyllene grenen”. Här framställs all magi som sympatetisk, vilket 

innebär att den styrs av lagen om likhet och lagen om överföring. Lagen om likhet 
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betyder att lika framkallar lika. Den som tillräckligt väl härmar en fågel, antas få 

flygförmåga. Lagen om överföring innebär att ting som varit i kontakt, fortsätter att 

påverka varandra trots att kontakten bryts. 

 

Hos Weber återfinns något som kan kallas karismatisk magi. Själv använder han dock 

termen magisk religion, vilken enligt honom finns i tre former: Naturalism, Animism 

och Symbolism. Det gemensamma för dem är enligt Weber att de bygger på karisma. 

Inom naturalismen är karisma den kraft som magikern antas bära. Hos animismen står ej 

magikern som kraftkälla, utan här är det spirituella krafter som utgör karismans grund. 

Slutligen finns en form där karismatiska objekt står för den spirituella kraft som utgör 

basen i den magiska religionen och Weber talar då om symbolism.
33

 Kraften bakom 

magi spelar en betydande roll för Webers kategorisering. Detta är ett ofta förekommande 

fenomen som kommer att behandlas ytterligare när magi ses ur ett socialt perspektiv. 

 

Slutligen kan magi ses som performativa handlingar. Med det menas att något ändras 

genom att en specifik handling utförs. Handlingen i sig behöver inte vara effektfull, men 

när den utförs sker en förändring. Ett exempel på det är kröningen av en kung. 

Handlingen i sig medför inga förändringar, men den tidigare prinsen är nu kung. Magi 

av detta slag är främst handlingar som överför något givet till den som inte tidigare hade 

detta.
34

 

 

 

2.3 Definitionsproblemets orsaker 

 

Det torde nu vara klart att det antas existera många olika former av magi. I vissa fall 

beror det på att skilda perspektiv läggs på samma företeelse, men trots det framgår 

områdets komplexitet. Det kan delvis förklara oenigheten i forskarvärlden, även om den 

till viss del är självförvållad. För att få djupare förståelse för problemet, ägnas även 

följande två kapitel åt att belysa situationen. 

 

I ovanstående avsnitt framgick att termen magi används på olika sätt. Det kan till viss 

del bero på att vardagsspråket sällan är tillräckligt exakt för att användas utan 
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modifikation inom vetenskapen.
35

 Ytterligare en orsak till splittringen, är att 

forskarsamhället sällan tar in hela den semantiska bredden som finns i det folkliga 

språket. Mikael Rothstein belyser detta genom att jämföra vardagligt och vetenskapligt 

bruk av termen magi. Det framgår då att folkliga innebörder av ordet magi ofta är 

bredare än vetenskapliga.
36

 Inom forskarsamhället finns några intressanta 

åsiktsgrupperingar i frågan om termen magi. Vissa menar att den ofta används utan att 

definieras exakt.
37

 Det är tämligen vanligt med hänvisningar till påstådda synonymer 

såsom trolldom, ockultism och det övernaturliga. Följden blir cirkeldefinitioner där inga 

av de termer som ingår är särskilt klara, samt en stor osäkerhet på vad det egentligen är 

som behandlas. 

 

En annan form av kritik är att magi vanligen definieras felaktigt. Dylik kritik går nog 

inte att undkomma eftersom olika forskare väljer att koncentrera sig på skilda aspekter 

av ämnet. En poäng med det hela är dock att ifrågasätta grunderna för de definitioner 

som används. Antoon Geels menar att många äldre mystikforskare i alltför hög 

utsträckning utgår från teologiska premisser i sin forskning. Följden av det blir att man 

helt tvingas utesluta eller inlemma ett givet fenomen i den egna traditionen, något som 

tenderar att ge en ensidig bild av det studerade.
38

 Liknande följder har också ansetts 

uppstå när magi bedöms enligt så kallade vetenskapliga premisser.
39

 Tanken är att magi 

inte kan ses ur ett vetenskapligt perspektiv, utan bör bedömas utifrån andra kriterier. 

 

I vissa kretsar hävdas att magi inte kan ges någon absolut definition. Termen anses vara 

tillskriven så många skilda betydelser, att det inte är möjligt att definiera den på ett sätt 

som är såväl precist som heltäckande.
40

 En del forskare går till och med så långt att de 

ser ordet magi som en tämligen meningslös term. Den skulle liksom termerna religion 

och vetenskap bli oanvändbar i de samhällen som saknar eller lägger en annan mening 

vid den.
41

 Kanske är resonemanget väl långdraget, men den grundläggande tanken bör 

begrundas. Människan är ett barn av sin kultur, något som inte får glömmas bort. 

                                                           
35

 Löfstedt, Torsten, 1996, “How to define supernatural beings”, Studies in folklore and popular 

religion, red. av Valk, Û, Tartu: University of Tartu, s. 107. 
36

 Rothstein, M., 1997, ”Magi: rituel praksi eller religiös idé ?”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T., 

s. 17 ff. 
37

 Rothstein, Mikael., 1997, ”Magi: rituel praksi eller religiös idé ?”, Utopi og besvergelse, red. av 

Selberg, T., s. 18. 
38

 Geels, Antoon, 1990, Extatisk religion: Ett bidrag till mystikens psykologi, Lund: Lunds Universitet, s. 

7. 
39

 Cunningham, G., 1999, s. 67. 
40

 Mikaelsson, L., 1997, ”Magi, fantasi og fiksjon”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T., s. 38. 
41

 Cunningham, G., 1999, s. 90. 



15 

 

2.4 Magi i olika kulturer 

 

Bland de tidiga religionshistorikerna var det vanligt att studera alla kulturers magiska 

system utifrån samma mall. Även idag hävdar majoriteten att det som är magi i en kultur 

också är det i en annan. Detta synsätt utsätts dock för kritik och det hävdas att man 

måste ta hänsyn till såväl sociokulturella som semantiska skillnader mellan olika folk. 

Måhända kan magi fortfarande ses som universell, men då i relativistisk mening. 

 

Det är lätt att ta den egna kulturen och dess värderingar för givna. De termer som knyts 

till en viss företeelse, antas ofta ha samma kopplingar även i andra kontexter. Enligt S. J. 

Tambiah är det ett stort misstag. Han hävdar att man inte kan lägga ett västerländskt 

perspektiv på andra kulturer, eftersom man då missförstår den semantiska basen och får 

en felaktig bild av de magiska handlingarna.
42

 Tambiahs åsikter delas av Torsten 

Löfstedt, som anser att det väsentliga för en forskare är den mening ett visst fenomen har 

i den kultur som studeras.
43

 Även om liknande termer används i skilda kulturer, behöver 

inte innebörden hos dem vara densamma. Det är med andra ord omöjligt att frikoppla ett 

fenomen från den kultur det uppträder i. Mauss framför en liknande synpunkt. Han 

menar att en företeelse endast kan klassas som magi om alla i ett givet samhälle anser att 

det är magi.
44

 Detta synsätt medför vissa problem. Eftersom magi som företeelse är 

tämligen differentierad, torde Mauss hållning innebära att det blir svårt att tala om magi 

över huvud taget. En dylik tanke har dock framförts av Edmund Leach, som menar att 

termen magi är så delad att den i stort sett blir meningslös.
45

 

 

Det är inte bara terminologin kring magi som skiljer sig åt mellan olika kulturer, utan 

även dess konkreta innehåll och betydelse. Evans-Pritchard förespråkar tanken att magi 

är en integrerad del av det kulturella livet och därför måste ses i sin sociala kontext. 

Skilda sociala system kommer enligt honom att medföra skillnader i magi och magiska 

föreställningar.
46

 I sin studie av Azandefolket belyser han det hela mycket väl. Hos 

Azande ingår magi, orakeltro och häxeri i ett och samma tankesystem. Varje del är 
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förbunden med och förklarar de övriga, vilket innebär att de ej kan studeras åtskilda från 

varandra.
47

 Även i de fall där det inte syns lika klart hur väl magi påverkas av det givna 

samhället, går det inte att förbise. Förståelse för ett fenomen kräver en fördjupning i dess 

kontext. 

 

 

2.5 Slutsatser 

 

Trots de snäva ramar som hållits, framgår att det finns olika former av magi och skilda 

sätt att förhålla sig till ämnet. Det verkar också föreligga kulturella skillnader både vad 

gäller funktion och form. Det är också ett faktum att var och en som studerar magi bär 

på ett eget kulturarv. Om ovanstående faktorer slås samman, står det klart att magi som 

forskningsområde är mycket komplext. Det medför att tolkningsmöjligheterna är många, 

vilket gör det viktigt för den som studerar magi att redogöra för den egna 

grundhållningen.
48

 En sådan självanalys är svår att göra, eftersom de verksamma 

faktorerna oftast är många och inte alltid medvetandegjorda. Man bör dock försöka, 

eftersom det underlättar andras analys av det egna arbetet. Nedan följer ett försök att 

förmedla den hållning som ligger till grund för studien. Det torde underlätta 

granskningen av den, samt ge en förståelse för författarens tolkningar. 

 

 

2.5.1 Författarens perspektiv 

 

Arbetet genomsyras av att magi ses som en multidimensionell företeelse vilken existerar 

på ett flertal plan. De endimensionella förhållningssätten till magi ses inte som felaktiga 

i sig, men för arbetet som sådant blir det alltför enkelspårigt att koncentrera sig på ett 

specifikt perspektiv. En ytterligare invändning mot att använda de traditionella 

skolbildningarna, är att det i förekommer motsättningar inom dem. Detta komplicerar 

bilden, utan att göra den mer komplex. Den multidimensionella analys som används, 

grundar sig främst på befintlig forskning. När man studerar de teorier som rör magi, syns 

tydligt att större delen av den nu existerande forskningen rör sig inom vissa områden. 

Med det som grund kan man anta att ämnet kan överblickas relativt väl utifrån några 
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huvudpunkter. Det gäller bara att välja de rätta. Troligen är den samlade forskarvärldens 

slutsatser tämligen bra kandidater och de kommer därför att användas som sådana i det 

fortsatta arbetet. De områden som kommer att beröras är: värdeontologiska frågor, 

psykologiska aspekter, det övernaturliga, magi som kontrollverktyg, sociala plan, 

ritualer, mana och slutligen relationer mellan magi och religion. Utifrån dessa 

dimensioner torde magi kunna klargöras tämligen väl, samtidigt som ämnets 

samhälleliga och personliga funktioner tydliggörs. Avslutningsvis bör tilläggas att magi 

varken antas vara sann eller falsk. Vissa aspekter skulle annars bli förbisedda, medan 

andra fick alltför stort utrymme. 
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3. Magi - sant eller falskt? 

 

Den som ser trollkarlar lyfta kaniner ur hattar eller såga itu livs levande människor antar 

vanligtvis att det rör sig om illusioner och sinnesmanipulering. Vänder man sig från den 

västerländska underhållningsmagin och ser till andra former av magi, skiljer sig bilden 

något. Där det finns ett magikoncept, går sanningshalten ofta före den magiska 

erfarenheten och det är sällan som magi vederläggs inom sitt eget system.
49

 Att något tas 

för sant inom ett givet system är inte alltför oväntat och det kan därför vara mer givande 

undersöka fenomenet ur ett absolut perspektiv. 

 

 

3.1 Falsk magi 

 

Tanken att magi skulle vara falsk är långt ifrån modern. Tydliga exempel på detta finns 

bland annat i bibeln, där religion ses som sann medan magi antas vara falsk. Åsikten 

befästes under 1500-talet av engelska protestanter, som hävdade att magi är falsk 

eftersom Gud inte kan styras.
50

 De flesta av senare tids intellektuella har också sett magi 

som osann. Frazer menar att magi är en felaktig uppfattning av naturlagarna, en hållning 

som har haft stor inverkan på magiforskningen.
51

 Den återfinns till exempel hos Tylor
52

 

vilken menar att magi är en falsk vetenskap och hos Goody som hävdar att magi inte 

uppnår det som avses.
53

 Magi kan också ses som falsk i den mening att den skulle vara 

en mer eller mindre kollektivt förankrad illusion.
54

 Godelier förespråkar detta synsätt 

och menar att magi ger illusoriska förklaringar av världen och ”dess imaginära 

förändringar”.
55

 Ett alternativt sätt att se magi som falsk är att anse den vara en 

medveten lögn. De mål som uppnås med hjälp av magi antas ofta ske naturligt eller 

genom magikerns trick.
56

 Mauss delar tanken och hävdar att magiker alltid haft ett drag 

av simulering i sin verksamhet
57

. Slutligen hävdar vissa att magi erkänns som osann, 

även i de kontexter där den existerar mer utbrett. Marett förespråkar tesen och menar att 
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såväl magikern som dem han interagerar med tänker vetenskapligt och vet att magi är en 

falsk konst.
58

 

 

 

3.2 Kritik mot absoluta perspektiv 

 

I ovanstående stycke exemplifierades den allmänt utbredda åsikten att magi som 

företeelse är falsk.
59

 Att tanken i detta fall kommer från forskningskretsar, kan inte nog 

poängteras. Här beskrivs inte magi av dem som brukar den, något som kanske skulle 

förändra bilden något. Det är dock inte alla forskare som menar att magi måste vara eller 

ses som falsk i traditionell bemärkelse. Såväl magi som själva sanningsbegreppet i sig 

kan ses i mer relativistisk mening och behöver inte bedömas enbart med den 

västerländska vetenskapens mått.
60

 Mauss framför tanken att magi är något man tror på. 

Trots att enskilda magiska fenomen kan ses som falska, är magi i sin helhet starkt socialt 

befäst och antagen som sann.
61

 Inom forskningsvärlden är liknande kontextualistiska 

perspektiv ett alternativ till att se magi som falsk. Sant och falskt i absoluta termer ses då 

som mindre viktigt och kanske omöjligt att applicera. I senare kapitel ges fler exempel 

på det. Magi ses då som sann i bemärkelsen att dess effekter är reella. 

 

 

3.3 Slutsatser 

 

Trots att alla åsikter i den ovanstående diskussionen inte blivit berörda, står det klart att 

de går isär. Magi antas vara sann, falsk eller sakna absolut sanningshalt. Det torde då 

vara passande att inta en öppen hållning när man undersöker magi och inte försöka 

definiera ämnet utifrån ett specifikt sanningskriterium. Det obundna perspektiv som 

tidigare förespråkats kommer således att fortsätta råda och även vara något av en röd 

tråd genom arbetet. 
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4. Magiskt tänkande och magiska erfarenheter 

 

När det talas om magi som tankesätt, menas vanligen att magi är ett sätt att betrakta och 

tolka världen.
62

 Magi skulle således vara ett perspektiv på samma sätt som det 

naturvetenskapliga. 

 

Inom forskarvärlden finns två huvudsakliga inställningar till magiskt tänkande. Vissa 

faller tillbaka på det socialevolutionistiska antagandet att kulturer utvecklas i en viss 

sekvens. Magi ses då som ett tankesätt tillhörande ett mindre utvecklat stadium, vilket 

man med tiden lämnar bakom sig.
63

 Även om många har övergivit detta perspektiv, är 

det inom forskarvärlden vanligt att se magiskt tänkande som enklare än och väsenskilt 

från icke-magiskt. Denna hållning medför att magi endast kan återfinnas i primitiva 

samhällen eller hos irrationella individer.
64

 

 

Enligt den andra huvudlinjen bygger magi inte på ett underutvecklat tänkande. Även om 

logiken bakom magi vanligen ses som skild från den västerländska, anses den inte vara 

mindre avancerad.
65

 Vissa sträcker sig längre och vänder sig mot idén att magiskt 

tänkande endast skulle finns hos vissa kulturer eller grupper. Magi och vetenskap antas 

existera simultant i alla samhällen, även om de byggs upp av skilda tankestrukturer.
66

 

Magiskt tänkande ses här inte som bundet endast till magiker, utan återfinns utanför de 

praktiserandes kretsar.
67

 Slutligen menar vissa att den som handskas med magi tänker 

vetenskapligt och är medveten om sina konsters falskhet.
68

 Magiskt tänkande skulle 

således inte skilja sig från icke-magiskt och kan därför återfinnas universellt på såväl ett 

samhälleligt som individuellt plan. 

 

Hädanefter kommer magi att betraktas utifrån båda synvinklarna. Det minskar risken att 

fastna i förutfattade meningar och ger samtidigt ett bra underlag för egna slutsatser. 
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4.1 Magi som förklarande system 

 

Vissa forskare hävdar att man inom magiska kretsar enbart bryr sig om vad som 

fungerar och ej hur det fungerar.
69

 Denna bild kan och bör ifrågasättas, eftersom den ger 

en felaktig och alltför snäv uppfattning av magi. För att visa det kommer kapitlet att 

inledas med exempel på magi som förklarande system och först därefter behandlas andra 

former av magiskt tänkande. M. G. Marwick hävdar att tron på magi ofta växer fram i 

miljöer med många oförklarliga olyckor.
70

 Tanken är inte unik och många hävdar med 

honom att magi ofta förklarar negativa händelser som annars skulle sakna svar i den 

givna kontexten.
71

 Vi finner exempel på det bland annat hos Azandefolket. Här anses i 

stort sett alla former av missöden bero på magi.
72

 Magi relateras inte alltid till sådant 

som är negativt, utan kan även utgöra andra former av förklarande system.
73

 Magi rör då 

inte bara det personliga, utan anses ofta förklara världen i stort.
74

 Godelier delar denna 

tanke. Han påpekar dock att magi bygger på felaktiga antaganden som endast kan ge en 

illusorisk förklaring av världen.
75

 

 

 

4.2 Magiska tankesätt 

 

När det nu står klart att magi inte alltid behöver vara enkelspårigt målinriktad, är det 

dags att undersöka magiska tankesätt. Freud får inleda kapitlet med sitt antagande att 

magi i grunden liknar det han kallar neurotiskt tänkande. Med det menar han att magi 

bygger på idén att tanken kan förändra verkligheten.
76

 Freud är inte ensam om den idén 

och tanken återfinns också hos Gilhus som anser att många former av självsuggestion är 

exempel på magiskt tänkande.
77

 Tanken att egenskaper inte är bundna till specifika ting 

utan också utsträcks till allt dessa ting associeras med, är enligt Spencer ett exempel på 

magiskt tänkande.
78

 Den återfinns också hos Frazer, men då med tillägget att alla former 
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av magi grundas på denna tanke.
79

 Ett liknande sätt att uttrycka sig på, är att tala om 

magi som analogt tänkande. Här anses magi inte bygga på kraften i specifika föremål 

eller personer, utan på tanken att de kvaliteter som något associeras med kan överföras 

på något annat.
80

 Magiskt tänkande kan också yttra sig som ett naturaliserande av 

mänskliga handlingar. Med det menas att den som tror på magi, betraktar allt människan 

tar sig för som en del av naturen och dess kretslopp.
81

 Tanken finns även i mer 

specificerad form och kan bland annat ta sig uttryck i en önskan om total förening med 

universum. Magiska tankesätt förknippas ibland med performativa handlingar. Den 

grundläggande idén bakom dessa är att något kan förändras enbart på grund av att en 

viss handling utförs. En ensamstående man, kan till exempel bli make på grund av att en 

mening yttras av prästen i kyrkan. Orden förändrar inte mannens essens, men trots det är 

han inte densamme.
82

 

 

 

4.2.1 Rationaliteten i magiska tankesystem 

 

De som hävdar att magi bygger på falska grunder menar vanligtvis att det är irrationellt 

att tänka magiskt. Orsaken till det är främst att det inte skulle finnas någon logik bakom 

att utföra handlingar som inte uppnår det som avses.
83

 Det är dock inte det enda sättet att 

se magi som irrationellt. Många menar i stället att magi bygger på antaganden som 

varken kan observeras eller grundas logiskt. Det talas då inte om irrationalitet utan om 

icke-rationalitet, vilket innebär att magi inte befinner sig på ett logiskt plan.
84

 

 

På senare tid har allt fler ifrågasatt idén att magiskt tänkande skulle vara irrationellt. En 

av orsakerna till det, är den forskning som tyder på att magiska system skiljer sig åt. 

Upptäckten har väckt tanken att magi kan vara en integrerad del av det kulturella livet 

och således bara kan förstås utifrån sin sociala miljö.
85

 Vid en sådan granskning har 

vissa menat sig finna att logiken bakom magi är rationell i det egna systemet.
86

 Det ska 

inte tolkas som att magi endast är verksam på vissa platser, utan som att magiskt 

                                                           
79

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 12. 
80

 Tambiah, J. S., 1979, ”The form and meaning of magical acts:a point of view”, Reader in comparative 

religion, red. av Lessa, W., Vogt, E., s. 354. 
81

 Cunningham, G., 1999, s. 92. 
82

 Cunningham, G., 1999, s. 68. 
83

 Cunningham, G., 1999, s. 78. 
84

 Geels, A., 1990, s. 9. 
85

 Middleton, John, 1967, ”Introduction.”, Magic, Witchcraft and curing, red. av Middleton, J., s. X. 
86

 Cunningham, G., 1999, s. 79. 



23 

 

tänkande ofta är rationellt i de kulturer där magi påträffas. När magiskt tänkande ses ur 

pragmatisk synvinkel, stöds tesen att det skulle vara rationellt grundat. Eftersom magi 

har konkreta effekter vore det irrationellt att inte tro på magi. Bland forskare är det 

mycket vanligt att se magiska yttringar som psykofysiskt grundade.
87

 Magi skulle då 

vara en illusion, men så fast förankrad i kollektivet att det uppstår reella följder.
88

 

 

Som synes saknas enhälliga åsikter om rationaliteten bakom magi. Då magiska tankesätt 

kan ta sig vitt skilda uttryck, är det inte oväntat. Mångfacetterade fenomen tenderar att 

ses ur flera olika perspektiv och då bedömas på skilda sätt. 

 

 

4.2.2 Tron på magi 

 

Avslutningsvis behandlas en av de centrala punkterna i alla magiska tankesystem, 

nämligen tron på magi.
89

 Den är ofta djupt rotad och vissa menar att magi per definition 

är något man tror på. Magi är som starkast befäst i rent generella drag. Mer specifika 

magiska fenomen ifrågasätts och tilltron till dem är inte lika utbredd som tron på magi i 

stort.
90

  Så länge det finns behov av magi, kommer folk att tro på den. En effekt av det är 

att de grupper som tror på magi sällan söker vederlägga dess sanningshalt, utan snarare 

söker stöd för den.
91

 Måhända kan det anses stödja tesen att de följder som kommer av 

magi skulle vara psykofysiska. Tror man inte på magi blir den overksam.
92
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4.3 Magiska erfarenheter och dess orsaker 

 

På senare tid har användandet av psykologiska teorier ökat inom magiforskningen. De 

nyttjas ofta vid studiet av magiska erfarenheter, vilka man ofta försöker förklara med 

hjälp av dem. I följande kapitel kommer magiska erfarenheter att undersökas ur 

psykologiska perspektiv. Inledningsvis behandlas Geels studier i mystik, eftersom de 

kan bidra till förståelsen för magiska erfarenheter.
93

 Enligt Geels är erfarenheten så 

central att mystiker i högre grad leds av sina erfarenheter, än av de traditioner eller 

trossystem de verkar i.
94

 En gemensam nämnare för skilda traditioners mystiker, är en 

önskan att undkomma allt som hör till den egna personligheten. Målet är att inse det 

egna jagets icke-varande, vilket kan tolkas som att individen strävar efter att uppgå i 

världsalltet.
95

 Geels vill antyda att upplevelsen av jaglöshet är en universell idé, även om 

han menar att den uttrycks på skilda sätt i olika kontexter.
96

 

 

Då magi och mystik i hög grad liknar varandra, är det troligt att erfarenheter intar en 

central plats även i magiska kretsar. Tesen styrks av att tron är viktig i magiska 

sammanhang, något som redan visats. Med det som grund är det av intresse att söka 

förståelse för magiska erfarenheter och de kommer därför att behandlas här. 

 

Inom psykologiskt inriktade kretsar anses magi ofta grundas i undermedvetna strukturer 

i människans psyke.
97

 När man undersöker magiska erfarenheter är det därför vanligt att 

olikartade typer av upplevelser analyseras tillsammans, eftersom de kan följa samma 

mönster. Vid sådana studier framkommer att magiska eller mystika upplevelser relaterar 

till extasframkallande tekniker och personliga livskriser.
98

 Här finns en röd tråd, som 

kanske kräver en viss förklaring. Personliga livskriser är vanligtvis starkt 

stressframkallande och kan därför aktivera försvarsmekanismer.
99

 Dessa har en tendens 

att förvanska verkligheten och på så sätt få tillvaron att upplevas som drägligare.
100
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Extasframkallande tekniker har liknande drag. Då de ofta leder till en inhibering av 

kognitiva funktioner, kan de medföra att perceptionen påverkas.
101

 

 

Sammantaget tyder det på att magiska erfarenheter torde relatera till så kallade 

förändrade medvetandetillstånd. Tanken har tidigare framkommit, men då uttryckt som 

att magi skulle vara psykosomatiskt eller psykofysiskt grundad. Bortser man från de 

negativa associationer dessa ord ofta har, kan begreppen öka förståelsen för magi. Om 

magi relaterar till förändrade medvetandetillstånd, är det inte underligt att företeelsen 

återfinns i skilda kontexter. Det skulle också förklara varför många magiker hävdar att 

den värld vi ser omkring oss blott är en illusion.
102

 

 

 

4.4 Slutsatser 

 

Detta kapitel inleddes med en genomgång av olika tankesätt som kan kopplas till magi. 

Slutsatsen är att magi inte kan tillskrivas någon generell tankeform som kan utgöra en 

definitionsgrund. Det innebär att magi varken kan ses som rationell eller irrationell, 

eftersom det beror på den individ man väljer att studera samt egna utgångspunkter. 

Något som kan sägas med tämligen stor sannolikhet, är att tron är en viktig del i magiska 

system. När idén kombineras med tanken, att magiska upplevelser relaterar till 

förändrade medvetandetillstånd, framgår att magi är ett fenomen med psykiska aspekter. 

Dessa kan benämnas på olika sätt, men det gemensamma draget är att magi på ett eller 

annat sätt påverkas av individen och det denne har inom sig. 
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5. Det övernaturliga och dess relation till magi 

 

Det är vanligt att magi och det övernaturliga kopplas samman. Vissa hävdar att magi är 

något övernaturligt, andra menar att det övernaturliga och magi är synonymer. Då det 

övernaturliga verkar kunna ge en fördjupad förståelse för magi, kommer både det 

övernaturliga och dess relation till magi att undersökas i följande kapitel. Inledningsvis 

behövs dock ett klargörande av terminologin. Uttrycket ”det övernaturliga” kommer här 

att användas, vilket ger intrycket av att det handlar om ett givet fenomen. Så är inte fallet 

och bestämd artikel brukas i rent språkförenklande syfte. ”Det övernaturliga” bör läsas 

som ”sådant som anses vara övernaturligt”. 

 

 

5.1 Vad är det övernaturliga? 

 

I många av de fall där magi relateras till det övernaturliga, ges inga definitioner av vad 

det är. Det är lätt att få intrycket att det övernaturliga involveras för att undkomma 

problemet med att definiera magi. Det innebär dock att slutresultatet blir oklart eller i 

form av cirkeldefinitioner. För att minska risken att sådant uppstår, inleds kapitlet med 

en redogörelse för det övernaturliga. 

 

Det övernaturliga är inte något enhetligt fenomen. Trots det intar de flesta en likartad 

hållning gentemot det övernaturliga. Vanligt är att det övernaturliga definieras som 

något man inte känner till eller förstår och därför tillskrivs en form av kraft som kallas 

övernaturlig.
103

 Enligt vissa forskare utgör den kraften en av de magiska grundstenarna 

och ses som det medel med vilket magiska handlingar får effekt.
104

 Bland dem som delar 

perspektivet, verkar det finnas en utbredd tanke att det övernaturliga är ett absolut 

begrepp. Det som inte förstås i vår kultur, antas vara oförståeligt i alla tänkbara 

kontexter. Det övernaturliga ses ibland i specificerade former och uppträder då i skepnad 

av spirituella agenter, även kallade magiska väsen.
105

 Bland dem finns till exempel de 

dödas själar, demoner och djinner. Dessa behöver dock inte ses som skilda typer av 

väsen utan kan anses vara olika namn för samma fenomen.
106
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Evans-Pritchard hävdar att det övernaturliga är ett relativt begrepp och att det som anses 

vara övernaturligt i en kontext inte behöver vara det i en annan.
107

 

 

 

5.2 Rör magi det övernaturliga? 

 

Rothstein hävdar att det i folkmun är mycket vanligt att koppla samman magi och det 

övernaturliga.
108

 Vanligt är att det övernaturliga ses som något kraftfullt som magikern 

kan kontrollera. Kraften kan vara bunden i övernaturliga varelser eller existera fritt. 

Oavsett vilket, utgör den grunden för magi och ses som det medel varmed magiska 

resultat åstadkoms.
109

 Några av de som hävdar att magi relaterar till det övernaturliga, är 

kritiska mot att det övernaturliga ses som kontrollerbara krafter. Enligt Mischa Titiev 

styr magikern inte det övernaturliga, utan vädjar till det för stöd.
110

 Det övernaturliga 

kan då hjälpa eller vägleda magikern och behöver alltså inte vara något som kan brukas 

efter eget tycke och smak. En liknande tanke är att se relationen mellan magi och det 

övernaturliga som rent informativ. Magikern anses vara i kontakt med sin själ och kan 

då ta emot intryck från andens rike.
111

 Dessa behöver inte vara i form av krafter, utan 

kan ses som underlag för personlig insikt. 

 

De ovanstående exemplen har alla byggt på att magi relaterar till det övernaturliga. 

Tanken är inte allenarådande och det har länge funnits motstånd mot den. En av de 

främsta kritikerna är Frazer. Han menar att magi sker utan spirituella mellanhänder, 

eftersom de av magikern antagna naturlagarna reglerar den magiska verksamheten.
112

 

Även om Frazers tankegångar idag möter motstånd, är det många som fortfarande delar 

dem. Bland dem finns Jarvie, som hävdar att magi bygger på manipulation av animerade 

naturkrafter och inte involverar det övernaturliga.
113
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5.3 Slutsatser 

 

I detta kapitel har det framgått att åsikterna går isär kring det övernaturliga och dess 

relation till magi. Vissa hävdar att magi involverar det övernaturliga, andra menar att det 

är precis tvärtom. När det övernaturliga definieras som sådant man ej känner, kommer 

de teorier som definierar magi utifrån det övernaturliga att få en bred men varierande 

syn på företeelsen. För den tekniskt okunnige, torde västerländsk vardag då vara fylld av 

magiska fenomen. Bara en så naturlig sak som att starta en bil, skulle enligt detta sätt att 

se på saken vara ett exempel på magi. I de fall där det övernaturliga ses i relativ mening 

medför det också problem. Eftersom det övernaturliga på något sätt ses som sådant man 

ej har kunskap om, skulle det således vara ett begrepp vars omfång minskar med ökad 

kunskap. Alternativt sett är det övernaturliga så brett att det saknar egentlig mening. 

Mängden fakta som är tillgänglig i universum är i stort sett oändlig. Människan är då 

omgiven av det övernaturliga, något som verkar rimma illa med gemene mans åsikt och 

terminologi. 

 

Slutsatsen är att det övernaturliga endera måste definieras mer precist än vad som här 

har varit fallet, eller relateras till magi på ett mer exakt sätt än vad som gjorts. I annat 

fall är termen inte speciellt användbar inom magiforskning. 
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6. Magi som kontrollverktyg 

 

I alla tider har människans överlevnad byggt på hennes förmåga att påverka och 

kontrollera sin omgivning. Hade hon inte tämjt elden, börjat bruka marken eller 

uppfunnit vaccinet, skulle hennes situation på jorden inte se ut som den gör idag. I 

följande kapitel kommer magi att behandlas som ett av de verktyg med vilka människan 

söker kontrollera den värld hon har omkring sig. Inledningsvis undersöks dock 

sambandet mellan magi och vetenskap. Detta för att vetenskap ofta ses som ett av den 

moderna tidens främsta kontrollverktyg, vilket gör dess relation till magi intressant. 

Innan kapitlet inleds, bör det dock belysas att vissa vänder sig mot teorin att magi alltid 

har en kontrollerande funktion. Enligt Mauss används magi ibland utan att något 

kontrolleras. Han menar därför att kontrollaspekten inte kan ses som ett absolut 

kriterium för att definiera magiska system.
114

 Denna linje delas också av Titiev som har 

tagit ytterligare ett steg och menar att magi inte bygger på kontroll, utan på bevekan. 

Även om han ser magi som målinriktad, hävdas metoden vara att vädja till den 

övernaturliga världen.
115

 

 

 

6.1 Vetenskap och magi 

 

Då vetenskap är ett brett begrepp, blir det nästintill omöjligt att behandla ämnet i sin 

helhet. Koncentrationen kommer därför att ligga på sådant som rör kausalitet, eftersom 

det är centralt för de flesta former av vetenskap. 

 

Magi och vetenskap använder sig ofta av likartade metoder. Enligt Mauss beror det på 

att de båda strävar efter konkreta mål i denna värld.
116

  Han menar att det då blir 

nödvändigt för dem att söka efter kausala samband, vilket medför att de metoder som 

brukas byggs upp på liknande sätt.
117

 De samband som vetenskapliga system anser sig 

finna, ses vanligtvis som naturlagar. I det optimala fallet är dessa absoluta och utgör en 

av grunderna för vetenskaplig verksamhet. Även inom magiska system finns naturlagar 

som ett grundläggande koncept.
118

 Detta ger magi ytterligare en vetenskaplig ton. 

                                                           
114

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 21. 
115

 Cunningham, G., 1999, s. 52. 
116

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 141. 
117

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 63. 
118

 Frazer, J., 1925, s. 69. 



30 

 

Slutligen liknar magi vetenskap också vad gäller dess strävan efter att söka kategorisera 

världen. Inom magiska system anses det vara av vikt att känna till tingens essens. Det 

hör till stor del ihop med sökandet efter kausala samband, eftersom dessa ej kan utnyttjas 

om man inte vet vad som ger den eftersträvade effekten.
119

 

 

Det framgår att magi och vetenskap liknar varandra till viss del. Det är dock många som 

hävdar att skillnaderna dem emellan är större än likheterna. Enligt Tylor utgör magi och 

vetenskap skilda sätt att betrakta världen.
120

 Magi skulle då inte kunna ses som 

vetenskap, men möjligen som en sorts förvetenskap.
121

 Där vetenskapsmannen söker 

förstå, antas magikern endast vara intresserad av att behärska.
122

 Detta har tidigare visat 

sig vara felaktigt, ändå anser många att det skulle vara en av de grundläggande 

skillnaderna mellan magi och vetenskap. 

 

Det är vanligt att hävda att den största skillnaden mellan magi och vetenskap är att magi 

bygger på felaktiga grundantaganden.
123

 Vetenskap ses däremot som fri från sådana och 

påstås därför vara överlägsen magi. Här bör det dock klargöras att bedömningen grundar 

sig på ett västerländskt vetenskapsperspektiv. Jämförelsen mellan magi och vetenskap 

blir då inte helt rättvis, eftersom vetenskap inte bedöms utifrån ett magiskt perspektiv. 

Tambiah är en av de som har tagit upp problemet. Enligt honom är det inte underligt att 

magi ses som misslyckad vetenskap, eftersom den antas bygga på ett kausalt tänkande. 

Tambiah menar att det är felaktigt, vilket innebär att magi inte kan bedömas efter samma 

mall som vetenskap.
124

 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av jämförelsen mellan magi och vetenskap är att 

de båda förhållningssätten verkar vara uppbyggda enligt ett liknande mönster. Även om 

man liksom Tambiah menar att magi inte grundas i ett kausalt tänkande, utgör ofta 

orsak-verkan samband en basal idé även där. När något sker får det vissa effekter, trots 

att de inte kan förklaras med hjälp av vetenskaplig logik. Slutsatsen är således att 

magiska system har en bredare bas än vetenskapliga, i bemärkelsen att de verkar tillåta 

operationer som blivit vetenskapligt förkastade. 
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6.2 Hur kontrollerar magi? 

 

Tidigare kapitel har visat att det finns olika former av magi. Inte heller de metoder som 

används inom skilda system behöver vara desamma. Många av dem brukas för att 

magikern ska uppnå kontroll och den typen kommer här att behandlas. Det centrala är att 

visa hur kontrollen sker, inte vad som kontrolleras eller vem som gör det. Frågorna 

lämnas dock inte obesvarade utan behandlas i senare kapitel. 

 

Den kontroll som utövas genom magi bygger ofta på kunskaper om världen och 

specifika ting i den. Vissa menar att magi är konsten att i praktiken kunna applicera sina 

kunskaper om naturens krafter och hur de kontrolleras.
125

 Det är en av orsakerna att 

många magiska system kategoriserar världen.
126

 Det är en speciellt viktig del i de fall där 

magikern använder komponenter, det vill säga materiella ting, för sin magi. Då 

företeelsen är vanligt förekommande och kan ses som en specifik grund för magisk 

kontroll, kommer den att undersöka närmare. 

 

 

6.2.1 Magiska komponenter 

 

Enligt vissa forskare ingår magiska komponenter i alla magiska system.
127

 Andra hävdar 

att de används i magiska riter, men ser dem inte som nödvändiga.
128

 Även om 

komponenter inte ses som något oumbärligt inom magi, är de vanligt förekommande och 

återfinns i skilda kontexter. Magiska komponenter har inte samma vikt i alla kulturer. 

Inom trobriandisk magi (Melanesien) spelar komponenter en liten roll. Man behöver inte 

specificera vilka komponenter som ska användas i en given situation, utan de kan variera 

i tämligen hög grad.
129

 Hos det afrikanska Azandefolket däremot, är komponenter en 

mycket viktig del i magikerns arbete. Den önskade effekten kan ofta uppnås endast när 

rätt sorts magiska ingredienser används.
130

 De magiska komponenterna har inte bara 

olika platser i skilda magiska system, utan också varierande funktioner. De kan vara 
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bärare av krafter som magikern utnyttjar för sina egna ändamål
131

 eller symbolisera en 

spirituell kraft som magikern står i någon form av relation till.
132

 Ett alternativt sätt att 

betrakta magiska komponenter på, är att vända blicken från krafter de skulle kunna 

relatera till och i stället koncentrera sig på deras kvaliteter. En tanke är att alla föremål 

har vissa egenskaper som magikern kan föra över till något annat.
133

 Exempelvis kan 

vingpennorna från en örn anses innehålla fågelns flygförmåga, en egenskap som då 

skulle vara möjlig för magikern att överföra till sig själv. Det kan också vara så att 

specifika ting relaterar till givna objekt. Till exempel anses vissa örter ha ett samband 

med särskilda planeter.
134

 I de flesta system där det används magiska komponenter, 

måste de på något sätt renas eller förädlas för att vara användbara. Vanligtvis är de också 

sällsynta eller måste införskaffas med speciella förutbestämda metoder. I vissa fall 

utgörs komponenterna av sådant som andra betraktar som avskräde, till exempel naglar, 

hår och avföring.
135

 Det ger ett visst stöd för den sympatetiska tesen att magiskt 

tänkande bygger på att helheten finns i dess delar. Den som besitter något som tidigare 

suttit på en annan människas kropp, skulle då kunna påverka denne. Förutom dessa 

relativt gemensamma drag, finns det stora skillnader mellan olika systems magiska 

komponenter. Då det inte är av större vikt att jämföra dem här, lämnas området och 

fokus riktas i stället mot magiska riter. 

 

 

6.2.2 Magiska riter 

 

Den magiska ritens funktion varierar i hög grad och kan röra allt från att bota sjukdomar 

och framkalla regn, till att kontrollera det gudomliga. Här framhävs de kontrollerande 

aspekterna och övriga lämnas till ett senare kapitel. Magiska riter är ofta de medel med 

vilka magikern agerar.
136

 Enligt Weber har de en grundläggande manipulativ eller 

betvingande karaktär.
137

 De är ofta uppbyggda i endera positiv eller negativ form.
138

 

Med positiva riter menas sådana som får en viss given effekt, medan de negativa 

förhindrar något från att hända. I båda fallen ger de således magikern en möjlighet att 
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kontrollera och manipulera sin omgivning. Praktiskt sett kan magiska riter anta en 

mängd skilda former. Ett gemensamt drag hos de flesta av dem, är att de kan ses som 

akter eller handlingar med tillhörande verbala recitationer. De två grundläggande delarna 

i riternas uppbyggnad behöver dock inte alltid vara förenade och riten kan delas upp i en 

talad och en agerad del.
139

 Då den agerade delen tillför lite som inte redan nämnts, 

utelämnas denna och tonvikten läggs i stället på den talade delen av magiska ritualer. 

 

De talade delarna av magiska riter kallas ofta för besvärjelser.
140

 Man kan också se det 

som att besvärjelsen utgör en form av magisk rit.
141

 Besvärjelser kan ha skilda grunder 

för sin effektivitet. I de fall besvärjelsen ses som en åkallan eller uppmaning, behövs 

ofta en bakomliggande kraft som gör den effektiv. I andra fall är det besvärjelsen i sig 

som är verksam, något som ofta bygger på idén att ord har kraft att skapa de tillstånd de 

står för.
142

 För att exemplifiera skillnaden jämförs trobriandisk magi med den som 

brukas av den afrikanska Azandestammen. På Trobrianderna är det av mycket stor vikt 

att besvärjelsen uttalas på rätt sätt och det finns en hög grad av formalitet i magin. Hos 

Azande är det tvärtom. Besvärjelsen behöver här inte vara bunden till en viss form, utan 

det är innebörden som är väsentlig. Dess funktion är att beskriva den önskade effekten, 

något som ofta kan göras på olika sätt och ger skillnader i besvärjelsens utformning.
143

 

 

 

6.2.3 Psykofysisk magi 

 

Magiska verksamheter behöver inte alltid använda sig av formaliserade system. I många 

fall är grunden för den magiska kontrollen psykofysiska krafter, vilka anses finnas latent 

inom människan. Magi är att realisera dessa krafter och använda dem för egen del.
144

 

Det behöver alltså inte vara magikerns kunskaper som ligger till grund för hans kontroll 

av tillvaron, utan den kan också komma av egenskaper han anses besitta. Vanligtvis är 
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det dock en kombination av både egenskaper och inlärda färdigheter som bygger upp ett 

magiskt system.
145

 

 

De psykofysiska krafterna som magikern brukar finns sällan tillgängliga för 

allmänheten. De kan dock ses som immanenta fysiska förmågor, vilka kan användas 

utan speciell träning.
146

 I de kontexter sådana återfinns ses de vanligen som helt 

naturliga, även om de inte är något som tillhör alla och en var. Ett vanligt sätt att tolka 

magikerns psykofysiska krafter är att se dem som olika former av viljekontroll.
147

 Den 

centrala tanken inom magi skulle då vara att man tror sig kunna förändra världen enbart 

med tanken som hjälpmedel.
148

 Vissa forskare talar om en subjektiv andlig faktor och 

menar sig se drag som liknar tron i det kyrkliga språket.
149

 I de fall där psykofysiska 

krafter inte tar formen av viljekontroll, ses de ofta som något själsligt. Enligt Alice 

Bailey delar skilda former av magi en gemensam kraftkälla som hon kallar den lägre 

själspausen.
150

 Denna kraftkälla anses stå till magikerns förfogande eftersom han har 

kontakt med sin själ. Förutom att vara en grund för magisk kraft, tillåts magikern ta emot 

intryck från det Bailey kallar andens rike och registrera dem i sin hjärna.
151

 För de flesta 

i västerlandet, torde tal om själslig kraft vara något suspekt. Det är dock vanligt att 

magikern anses få sina krafter när själen är borta från kroppen, oavsett vad det skulle 

betyda.
152

 

 

 

6.2.4 Sympatetisk magi 

 

Det har tidigare framgått att termen sympatetisk magi ursprungligen återfinns hos 

Frazer. Han menade att alla sympatetiska handlingar är magi och att all magi kan 

sammanfattas i två grundläggande lagar, likhetslagen och kontaktlagen.
153

 Kortfattad 

innebär dessa att man kan replikera någots effekt genom att efterlikna det, samt att ting 
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som varit i kontakt relaterar till varandra på grund av det.
154

 Då magikern känner lagarna 

och vet hur de ska tillämpas, kan han kontrollera sin omgivning.  

 

Att se all magi som sympatetisk, är en idé som har fått stor uppmärksamhet inom 

forskarkretsar. Mauss är en av dem som tilltalats av tanken. Han har byggt vidare på 

grundidén och formulerat en tredje sympatetisk lag, oppositionslagen. Enligt den skulle 

motsatser fördriva motsatser genom att frammana dess likhet. Denna något svårtolkade 

definition, innebär att man kan stoppa ett häftigt skyfall genom att åkalla eller skapa en 

symbol av solen. Solen är regnets motsats och kan därför fördriva det. Mauss har dock 

inte nöjt sig med att formulera en tredje lag utan analyserar ämnet vidare. Då de tre 

sympatetiska lagarna står i samspel med varandra, skulle de kunna utgöra skilda aspekter 

av en och samma grundidé. Mauss menar sig ha funnit en sådan. Hans förslag är att 

magi bygger på tanken att varje del är helheten och att helheten finns i varje del. Det kan 

förklara de sympatetiska lagarna genom att saker då kan påverka varandra för att de 

tillhör samma klass men är motsatser inom den.
155

 Dessa tankar är svåra att undersöka 

empiriskt, men de får stöd i det att de kan appliceras såväl praktiskt som teoretiskt. 

 

 

6.3 Slutsatser 

 

Av den jämförelse som gjorts, har det framgått att magi i hög grad bygger på samma 

principer som vetenskap. De främsta likheterna torde vara sökandet efter kunskap om 

världen och de lagar som beskriver den. Magiska system tillåter dock operationer och 

metoder som vanligtvis förkastas av vetenskapen. Det har medfört att många forskare ser 

magiska lagar som felaktiga. Det kan här tyckas att man från vetenskapliga kretsar har 

lite väl stark tilltro till den egna kapaciteten. I många fall har ”vetenskapligt bevisade” 

naturlagar visat sig vara ofullständiga eller felaktiga. Om magi definieras som falsk 

vetenskap, skulle det innebära att tidigare vetenskapsteorier idag kan betraktas som 

magi. Slutsatsen av det är att magi inte bör definieras som falsk vetenskap. Något som 

också framkommit är att magi i många fall används för att kontrollera omvärlden. Detta 

kan göras på många sätt, men det finns två huvudsakliga metodgrupperingar. Enligt den 

ena bygger magisk kontroll på kunskap. Här återfinns sympatetisk-, rituell- och 
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komponentbaserad magi. I den andra gruppen kommer den magiska kontrollen av 

personliga egenskaper, vanligtvis i form av viljekontroll eller själsliga förmågor. 

 

Avslutningsvis är det av stor vikt att poängtera det ofullständiga i att definiera magi 

endast utifrån de kontrollerande aspekterna. Dels är magi inte alltid kontrollerande, men 

framförallt är följderna av en sådan definition något svårsmälta. Om man anser magi 

vara att utöva sin makt genom handlingar med ett direkt inflytande på människan, 

naturen eller det gudomliga, innebär det att den som slår någon i huvudet utövar magi.
156

 

Det hela verkar något långsökt och kontrolldimensionen i sig verkar inte utgöra 

tillräcklig grund för att definiera magi. 
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7. Magi och samhälle 

 

Tidigt i detta arbete framfördes åsikten att magi är ett socialt fenomen som inte kan 

existera utan ett samhälle att verka i. Det medför att magiska system kan skilja sig åt i 

olika kulturer och att de grundläggande principerna ofta varierar beroende på var de 

studeras. Trots det verkar olika former av magi ofta kunna jämföras utifrån likartade 

perspektiv och vissa generella drag verkar vara gällande. Här kommer magi att betraktas 

ur ytterligare en synvinkel. Det centrala blir dock inte magiska system i sig, utan främst 

relationen till det samhälle de återfinns i. Kanske kan ett sådant perspektiv bredda 

förståelsen för hela företeelsen. 

 

 

7.1 Kollektiv eller individuell magi? 

 

En fråga som legat till grund för både många och långa diskussioner, är huruvida magi 

är ett kollektivt eller individuellt fenomen. Det finns tre huvudsakliga inställningar inom 

området, vilka kortfattat kommer att beskrivas. Den första linjen förespråkas av Lucien 

Lévy-Bruhl. Enligt honom används magi inte bara privat, utan också kollektivt. Lévy-

Bruhl stöds av bland andra Goody och John Skorupski, vilka hävdar att magi är 

kollektivt förankrad.
157

 Detta knyts ofta samman med att magi ses som ett socialt 

fenomen och att det därför finns kollektivistiska tankar bakom alla former av magiska 

manifestationer.
158

 I motsats till ovanstående teori, hävdar många att magi sker i det 

privata.
159

 Ett av de stöd som framläggs, är att texter rörande magi vanligen skrivs på 

speciella och esoteriska språk. Magiker skulle alltså frivilligt särställa sig från samhället 

och söka hålla sina kunskaper utom räckhåll för allmänheten.
160

 Det kan i viss mån 

komma av att magi, som utförs av andra än samhälleligt godkända officianter, vanligen 

betecknats som illegal.
161

 Enligt det tredje perspektivet kan magi vara både kollektivt 

och individuellt. En tanke är att magi skulle vara så starkt socialt befäst, att dess 

yttringar också kan visa sig på ett individuellt plan.
162

 Detta stämmer väl överens med 

Gilhus idé att magiska föreställningar återfinns såväl inom som utanför magikers 
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kretsar.
163

 En liknande tanke finns även hos Mauss. Han menar att det generellt sett är 

specialister som använder magi, men att det även finns magi tillgänglig för 

allmänheten.
164

 Magi verkar således utföras av både auktoriserade yrkesmän och 

lekmän.
165

 

 

När det nu framgått att magi kan vara både en kollektiv och individuell företeelse, är det 

intressant att undersöka om det finns innehållsmässiga skillnader dem emellan. Vid en 

sådan jämförelse ser man att de mer allmänna formerna av magi oftare rör sådant som 

gynnar gruppen som helhet.
166

 Detta sker inte alltför sällan genom att andra grupper 

missgynnas och magi kan i de fallen antas röra akuta problem som påverkar hela 

samhället. Tesen stöds till viss del av att magi som brukas för allmänhetens bästa 

tillskrivs en högre status än annan magi. Detta kommer dock att undersökas mer 

ingående i nästa delmoment. 

 

Det verkar också vara så att kunskapen om de mest betydelsefulla formerna av magi är 

förbehållen ett fåtal. Detta gäller även i kulturer där magisk kunskap vanligen är 

offentlig.
167

 Då det i viss grad motsäger tanken att akuta situationer kräver offentlig 

magi, tyder det på skillnader i olika kontexters magi även inom det här området. 

 

 

7.2 Magi ur ett statusperspektiv 

 

När två kulturer möts, är det vanligt att den minst utvecklade tillskrivs magiska 

föreställningar.
168

 Det är också typiskt att magi betraktas som en del av folktron eller 

som något man anser tillhöra andra än den egna gruppen.
169

 Det har också visat sig vara 

en utbredd tanke att magi bygger på falska premisser. På det hela taget verkar det som 

om magi ofta framställs som något negativt. Denna syn utsätts numera för allt häftigare 

kritik. Rothstein är en av de som höjt sin röst i protest. Han menar att stora delar av de 

religionshistoriska kretsarna kopplar samman magi med negativt värderade ritualer, 
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primitiva stadier och socialt oacceptabla företeelser. När fenomen av magisk karaktär 

uppträder i en etablerad kontext, som till exempel när den kristne gör korstecknet, 

undviker man däremot att tala om det i termer av magi. Rothstein hävdar att det är 

felaktigt och något som forskarvärlden måste åtgärda.
170

 En magisk handling är en 

magisk handling, oavsett i vilket samband den utförs. Rothsteins tanke är inte alltför svår 

att förstå. Trots detta verkar det vara vanligt att likartade fenomen tolkas och bedöms 

olika, beroende på var de sker. Det är ofta så att otillåtna ritualer och besvärjelser anses 

vara magi, medan liknande företeelser som ingår i en accepterad kontext ses som 

religion.
171

 Hållningen återfinns också i distinktionen mellan vit och svart magi. Svart 

magi anses ofta vara ond skademagi, medan vit magi klassas som god och hjälpande. 

Efter en mer sofistikerad analys, blir bilden vanligtvis en annan. Det framgår då att den 

magi som har traditionsenligt stöd och utförs av godkända yrkesmän benämns som vit, 

om den alls ses som magi över huvud taget. De privata konsterna, som utförs för egen 

vinning eller står utanför en officiell maktapparat, anses däremot vara svart magi och 

klassas som illegal.
172

 

 

Bortsett från teorin att magi tillskrivs negativ status främst på grund av sin position 

utanför den etablerade makten, finns även andra orsaker till dess sociala anseende. En av 

dem är den rädsla många har inför det magiska. Detta beror ofta på att magi anses 

åsamka skada eller är något okänt och därför skrämmande. Hos många folk antas magi 

vara grunden för de flesta former av missöden en människa kan råka ut för.
173

 Att vara 

häxa innebär därför att utgöra ett hot mot det rådande samhället, vilket medför att 

definitionen av magi måste vara tämligen öppen eftersom det kända inte utgör samma 

fara som det okända.
174

 Ytterligare orsaker till den negativa status man ofta hänför magi, 

är att många magiska företeelser skiljer sig från det vardagliga och närmar sig det 

abnorma. Till exempel kan magiska komponenter utgöras av sådant som andra betraktar 

som avskräde. Magi utövas också vid annorlunda tidpunkter än andra arbeten och 

magiska krafter tillskrivs ofta personer med udda yrken.
175

 Slutligen förbereder sig ofta 

den som ska bruka magi genom att utföra handlingar som frikopplar personen från 
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vardagen. Vanliga handlingar är fasta, renande ceremonier och sexuell avhållsamhet.
176

 

Dessa punkter tyder inte bara på att magi är något utöver det vardagliga, utan ger oss 

också stöd för tesen att det finns en koppling mellan magi och det okända. 

 

Magi värderas ofta olika beroende på magikerns kön. I de fall där kvinnor utövar 

magiska konster klassificeras de i stort sett alltid som illegala och onda.
177

 Kvinnor 

beskylls också oftare än män för att vara magikunniga.
178

 Det beror troligen på två 

orsaker. Dels har kvinnor i många fall nekats rätten att aktivt agera inom religiösa 

system, dels har de ofta en lägre social position än män. Att se magi som negativ och 

samtidigt beskylla kvinnor för att använda den, blir då en av de metoder som kan 

missbrukas i ett könsgrundat särartssystem. Som resultat har hundratusentals kvinnor 

dött i häxförföljelser, vilka till stor del kan ha orsakats av patriarkala maktanspråk och 

manliga sexprojiseringar.
179

 

 

I vissa kontexter klassas inte magi som negativt, men det gör dock ett officiellt nyttjande 

av den. Inom Theravadabuddhismen bör man som munk inte använda magi inför 

lekmän. Magi ses som en bieffekt av vad som kan kallas andlig utveckling och bör 

därför inte brukas som mål i sig.
180

 Det verkar också vara så att magiliknande fenomen, i 

det här fallet mystik, ofta bryter med traditionerna och ifrågasätter det rådande systemet. 

Mystiker i skilda traditioner leds av sina övertygelser och erfarenheter. Det medför att de 

trots anknytningen till etablerade system söker egna vägar.
181

 Mystikern kan således 

ifrågasätta den kontext han själv sprungit ur men också grunda nya system, som i vissa 

fall konkurrerar med det ursprungliga. Eftersom många religiösa traditioner grundats på 

uppenbarelser av övernaturliga väsen, torde det inte vara en alltför ovanlig företeelse.
182

 

Ett sätt att skydda den egna traditionen blir då att nedvärdera oliktänkande för att minska 

det hot de annars skulle kunna utgöra. Det är dock inte alltid som mystikern står i 

konflikt med traditionen. I vissa fall gäller det motsatta.
183

 Rent konkret visar det sig att 

traditioner med en immanent gudsbilden ofta tillåter att mystiker samverkar med det 

etablerade systemet. Det beror främst på att mystiker i allmänhet ser gudomen ur 
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panenteistiska perspektiv, det vill säga både som immanent och transcendent, samt 

betonar att avståndet mellan gudom och människa bör minimeras.
184

 

 

I de exempel som nu behandlats, har magi setts som något negativt. Det finns också de 

som tillskriver magi positiv status. Selberg är en av dem. Enligt henne används termen 

magi för att beskriva positiva aspekter, något hon menar sig se inom såväl populärkultur 

som media.
185

 Ett skilt perspektiv, men som också innebär att magi ses som något 

positivt, framförs av C. G. Jung. Han hävdar att magi kan bidra till individens 

självrealisation och ser det därför som ett problem att magiska fenomen blir alltmer 

sällsynta i dagens samhälle.
186

 I detta får Jung stöd av Bailey. Hon menar att de som 

arbetar med vit magi är högt utvecklade och andliga människor, egenskaper som ofta 

kan knytas till självrealisation.
187

 Ovanstående exempel rör sig till stora delar på ett 

individuellt plan. För att bemöta tesen att magi har en negativ status, behöver man också 

se positiva exempel av mer kollektiv art. Sådana är dock inte alltför svåra att finna. I 

många fall har magikern en pragmatisk funktion i samhället och dennes tjänster behövs 

av andra människor.
188

 Ofta får magikern arbeta för en stärkt solidaritet och skapa 

förtröstan hos den egna gruppen.
189

 Även om magi inte alltid används på det sättet, är 

det vanligen så att dess status växer ju mer den används för samhället.
190

 

 

Det har tidigare visat sig att magi kan utgöra förklarande system som beskriver världen 

och visar hur dess delar sammanhänger. Douglas delar detta synsätt. Hon menar också 

att magi har som främsta funktion att organisera samhället.
191

 Om det är så, torde magi 

kunna vara något ansett även utanför magikerkretsar. 

 

En fråga, som anknyter till resonemangen som förts i detta kapitel, är om magi bedöms 

olika beroende på vad som gör den verksam. Trots att de verksamma delarna inom 

skilda magiska system ofta visat sig vara desamma, finns det vissa element som kan 

medföra att magi bedöms negativt. För det första ses magi ofta som något negativt om 

dess grund är magikerns egna fysiska eller psykiska förmågor. I vissa fall anses all sådan 
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magi vara ond och antisocial.
192

 Magi som brukar symboler och besvärjelser löper också 

en större risk att bedömas negativt. Den främsta orsaken till det är att den anses verka 

med hjälp av demoniska krafter.
193

 Detta synsätt torde till stor del vara frukten av 

institutioners försök att smutskasta oliktänkande, genom att konkurrenternas egenskaper 

och kontakter framställs ur negativt perspektiv. 

 

 

7.3 Slutsatser 

 

När magi betraktats ur mer samhälleliga perspektiv, har förståelsen för ämnet ökat. Det 

har klart framgått att det kan ligga en maktaspekt bakom skilda definitioner av magiska 

företeelser. Sådant som tillåts så länge det egna systemet inte hotas, kan förbjudas om 

det underminerar makten. Det exemplifieras med att psykofysiskt grundad magi, 

kvinnlig magi och mer privat orienterad magi ofta tillskrivs negativa attribut. Här bör det 

dock poängteras att magi inte alltid ses som negativ. Med den bakgrunden är det tydligt 

att magi inte bör definieras utifrån ett statusperspektiv. Det skulle inte ge ökad förståelse 

för magiska fenomen, blott kunskap om var definitionen kommer ifrån. Det är inte 

ointressant, men säger inte mycket om vad magi egentligen är. 
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8. Magi och rit 

 

En rit anses ofta vara en eller flera handlingar vilka utförs enligt ett givet mönster vid en 

bestämd tidpunkt.
194

 Alternativt kan riter ses som ”representativa handlingar; som är 

utformade för att ändra eller vidmakthålla sina objekt”.
195

 Det har tidigare framgått att 

riter kan länkas samman med magi, eftersom de ofta ses som magiska kontrollmetoder. 

Då det finns ytterligare sätt att koppla samman magi och rit bör området behandlas 

vidare, vilket här kommer att göras. 

 

Många magiska riter har inspirerats av olika religiösa rättesnören såsom bibeln, koranen 

och tripitaka.
196

 Trots det anses ett av de utmärkande dragen för magiska riter vara att de 

inte har någon koppling till kulten.
197

 I vissa fall hävdas att varje rit som inte har någon 

del i organiserad kult, är en magisk rit.
198

 Det kan dock medföra vissa problem eftersom 

en vanlig handskakning då skulle klassas som magisk, något som de flesta starkt 

ifrågasätter. Magiska riter utförs ofta på speciella platser och gärna vid vissa optimala 

tidpunkter.
199

 Det är således inte bara riten i sig som är väsentlig, utan också 

omkringvarande faktorer. I många fall behövs olika komponenter för att magiska riter 

ska vara verksamma, men de kan också vara effektfulla av egen kraft.
200

 En möjlig tes är 

att kulturer som betonar riten i sig tenderar att se tillhörande komponenter som mindre 

viktiga. Det omvända skulle då också kunna gälla och komponentcentrerad magi kan 

vara mindre ceremoniell och formaliserad i sina riter.
201

 

 

Enligt Gilhus har magi en mytisk och en rituell sida. Den mytiska innefattar främst 

skapandet av förtrollade universum, medan den rituella rör tanken att människan med 

viljans kraft kan förändra världen.
202

 Denna syn på riten skiljer sig avsevärt från den 

klassiska. Gilhus ser det rituella som en form av tankestruktur, medan de flesta kopplar 

rit till handlande. En av de vanligaste inställningarna till sambandet mellan rit och magi 

är att som i ovanstående fall hävda att man brukar riter inom magi. Oavsett om det 
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rituella antar formen av tanke, handling eller tal, ingår det som delaspekt i magi som 

helhet. Det finns dock vissa som är av annan åsikt. Enligt Radcliffe-Brown ingår inte 

riter i magi, tvärtom anses magi vara något man kan inlemma i kategorin ritual.
203

 I detta 

får han stöd av Goody, vilken menar att magi är riter som inte uppnår avsedd effekt.
204

 

Här verkar åtskillnaden mellan magi och rit inte vara alltför tydlig och man får intrycket 

av att magi och rit ibland används synonymt. Riter ses som magi eftersom de inte uppnår 

det eftersträvade, samtidigt som magi antas vara riter vilka heller inte gör det. 

 

 

8.1 Slutsatser 

 

Det är tydligt att magi och rit ofta kan sammankopplas med varandra. Den mest utbredda 

inställningen är att riter används inom magiska system och att de på något sätt bidrar till 

de resultat som eftersträvas. Perspektivet har i vissa fall ifrågasatts. Den främsta 

invändningen torde vara att riter inte ingår i magiska system, utan att förhållandet är det 

omvända. Det medför dock en del problem. Som tidigare framgått finns det många 

skilda former av magi. Att alla dessa skulle passa in i kategorin rit, verkar något 

svårsmält. Ritbegreppet blir då enormt brett och kan då anses tappa sin relevans. Då 

magiska riter främst brukas i kontrollerande syfte, behöver de inte existera inom alla 

former av magi. Det medför att de inte kan ingå i en definition av ämnet. Riter antas vara 

något som magikern kan men inte behöver nyttja. Ett alternativt förhållningssätt är att 

följa Gilhus linje och betrakta det rituella som ett tankesätt. Det tenderar dock att röra 

ihop begreppen, vilket gör det lämpligare med en skild terminologi. 
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9. Manakonceptet 

 

Termen mana nämns ofta i magirelaterade sammanhang. Den brukas tämligen fritt och 

ges ofta en öppen eller mångfacetterad definition. Det är vanligt att mana och magi anses 

vara relaterade begrepp. Av den orsaken kommer följande kapitel att ägnas åt att se 

närmare på manakonceptet, samt undersöka hur det kan sammanvävas med magi. 

 

Mana är något som har tolkats på olika sätt. Det kan ses som en kvalitet, en handling, ett 

ting, en miljö eller en form av kraft. Det kan vara materiellt, men i vissa fall anses det 

höra hemma på ett spirituellt plan. För det mesta betraktas mana som något opersonligt. 

I vissa fall ses det dock som personifierat, endera i form av en varelse eller som något 

tillhörande en person.
205

  Vanligtvis har mana positiva associationer och anses relatera 

till sådant som kunskap, rikedom och makt.
206

 Det finns därför likheter mellan 

manakonceptet och det Weber kallar karisma. Med det menar han något hos en person 

som skiljer honom från andra och gör honom övermänsklig eller speciell.
207

 Karisma är 

enligt Weber en form av kraft som bland annat knyts till magiker. I vissa system ses 

kraften som sprungen ur magikern själv, medan andra antar att den kommer av 

spirituella agenter.
208

 Karisma kan helt enkelt ses som något man tillskriver en 

framgångsrik person, något som Evans-Pritchard anser vara gällande också gäller för 

mana.
209

 Enligt Mauss är mana en idé av samma slag som tanken på det heliga. Han 

menar att termerna ofta har en sammanfallande begreppsbild, men ser manakonceptet 

som mer generellt. Han hävdar också att mana är ett paraplybegrepp i vilket det heliga 

ingår och jämför det med den hinduiska brahmatanken i upanishaderna.
210

  

 

Manatanken är till stor del bunden i det sociala. Vid en jämförelse med magi, anses dock 

mana vara det mindre kollektiva. Manakonceptet anses en gång i tiden ha varit 

universellt och skulle då återfunnits i alla kulturers barndom. Idag återfinns idéer med 

anknytning till mana bland annat i Melanesien, Polynesien, Nordamerika och på 

Madagaskar.
211

 Det är dock svårt att tala om mana som ett givet fenomen. Termen har 
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liksom magi, använts utanför sin ursprungliga kontext och kan då givits skilda 

betydelser. 

 

Det är tydligt att mana kan tolkas som en form av kraft. Det är särskilt vanligt i de fall 

där manakonceptet kopplas samman med magi. J. N. B. Hewitt har framfört tanken och 

menar att mana är den kraft som får magi att vara verksam.
212

 Mauss har en liknande 

idé. Han hävdar att den som anses vara bärare av mana tillskrivs såväl religiösa som 

magiska krafter, vilket ofta inneburit att personen har en ledande roll i samhället.
213

 Här 

kan det vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. Medför mana en maktposition, 

eller är det så att den som har makt anses vara bärare av mana? Tanken att mana utgör 

den kraft med vilken magi verkar, är inte Mauss mest framträdande sammankoppling av 

de båda begreppen. Han följer linjen ytterligare ett steg och menar sig då finna att alla 

former av magi kan reduceras till manakonceptet. Här är all kraft enligt honom av 

spirituell natur, vilket också skulle gälla i magiska system.
214

  

 

Det sista av försöken att sammanväva mana med magi som  kommer att behandlas, 

framläggs av Wilhelm Schmidt. Hans åsikt är att magiskt tänkande och magiska system 

utvecklas i etapper och att ett manastadium alltid föregår och utgör grunden för magi. 

Enligt Schmidt bygger det stadiet på tanken att allt anses vara bärare av mana, vilket då 

skulle utgöra basen för skapandet av kraftbärande objekt och besvärjelser. Detta anses i 

sin tur vara grunden för magiskt tänkande, vilket enligt teorin tillhör ett senare 

utvecklingsskede.
215

 Det framgår att även Schmidt anser mana vara en form av kraft, ett 

perspektiv som verkar vara utbrett inom akademiska kretsar. 

 

 

9.1 Slutsatser 

 

Mana har tolkats på ett flertal sätt. Det mest utbredda perspektivet torde vara att 

associera mana med makt eller se det som en form av kraft. Detta medför att mana i 

många fall relateras till magi. Främst har mana ansetts vara den kraft med vilken magi 

verkar. Här ses vissa likheter med resonemanget kring magi och det övernaturliga. 

Liksom magi kan definieras utifrån det övernaturliga, försöker man tolka magi i termer 
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av mana. Problemet med det är att varken mana eller det övernaturliga är speciellt klara 

begrepp. Resultatet kan bli att slutsatserna är lika vaga som innan, även om det ser ut 

som om bilden klargjorts. 

 

Det är dock inte alltid som mana förblir odefinierat. Enligt Mauss är mana spirituell kraft 

och magi blir då att bruka spirituella krafter. Tyvärr medför definitionen problem, 

eftersom magi inte alltid använder spirituella krafter. Även om företeelsen förklaras, är 

tolkningen felaktig. Om mana ska knytas till magi, verkar det mest rättvisa vara att se 

det i likhet med Webers karisma. Mana blir då inte något som direkt beskriver magi, 

utan relateras i stället till magikern. Detta passar främst in i de kontexter där magi har 

positiv status, vilket medför svårigheter även här. Magi ses ofta negativt, vilket inte 

gäller för mana. Problemet kan dock lösas med antagandet att de kulturer som har ett 

manakoncept ser ”magiska handlingar” ur en positiv synvinkel. Det väcker tanken att 

mana och magi kan vara två skilda termer för samma idé. Denna idé är dock kulturellt 

relativistisk, vilket gör det lönlöst att försöka förklara den utifrån egna motsvarigheter i 

en annan kultur. Det läggs då endast termer och begrepp över varandra, vilket inte tillför 

något konkret. Mer givande är då att studera kontexter där mana existerar och jämföra 

dem med magiska system. Det torde ge en djupare förståelse för magi, utan att 

diskussionen kompliceras med nya och oklara termer. 
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10. Magi och Religion 

 

När historien studeras står det klart att ett stort antal människor betalat med sina liv för 

att världens religioner ska befrias från magi. Trots det verkar många forskare dra 

paralleller mellan magi och religion, vilket är förunderligt om man ser till priset för 

åtskillnaden mellan dem. Selberg menar att man inom religionsvetenskapen ofta särskiljt 

magi och religion. Det har varit vanligt att betrakta magi som en del av folktron, 

tillskriva den låg status samt klassificera den som ickekristen. Hon anser att det är 

olyckligt och att magi bör ses som en del av de etablerade religionerna.
216

 Hennes 

förslag stöds av Rothstein, som delar åsikten att magi bör omvärderas och ses på 

liknande sätt som religion. Han menar vidare att magi och religion ofta innehåller 

samma fenomen, men att de ses som olika eftersom de återfinns i skilda kontexter.
217

 

 

Många inflytelserika författare särskiljer inte religion och magi, utan talar om det 

magikoreligiösa.
218

 Vissa ser magi som en form av religion,
219

 andra menar att de är 

genetiskt relaterade och hävdar att religiösa system utvecklats ur magiska.
220

 Det har 

visat sig att många forskare menar att distinktionen mellan magi och religion är tämligen 

ogrundad och främst bygger på en maktaspekt. Majoriteten anser dock att det finns mer 

påtagliga skillnader och att det rör sig om två separata företeelser. Frågan kommer här 

att undersökas och försöka redas ut. Metoden blir att jämföra magi och religion ur de 

perspektiv som tidigare behandlats. Det torde då uppträda en relativt klar bild av såväl 

likheter som skillnader dem emellan. Inledningsvis bör dock två förtydliganden göras. 

För det första är religion ett mycket brett ämne. Det innebär att en rättvis jämförelse 

mellan religion och magi, kräver att båda företeelserna tillägnas lika stor plats. Då det 

inte gjorts här finns det stora risker att bilden blir förvrängd, särskilt eftersom religion 

kan innehålla dimensioner som här inte behandlats. För det andra finns det många olika 

sätt att betrakta både magi och religion. Även om likartad terminologi används, är det 

inte säkert att exakt samma fenomen betraktas. De slutsatser som dras är då inte 

välgrundade, utan främst till för att ge en fingervisning. Trots ovanstående invändningar 

                                                           
216

 Selberg, T., 1997, s. 7 f. 
217

 Rothstein, M., 1997, ”Magi: rituel praksi eller religiös idé ?”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T, 

s. 24. 
218

 Evans-Pritchard, E. E., 1970 (1965), s. 3 f. Se också Titiev, M., 1979, ” A fresh approach to the 

problem of Magic and Religion.”, Reader in Comparative religion, red. av Lessa, W. & Vogt, E., s. 335. 
219

 Gilhus, I., 1997, ” Kaosmagi og kjokkenmagi”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T, s. 125. 
220

 Frazer, J., 1925, s. 73. 



49 

 

kan det vara såväl intressant som berikande att jämföra magi och religion. 

Förhoppningsvis fördjupar det förståelsen av magi och belyser de utmärkande dragen. 

 

 

10.1 Tankestrukturer 

 

Tankestrukturerna i magiska och religiösa system liknar ofta varandra. Båda kan ses som 

ett perspektiv att tolka världen med och de kan vara såväl rationella som irrationella. Då 

det inte är möjligt att koppla ett visst tankesätt till en specifik religion eller ett givet 

magiskt system, måste analysen grundas på en stor mängd data vid en jämförelse dem 

emellan. En så heltäckande studie kommer inte att göras här, utan några centrala punkter 

kommer att belysas. 

 

R. H. Lowie hävdar att tron utgör den grundläggande skillnaden mellan magi och 

religion. Enligt honom innebär religion en känsla av hänförelse, medan magi inte anses 

beröra ett emotionellt plan.
 221

 Det har dock tydliggjorts att magi till stora delar bygger 

på övertygelse, något som får Lowies distinktion att verka något opassande. Ytterligare 

en knutpunkt mellan religion och magi, är att båda uppfattas som stresshanterande 

system.
222

 Med det menas att såväl magi som religion skulle vara en emotionell respons 

på stressframkallande situationer eller känslor.
223

 I vissa fall är de hoppingivande, i 

andra kan de utgöra det medel med vilket de stressframkallande problemen kan lösas. 

Såväl magi som religion kan anses vara ordningsgivande och förklarande system. Enligt 

Clifford Geertz byggs religion upp som ett symboliskt system vilket ger existensen en 

känsla av kosmisk ordning och även formar verklighetsbilden.
224

 Här får han stöd från 

flera håll, bland annat av Godelier. Denne hävdar att magi och religion inte kan åtskiljas 

och att de tillsammans förklarar världen och dess förändringar.
225

 

 

De exempel som hittills tagits upp, har belyst likheterna mellan magiskt och religiöst 

tänkande. Vissa forskare menar dock att skillnaderna är större. Enligt Frazer och många 

av hans efterföljare kan magi och religion inte samexistera. Orsaken är att de anses 
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bygga på skilda tankesystem som inte går att kombinera.
226

 Ofta antas den främsta 

skillnaden ligga i hållningen till världen och tingens ordning, något som emellertid inte 

behöver gälla generellt. På det hela taget finns få skillnader mellan magi och religion på 

de mer psykologiskt inriktade plan som här har behandlats. Troligen måste andra 

aspekter undersökas för att kunna särskilja magi och religion rent fenomenologiskt. 

 

 

10.2 Erfarenheter 

 

Det har redan framgått att tro är ett centralt element inom magi och religion. Genom att 

betrakta religiösa och magiska erfarenheter kan det belysas ytterligare, vilket här 

kommer att göras. 

 

Enligt Geels innebär mystika erfarenheter en djup känsla av enhet och medför vittgående 

konsekvenser i individens liv.
227

 Då mystik kan återfinnas bland och även jämställas 

med såväl magi som religion, är det lätt att se erfarenheter i de båda kontexterna som 

likställda. Då det kan vara ett misstag, kommer saken att undersökas närmare. Rudolph 

Otto ser magiska upplevelser som en limiterad form av religiösa erfarenheter.
228

 Tesen 

är dock svår att finna konkret stöd för. Magi behöver inte vara en begränsad upplevelse 

av religion, men kan lätt tolkas så eftersom magiker och präst kan poängtera skilda 

aspekter.
229

 Ett indirekt stöd för Ottos idé fås dock genom att jämföra bön och 

besvärjelse. I många fall ses bön som det huvudsakliga uttrycket för religion. Bönens 

grundläggande funktion anses vara den kontakt som uppstår mellan den begränsade och 

obegränsade själen, det vill säga människa och gud.
 
Enligt Friedrich Heiler kan det 

tolkas som en dragning mot ett rikare och mer intensitetsfyllt liv.
 230

 Som tidigare har 

visats anses magiska besvärjelser, vilka i viss mån kan jämföras med religiösa böner, 

inte vara av samma karaktär. Magi är emellertid mer inriktad mot konkreta effekter, 

medan religion i högre grad betonar kontakt och närvaro. Här framträder en möjlig 

skiljelinje mellan magi och religion, vilken kommer att behandlas vidare i nästa kapitel. 

Innan dess bör dock några invändningar behandlas. 
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Enligt Weber har religiösa böner inte alltid den funktion eller natur som beskrivits ovan. 

Han menar att religiöst beteende också kan vara av mer kontrollerande karaktär. Bön 

skulle då kunna vara av samma typ som magiska formler, det vill säga användas främst 

som kontrollverktyg.
231

 Webers inställning delas av Rothstein, vilken hävdar att bön och 

besvärjelse blott är skilda termer för samma företeelse.
232

 Slutligen finns det även de 

som menar att också magiska system involverar böner.
233

 Oavsett om bön och 

besvärjelse skiljer sig åt, skulle den skillnaden alltså inte kunna separera magi och 

religion. Det innebär att man även på det erfarenhetsmässiga planet får svårigheter att 

skilja magi från religion. 

 

 

10.3 Relationen till det övernaturliga 

 

I ett tidigare kapitel upptäcktes att relationen mellan magi och det övernaturliga kunde 

tolkas på en mängd skilda sätt. Vissa menade att magi brukar det övernaturliga som 

kraftkälla eller informationsväg, medan andra hävdade att magi inte berör sådant som är 

övernaturligt. Klart är dock att området bör tas i beaktande vid studier av magi och det är 

därför viktigt att undersöka hur magi respektive religion förhåller sig till det 

övernaturliga. Problemet med att definiera det övernaturliga kvarstår dock. Måhända är 

det nu ännu större, eftersom religiösa termer som rör övernaturliga varelser anses vara 

mycket svårdefinierade.
234

 På grund av det kommer uttrycket det övernaturliga även här 

att användas i bemärkelsen ”sådant som anses vara övernaturligt”. 

 

Många religionshistoriker ser ett samband mellan religion och det övernaturliga. Edvard 

Westermarck anser att religion innebär ett förhållande till något övernaturligt.
235

 I detta 

får han stöd av bland annat Arnold van Gennep, Pascal Boyer och Titiev.
236

 Inom det 

religiösa planet är det vanligt att det övernaturliga tillskrivs någon form av 

medvetande.
237

 Med Jarvies terminologi blir det tal om personifierade övernaturliga 

krafter, medan Thomas Lawson och Robert McCauley kallar det kulturellt postulerade 
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övermänskliga agenter.
238

 Vissa forskare använder sig av ett enklare språk och talar om 

övernaturliga eller spirituella väsen.
239

 De främsta av dessa väsen, torde inom 

religionsområdet vara sådana som kallas gudar. Enligt Lisbeth Mikaelsson sätts 

gudomen som central inom religiösa system. Hon menar att det utgör grunden för 

skillnaden mellan religion och magi, eftersom magi anses sätta människans intressen i 

fokus.
240

 Här finns en potentiell skiljelinje mellan magi och religion. En viktig fråga blir 

då ifall det verkligen stämmer att alla religiösa system centrerar sig kring gudomar. 

Undersöks saken närmare verkar det dock vara felaktigt, något som inses om man 

vänder sig till buddhismen. Vissa religionshistoriker sträcker sig till och med så långt 

som att hävda att religion inte alls behöver involvera gudar.
241

 

 

Det som framkommit när magi och religion har jämförts på det övernaturliga planet, 

innebär inga generella skiljelinjer dem emellan. Magiska system tenderar att vara mindre 

centrerade kring medvetna övernaturliga väsen, något som dock inte är ett universellt 

drag. 

 

 

10.4 Magi och religion som verksamma system 

 

Det torde stå klart att många magiska system är målrelaterade och har en strävan efter 

kontroll. Denna uppnås vanligen med hjälp av psykofysiska krafter eller kunskaper med 

vilka man utnyttjar de kausala samband världen anses följa. De flesta religioner torde 

också kunna ses som verksamma system, eftersom även de strävar mot givna mål såsom 

frälsning eller att sprida den egna tron. Vissa forskare hävdar av den orsaken att magi 

och religion ej bör ses som separata fenomen. Van Gennep delar den åsikten och talar 

om det magiskt-religiösa komplexet. Här ser han religion som den teoretiska delen och 

magi som den praktiska.
242

 En liknande teori framläggs också av Godelier.
243

 

 

Tanken att magi och religion utgör två delar av samma system ifrågasätts från många 

håll. Många anser sig finna en grundläggande skillnad mellan magi och religion genom 

att jämföra de sätt varpå de två verkar. Där magi strävar efter  kontroll anses religion 
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beveka.
244

 Då det ger en möjlighet att separera magi från religion, undersöks det hela 

närmare. 

 

Frazer hävdar att religiösa system antar högre väsen som kan förändra naturlagarna. 

Sådana skulle inte finnas inom magiska kretsar, där naturlagarna ses som absoluta. 

Kontentan är då två mot varandra stående världssyner, där den ena sätter gudar över 

naturlagar medan den andra hävdar naturlagarnas företräde. Enligt Frazer utgör det en 

grundläggande skillnad mellan magi och religion, vilken också ses som huvudorsaken 

till stridigheterna mellan religiösa institutioner och magiker. Han menar dock att det inte 

alltid varit så, utan att ”denna antagonism, som är oss så välbekant, synes likväl hava 

uppstått relativt sent i religionens historia. På ett tidigare stadium voro ofta prästens och 

trollkarlens funktioner förenade eller, för att uttrycka det mera exakt, ännu icke 

differentierade från varandra.” De troende som önskade något från sin gud, skulle då 

behöva utföra exakt rätt riter, offer och böner, för att få det. Reglerna hade guden själv 

uppenbarat och de antogs vara bindande.
245

 Här exemplifieras Frazers evolutionistiska 

perspektiv. Det delas av Weber, vilken menar att magi är ursprunget till religion. Han 

menar dock att människan över tiden har insett att kontroll ligger utanför hennes 

förmåga, så att där magikern försöker kontrollera, vädjar i stället den religiöse.
246

 

Tanken delas också av Jarvie och Skorupski, även om de inte belyser den 

evolutionistiska aspekten.
247

 

 

Det är tydligt att många anser att magi kontrollerar och religion bevekar. Enligt Mauss är 

bilden inte så entydig. Han menar att religion i vissa fall strävar efter kontroll och att 

magi inte alltid behöver göra det.
248

 Om det stämmer innebär det att kontroll kontra 

underkastelse inte kan vara ett absolut kriterium på vad som är magi eller religion. 

Mauss teori stöds bland annat av Evans-Pritchard. Denne hävdar att religion är tron på 

spirituella varelser, oavsett om de betvingas eller tillbes. Det skulle då inte vara 

kontrollaspekten som är utslagsgivande, utan den typ av väsen man vänder sig till. 

Slutligen finns också tanken att såväl utövarna av magi som religion vädjar. Den 
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framläggs av Titiev, vilken menar att både magiska och religiösa system verkar genom 

en vädjan till den övernaturliga världen.
249

 

 

Den slutsats som här kan dras, är att det uppstår problem om distinktionen mellan magi 

och religion antas bygga på kontroll kontra bevekan. Det har tidigare framgått att magi 

inte verkar kunna definieras endast utifrån en kontrollerande aspekt. Det medför att 

kontroll kontra underkastelse inte heller bör ses som avgörande fråga vid försök att 

särskilja magi och religion. 

 

 

10.4.1 Kraftkällor 

 

Åtskillnaden mellan magi och religion bygger ibland på att de skilda systemen anses 

verka med hjälp av olika kraftkällor. Frågan har till viss del berörts, men det finns mer 

att säga. 

 

Ofta talar man om en åtskillnad mellan magi och mirakel.
250

 Inom kyrkliga kretsar ses 

mirakel ofta som gudomars manifesteringar i världen. Magi tillskrivs däremot demonisk 

bakgrund och har tidigare betraktas som något kätterskt.
251

 Otto belyser detta och menar 

att ursprunget till magi och religion är detsamma, men att magi i efterhand relaterats till 

demoner.
252

 Denna syn har på senare tid blivit ifrågasatt. Många menar att magi och 

religion ofta uppvisar samma fenomen och att det då är svårt att tala om separata 

kraftkällor. Rothstein belyser det med exempel från kristendomen. Han menar att 

relikers helande kraft och prästens välsignelse är inomkristna, men likväl magiska 

företeelser. Den klassiska distinktionen mellan magi och mirakel, ser han således som 

ogrundad.
253

 Rothsteins exempel väcker frågan varför den bakomliggande kraften i ena 

fallet skulle vara ond och i andra fallet god. Den behandlas sällan logiskt, utan besvaras 

oftast utifrån egna övertygelser. Här antas att det inte går att skilja magiska och religiösa 

system med hjälp av den bakomliggande kraften och åtskillnaden ses som en fråga om 

perspektiv. 
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10.5 Sociala perspektiv 

 

När magiska system betraktas ur ett samhälleligt perspektiv, framgår att det verkar vara 

en vanlig företeelse att bedöma en handling som magisk eller ej beroende på vilken 

kontext den utförs i. Då det tidigare visat sig att magi och religion är av tämligen likartad 

natur, kan kanske en jämförelse ur ett socialt perspektiv fördjupa förståelsen för 

åtskillnaden dem emellan. 

 

Enligt Weber är religion mer socialt centrerad än magi.
254

 Han menar att magikern är 

och verkar i sig själv, medan prästen är mer kulturanknuten.
255

 Tanken delas av Emile 

Durkheim, vilken hävdar att religion har mer av en etisk aspekt samt binder samman 

folk i högre utsträckning än vad magi anses göra.
256

 Ett liknande resonemang återfinns 

också hos Titiev, som anser att präster står samhället närmare än magiker.
257

 Det är inte 

bara magikerns plats i samhället som anses skilja sig från prästens. Prästens samröre 

med enskilda människor ses också annorlunda och antas vara mer i formen av en doktor-

patient relation. Magikern har ett klientel, prästen en kyrka.
258

 Denna något asociala bild 

av magikern kan till viss del ifrågasättas. I många samhällen har personen en ledande 

roll, vilket rimmar illa med magikern som ställd utanför samhället.
259

 Magi ses också likt 

religion som ett samhällsorganiserande system, något som ytterligare förändrar den 

tidigare bilden.
260

 Dylika tankegångar har medfört att vissa anser magi vara en lika 

kollektivt förankrat företeelse som religion. Åsikten representeras bland annat av Goody 

och Lévy-Bruhl.
261

 Mauss lägger en annan vinkling på det hela och hävdar att om magi 

ska ses som individuellt måste religion bedömas likadant. Kontentan i hans resonemang 

är att magi och religion befinner sig på samma sociala nivå. Om man sedan anser den 

vara av privat eller offentlig karaktär, ser han som en definitionsfråga.
262

 

 

Återigen verkar det vara svårt att se några enhetliga skillnader mellan magi och religion. 

De båda systemtyperna anses i vissa fall vara kollektiva, i andra individualistiska. Den 

främsta sociala skillnaden, torde vara den status som tillskrivs magi och religion. Då 
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området redan berörts, görs här bara en kort resumé av vad som framkommit. Magi och 

religion kan ses som liknande system. Det som skiljer dem åt är inte den grundläggande 

essensen, utan den sociala status de tillskrivs. Magi har ofta en mer negativ koppling, 

medan religion ses i positiv bemärkelse.
263

 Denna syn verkar till stora delar bero på 

betraktarens kontext. När magi bedöms utifrån en antimagisk perspektiv blir den sedd 

som negativ. Det skulle troligen också gälla för religioner som ses ur antireligiösa 

perspektiv. Det går därför inte att tala om magi och religion som bärare av absoluta och 

universella statusmått, vilket innebär att det inte är meningsfullt att tala om magi som en 

negativ och religion som en positiv företeelse. Det hela beror på vem som gör 

bedömningen. Social status kan då inte användas till att skilja magi från religion, annat 

än i en viss given kontext. 

 

 

10.5.1 Kultens plats 

 

Vissa forskare anser att den plats kulten intar hos magiska och religiösa system utgör en 

av skiljelinjerna mellan dem. En av företrädarna för tanken är Durkheim. Enligt honom 

bör religion associeras med kult, något som inte skulle gälla för magi.
264

 I detta får han 

medhåll av Mauss, vilken hävdar att magiska riter är sådana riter som inte har något del i 

en aktiv kult.
265

 Perspektivet kritiseras av Lowie som menar att religion inte uteslutande 

kan knytas till kult. Gör man så skulle det medföra att religion inte kan ses som ett 

subjektivt fenomen, något som helgonens liv dock tyder på.
266

 

 

Indelningen i sakralt och profant kan till viss del knytas till kultbegreppet. Ibland kallas 

grupperingen helig respektive profan.
267

 Den grundläggande tanken är dock densamma 

och det väsentliga är den dyrkan som enar varelsen med dess skapare.
268

 Religiös tro är 

då de representationer som uttrycker naturen hos heliga eller sakrala ting.
269

 Denna 

inställning anses lysa med sin frånvaro inom magiska system, vilket då utgör en 

huvudsaklig skillnad dem och religiösa system emellan. Selberg delar uppfattningen i 

viss mån och medger att det ibland kan vara riktigt att särskilja religion och magi. Hon 
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anser att religion rör gudar i högre grad än magi, men hävdar att det endast är en 

gradskillnad. I realiteten är denna sällan renodlad, vilket innebär att magi och religion 

ofta uppträder tillsammans.
270

 

 

Vissa forskare kritiserar hela särskiljandet av sakralt och profant. Det anses inte vara 

universellt och kan därför inte utgöra grunden för en distinktion mellan magi och 

religion.
271

 Eliade intar en annan hållning i frågan. Enligt honom bör såväl magi som 

religion inkluderas i begreppet det heliga.
272

 Även om han då godkänner indelningen i 

heligt och profant, är den ej något som kan användas för att separera magi och religion. 

 

Det visar sig här att varken kult eller dyrkan utgör problemfria grunder för att särskilja 

magi och religion. Kapitlets sista del avslutar därför med några ord om hur magi 

respektive religion organiseras, för att se om det finns åtskillnader i systemens 

organisatoriska uppbyggnad. 

 

Enligt Liselotte Frisk är magiska system mindre organiserade än religiösa. De anses 

också kräva en lägre engagemangsnivå av sina medlemmar.
273

 Frisk är inte ensam om 

tanken och det är vanligt att magiska system anses sakna något som kan jämföras med 

religioners institutioner, även om de uppvisar en viss mån av specialisering och 

differentiering. Det styrker till viss del tesen att religion skulle vara mer kollektivt 

centrerad än magi, eftersom individuella system sällan får samma grad av organisering 

som de mer socialt inriktade. Det har dock framförts starka protester mot tanken, något 

som tyder på att det inte rör sig om absoluta skiljelinjer utan ett kontinuum. Religion 

skulle då i högre utsträckning vara samhälleligt inriktad, även om detta inte kan ses som 

en generell regel. 

 

Med detta avslutas den socialt inriktade jämförelsen mellan magi och religion. Det har 

visat sig svårt att se några absoluta skillnader och i de fall de anses förekomma kan de 

främst ses som en skillnad i perspektiv. 
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10.6 Riter 

 

Det har tidigare framgått att riter ofta används inom magiska system. Då de har en 

framträdande position även inom många religioner, är det intressant att jämföra magiska 

och religiösa riter. 

 

Det är vanligt bland religionshistoriker att peka på kopplingar mellan magiska och 

religiösa riter. De tenderar att utföras på speciella och i vissa fall sammanfallande 

platser. Det är också vanligt att religiösa texter ligger till grund för magiska riter.
274

 

Mauss menar att det finns få religiösa riter som inte har en magisk motsvarighet. Detta 

anser han bero på att magiska system till stora delar bygger på ett religiöst innehåll som 

inlemmats i den egna traditionen.
275

 När det omvända sker, det vill säga när magiska och 

då enligt Mauss otillåtna riter legaliseras, upptas de i religiöst bruk och betraktas inte 

längre som magiska.
276

 Rothstein följer samma tankegångar. Han menar att alla riter har 

magiska element, vilket gör det felaktigt att definiera några som magiska och andra som 

religiösa.
277

 

 

Även om många belyser likheter mellan magiska och religiösa riter, koncentrerar sig ett 

flertal på de föreliggande skillnaderna. Titiev är en av dem. Enligt honom är det vanligt 

att magi och religion särskiljs på felaktiga grunder. Han menar att det behövs nya 

premisser för distinktionen och anser sig funnit sådana vid sina studier av riter. Enligt 

Titiev finns det kalendariska och kritiska riter. De kalendariska riterna är återkommande 

fasta händelser som utförs oberoende av omständigheterna. De har en starkt social 

karaktär, men de tenderar att försvinna med kulturella förändringar. Kritiska riter 

däremot rör allt från individ till samhälle och lever ofta kvar trots sociala omvälvningar. 

De används för att lösa specifika och momentana problem och utförs därför inte vid 

givna tidpunkter. Titiev knyter kalendariska riter till religiösa system, medan kritiska 

riter kopplas till sådant som traditionellt sett benämnts som magi. Han menar dock att 

det är mer passande att tala om olika former av riter, än om magi och religion.
278

 Titievs 

distinktion bygger till stor del på redan behandlade områden, eftersom den belyser både 

                                                           
274

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 46-55. 
275

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 86. 
276

 Mauss, M., 1972 (1950), s. 22. 
277

 Rothstein, M., 1997, ”Magi: rituel praksi eller religiös idé ?”, Utopi og besvergelse, red. av Selberg, T, 

s. 26. 
278

 Titiev, M., 1979, ”A fresh approach to the problem of Magic and Religion”, Reader in comparative 

religion, red. av Lessa, W., Vogt, E., s. 335 ff. 



59 

 

sociala och kontrollerande aspekter. Det sistnämnda återfinns även hos Weber. Enligt 

honom är magiska riter av manipulativ karaktär, ett drag som han anser vara mindre 

centralt inom religion.
279

 Tanken delas också av Malinowski, vilken hävdar att magiska 

riter har bestämda mål medan religiösa utförs för att de ska utföras.
280

 

 

Ännu en gång har det visat sig att forskarvärlden uppvisat en delad hållning till 

distinktionen mellan magi och religion. Vissa belyser skillnader mellan magiska och 

religiösa riter, medan andra pekar på likheterna. Den hållning som verkar vara mest 

givande, är att se till funktion och inte till essens. Det centrala är då mestadels sådant 

som redan behandlats. Nydanande är dock Titievs tanke att religiösa riter är 

återkommande medan magiska brukas mer momentant. Den ifrågasätter hela 

diskussionen och vänder blicken från magi och religion, till olika former av riter. En 

alternativ men liknande linje, förespråkas av Radcliffe-Brown. Han hävdar att man inte 

kan särskilja magi och religion, utan att de båda ingår i riten.
281

 Även här flyttas fokus 

bort från begreppen religion och magi. Det väsentliga är inte skilda former av system, 

utan olika typer av riter. Perspektivet kan vara mycket fruktbart, men innebär vissa 

problem. För det första avviker det i hög grad från den rådande diskussionen. Religion 

och magi är accepterade, om än ifrågasatta begrepp. Det verkar vara rättvisande att se 

dem som system, även om det inte finns klara riktlinjer för hur de ser ut. 

För det andra är både religion och magi komplexa företeelser. Riter är en av de 

dimensioner de berör, men det framgår att andra verkar vara av minst lika stor betydelse. 

Läggs centreringen på en enda aspekt, kan den bli alltför snäv. Trots det fördjupas 

förståelsen för helheten när de element den byggs upp av studeras. Genom att betrakta 

riters funktion inom magi och religion, stöds tesen att religiösa system är socialt 

inriktade, medan magiska system har mer kontrollerande drag. Även om det inte finns 

några absoluta skillnader på dessa plan, verkar de vara viktiga att ta i beaktande. 
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10.7 Manakonceptet 

 

Mana har visat sig vara en vid term som kopplas till olika begrepp. Gemensamt för dessa 

verkar vara att mana ses som något positivt och i viss mån maktrelaterat. Dylika tankar 

har medfört att de som talar om mana ofta kopplar samman det med såväl magi som 

religion. Den som har mana, tillskrivs både religiösa och magiska krafter.
282

 I kapitel nio 

visades hur det kan anses hänga samman, så det är inte nödvändigt att ta upp 

diskussionen igen. Något som däremot bör belysas, är idén att uppkomsten av religion 

och magi kan förklaras med hjälp av mana. 

 

Mauss hävdar att mana är ursprunget till både magi och religion.
283

 Han menar att 

tanken på krafter som kan brukas av människan eller påverka henne, utgör grunden för 

magiska och religiösa system. Förutom att idén liknar Webers karismakoncept, har den 

också mycket gemensamt med tankarna kring det övernaturliga. Det torde vara ett måste 

om den ska appliceras på magi och religion. Utan inblandning av övermänskliga 

element, skulle mana bli alltför allmängiltigt för att vara brukbart inom dessa områden. 

Om mana endast är något som utmärker en människa, innebär det att framgångsrika 

personer i västvärlden kan tillskrivas mana. Det är då inget som skiljer magikern eller 

prästen från affärsmannen, något som ifrågasätter grundtanken med magi och religion. 

 

Det är tydligt att manakonceptet inte uteslutande kan användas för att beskriva eller 

definiera magi och religion. Slutsatser blir då i samma linje som tidigare, nämligen att de 

kulturer där mana återfinns kan ge oss förståelse för magi och religion. Manakonceptet 

löser dock inga problem, eftersom det till största delen kan ses som en redan existerande 

tanke. 
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10.8 Slutsatser 

 

Vid jämförelsen av magi och religion, har det visat sig att inga universellt accepterade 

skiljelinjer föreligger. Det som åtskiljer ett religiöst system från ett magiskt, kan 

sammanföra det med ett annat. Magi och religion verkar således vara liknande 

företeelser som berör samma dimensioner. I ett flertal fall finns det dock gradskillnader 

dem emellan. Magi tenderar att vara mer kontrollerande, mindre socialt inriktad och till 

större delen bygga på så kallade vetenskapliga principer.  

 

En tanke som framkommit är att magi och religion till största delen åtskiljs på ett socialt 

plan, eftersom de har olika hög status i skilda kontexter. Detta är ett sätt att separera 

magi från religion, men det ger skilda resultat i olika kontexter. Det som anses var magi 

i en kultur, kan kallas religion i en annan. Magi och religion blir då kulturrelativa termer 

som har skilda innebörder beroende på var de används. Kanske är det den enda 

möjligheten att särskilja magi och religion. 

 

Det kan också vara så att termerna är alltför diffusa för att vara användbara. Det går då 

inte att tala om magi och religion, utan endast om specifika religiösa och magiska 

system. Med andra ord är det möjligt att säga hur ett givet system byggs upp, men det 

går inte att tala om exakta och heltäckande definitioner som innefattar alla system 

samtidigt. Trots att tanken ifrågasätter hela detta arbete, är den väl värd att begrunda. 

Måhända används vanligen en ogrundad terminologi som inte kan ge annat än 

missförstånd. Det kan dock hända att idén kommer ur ett ofullständigt material som inte 

belyser alla viktiga aspekter. Det kan vara helt korrekt att tala om magi och religion som 

givna företeelser, men då utifrån grunder som inte här behandlats. 
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11. Varför utförs magi? 

 

Uppsatsens syfte har hittills vara att undersöka vad magi är. Då frågan nu blivit 

behandlad, är det dags att gå vidare och se varför magi används. Eftersom det ofta är 

svårt att skilja en företeelses essens från dess funktion, har den i hög grad blivit besvarad 

redan. I följande kapitel kommer dock nyttoaspekten att vara i fokus, vilket kan förklara 

och förtydliga bruket av magi. Inledningsvis bör det belysas att termen magi inte 

kommer att vara definierad, även om den bearbetats ganska grundligt. Det som 

behandlas är sådant som inom religionshistoriska kretsar ansetts vara magi, vilket 

innebär att de aktuella företeelserna kan skilja sig åt rent fenomenologiskt. 

 

11.1 Magi ger kontroll 

 

Det har tidigare framgått att magi ofta är målrelaterad och används i kontrollerande 

syfte. Vissa forskare menar att den typen av magi främst är ett substitut för teknologiskt 

kunnande.
284

 Tanken finns bland annat hos Malinowski, som anser att den primitive 

brukar magi då problemen inte kan lösas med vetenskapliga metoder.
285

 Magi kan också 

användas för att nå makt och världslig vinning. I vissa fall kallas sådan magi för lägre 

magi. Dylika drag finns även hos vissa former av så kallad svart magi, eftersom den 

ibland nyttjas för privat bruk och är inriktad på personliga fördelar.
286

 

 

Den som använder magi strävar ibland efter att kontrollera naturen.
287

 Enligt G. W. F. 

Hegel är detta en tidig form av religion, men han kallar den likväl magi.
288

 I vissa fall 

använder magikern sina kunskaper för att direkt influera andra människor.
289

 Det verkar 

dock vara vanligare att målet är en förändring av den egna individen. 

 

Många traditioners mystiker betonar vikten av att överbrygga avståndet mellan 

människa och gud.
290

 Detta ligger i linje med den högre magin. Även om inte individen 

förändras till gudomlig, blir relationen till den numinösa sfären en annan än vad den 

tidigare var. Inom magiska kretsar kan det ske på olika sätt, men det vanliga är genom 
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riter eller krafter som magikern besitter i sig själv.
291

 Via dem antas det gudomliga 

kunna påverkas eller kontrolleras. 

 

Det som här behandlats är konkreta mål som magi antas leda till. Perspektivet har varit 

individens och det är dennes direkta och medvetna mål som stått i fokus. Även i följande 

avsnitt kommer magi att ses ur en målrelaterad synvinkel, med då inte som lika påtaglig 

och avsiktlig. 

 

 

11.2 Magi inhiberar stress 

 

Då magi kan hjälpa människor att nå sina mål, medför det att de känner sig säkrare i 

vardagen.
292

 På grund av det kan magi betraktas som en stressinhiberande faktor som 

motverkar såväl psykisk som fysisk överansträngning. Då dylika tankegångar är 

tämligen utbredda bland magiforskare, kommer de här att undersökas. 

 

Den som relaterar magi och stress, hävdar ofta att magiska tankar uppkommer ur stress. 

Det skulle då bildas trossystem, vilka antas växa fram som en respons på frustrerande 

situationer.
293

 Magi kan då ha en katharsisfunktion och verkar lugnande eller 

stimulerande beroende på behovet. Detta gäller oavsett om man tror sig kunna lösa sina 

problem med magins hjälp eller ej. I vissa fall antas att inte ens magikern tror på sina 

konster, men att de trots det är verksamma.
294

 Magi är inte bara stressrelaterad på grund 

av sin problemlösande funktion. Som vi tidigare sett används magi för att förklara 

olyckor eller andra negativa händelser.
295

 Enligt Marwick är det en av de viktigaste 

grunderna för att tron på magi ska växa fram. Han hävdar att magi uppstår där det finns 

många diffusa olyckor som behöver en förklaring.
296

 Även om den vanligaste 

kopplingen mellan magi och stress antas vara av det inhiberande slaget, är tanken inte 

allenarådande. Enligt Evans-Pritchard minskar magi inte stress, utan motverkar dess 

uppkomst. Då magikern till fullo litar på sina färdigheter, behöver personen inte känna 
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sig osäker och blir därför inte frustrerad. Magi löser helt enkelt problemet innan det blir 

till.
297

 

 

 

11.3 Sociala orsaker 

 

När magi används av sociala orsaker har de ofta en kollektiv grund och det är vanligt att 

magikern behövs av folket kring sig.
298

 Magikern har en pragmatisk funktion i 

samhället, även om den kan variera till formen. I vissa fall är det en ledande roll, men 

den kan också vara av det arbetande eller specifikt yrkeskunniga slaget.
299

 Magi kan 

också vara av en mer samhällsorganiserande typ. Ett exempel på det är att magi kan 

skapa förtröstan och stärka solidariteten.
300

 Magi blir således ett sätt att organisera 

samhället, något som ibland antas vara dess främsta funktion
301

. I vissa fall torde magi 

användas i statushöjande syfte. Tesen stöds av att kollektivt inriktad magi har en tendens 

att ge magikern en högre status än den privata,
302

 samt att magiker har en ledande roll i 

vissa samhällen.
303

 

 

 

11.4 Slutsatser 

 

Den huvudsakliga orsaken att bruka magi, torde vara de direkta mål som uppnås tack 

vare den. För det mesta sker det genom olika former av kontroll, men det verkar också 

som att magiker i vissa fall vädjar till högre varelser eller ökar sin sociala status med 

hjälp av magi. Skilda magiska system nyttjar sin magi på olika sätt och det verkar som 

om det mesta kan utföras med rätta medel. En positiv bieffekt av det, blir att den 

magikunnige upplever livet som mindre svårt. Då magi löser potentiella problem har den 

en stressinhiberande funktion.  
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Magi verkar inte alltid brukas för enskilda människor, utan kan också vara mer 

kollektivt inriktad. Magi får då en samhällsorganiserande funktion likt den många 

religioner har eller har haft genom historien. 

 

De huvudsakliga orsakerna att använda magi torde nu vara behandlade. Säkerligen har 

magi fler och mer preciserade funktioner. Dessa kan dock antas vara möjliga att placera 

in i de ovanstående grupperna, vilka är tämligen täckande. 
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12. Vem utför magi? 

 

Efter att ha undersökt vad magi är samt varför man använder magi, är det dags att se 

vem det är som gör det. Frågan har till viss del besvarats i föregående kapitel, men här 

blir vinklingen något annorlunda och de egenskaper och den position magikern 

associeras med kommer att belysas. Då skilda magiska system ställer olika krav på vem 

som kan eller får utföra magi, blir redogörelsen tämligen generell. 

 

 

12.1 Magikerns egenskaper och färdigheter 

 

Den som utför magi har ofta fysiska egenskaper utöver det vanliga. I många fall måste 

man rent fysiskt skilja sig från mängden för att ses som magiker. Förmågorna som krävs 

behöver dock inte alltid vara medfödda eller upptränade. Den fysiska nivån som fordras 

kan också uppnås genom droger och olika former av trancetillstånd.
304

 Förutom de 

fysiska krav som ställs för magiskt bruk, är det vanligt att magikern måste uppvisa 

mentala eller psykiska egenskaper som vida överskrider den normala människans. I 

vissa fall är det till och med så att all magi är rent psykiska företeelser.
305

 Vanliga 

psykiska förmågor som återfinns hos magiker, är egenskaperna att kunna bli besatt och 

att levitera. Det är också relativt brukligt att den som önskar lära sig magi, måste dö och 

återfödas innan den magiska kapacitet växer fram.
306

 Det sistnämnda behöver dock inte 

alltid tolkas bokstavligt, utan kan ses som en form av passagerit där en symbolisk död 

omvandlar den blivande magikern till sitt nya jag. Många av magikerns krafter kopplas 

samman med personens själ och de uppstår ofta när denna befinner sig utanför den egna 

kroppen. Själen kan i vissa fall frikopplas medvetet och kan då ta sig till annars onåbara 

platser. De system som utmärks av en själslig centrering betonar i vissa fall att magiker 

är besläktade med spirituella väsen vilka ofta anses tillhöra ett tidigare släktled.
307

 

 

Av det som framkommit i tidigare kapitel, torde det stå klart att magi och magiska 

system sällan kan frikopplas från den sociala kontext de uppstår i. Det medför att 

magiker ofta utmärks av sina sociala egenskaper. Det är till exempel vanligt att personer 

som avviker från normen eller tillhör ovanliga grupper, i högre utsträckning än andra 
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anses vara magikunniga. Den magikunnige har helt enkelt en avvikande social status, 

vilket bland annat innebär att främlingar och oliktänkande tenderar att kallas magiker.
308

 

Den sociala status som tillskrivs magiskt bevandrade behöver dock inte alltid vara av 

negativt slag. Ett flertal exempel har visat på magikern som ansedd samhällsmedborgare, 

vilket ytterligare stödjer tesen att personens status är avvikande, men att den kan variera 

i skilda riktningar. 

 

I ovanstående stycke orsakas magikerns sociala egenskaper av att personen har magiska 

kunskaper. I vissa fall är sambandet det omvända och att det är en persons sociala 

förmågor som gör den till magiker. Detta exemplifierades när mana och det weberianska 

karismabegreppet behandlades. I båda fallen är det mycket vanligt att titeln magiker 

kommer av de positiva sociala egenskaper en person bär i sig själv eller via utomstående 

objekt.
309

 Denna syn får stark kritik av Manning Nash. Enligt honom utgör magi per 

definition ett hot mot samhället. Magikerns mest utmärkande drag är således att vara 

samhällsfarlig och den dag personen slutar vara det, ses den inte längre som 

magikunnig.
310

 

 

Slutligen framgår också att den som utför magi ofta gör det med hjälp av esoteriska 

insikter. Magikern besitter specifika kunskaper som utmärker yrket och han antas känna 

till hemliga riter, besvärjelser och magiska ingredienser.
311

 Det kan få till följd att 

personer med speciella eller avvikande yrken såsom gravgrävare och smeder ibland 

antas vara magikunniga.
312

 

 

 

12.2 Slutsatser 

 

I föregående avsnitt blev det klart att den som anses bruka magi ofta har specifika 

egenskaper och färdigheter. Dessa är till huvuddelen fysiska, psykiska, sociala eller 

kunskapsrelaterade. Vissa av dem är medfödda eller inlärda, andra tillskrivs magikern av 

människor han har omkring sig. Inom vissa system har specialiseringen gått så långt att 
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magikeryrket är knutet till specifika personer och man kan då endast bli magiker med 

traditionens stöd. 

 

Det är dock så att magi inte bara används av magiker. Även om den generellt sett utförs 

av specialister, kan den också finnas tillgänglig för allmänheten.
313

 I dessa fall brukas 

magi inte bara av auktoriserade yrkesmän, präster eller kungar, utan också av lekmän.
314

 

Detta är inte alltför oväntat, eftersom magiskt tänkande och magiska föreställningar 

antas existera även utanför magikerkretsar.
315

 Som följd härav, blir det svårt att säga 

exakt vem det är som använder magi. Eftersom vissa former finns spridda i vid 

utsträckning, innebär det att en heltäckande beskrivning av den magikunnige är omöjlig 

att ge. Vad som dock är möjligt och som här gjorts, är att i generella drag beskriva ”den 

typiske magikern”. Den bild som framkommer kan brukas som mall, men utgör inga 

absoluta kriterier för att avgöra om någon kan ses som magiker eller ej. 
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13. Slutsatser 

 

Syftet med den här uppsatsen har främst varit att undersöka vilka olika begrepp som 

inom forskarvärlden kopplas till termen magi. Det har också varit centralt att se varför 

magi som fenomen utförs, samt vilka som utför den. Det är tydligt att synen på dessa 

frågor är vitt skild och de svar som framkommit har oftast varit allt annat än entydiga. 

 

 

13.1 Vad är magi? 

 

Den huvudsakliga frågan är kanske allra svårast att besvara och det har visat sig finnas 

en mängd olika sätt att se på och definiera magi. Det har dock framkommit att vissa 

centrala dimensioner, både funktionella och substantiella, tenderar att ges extra tyngd av 

de som talar om begreppet magi. Då många av dessa redan behandlats mer ingående, 

kommer fokus här att ligga på de fem som författaren anser vara mest intressanta. 

 

Den första dimensionen som här lyfts fram rör tro eller övertygelse och återkopplar till 

kapitel fyra. Det är centralt för magikern att tro på de egna föreställningarna eller den 

effekt som vissa handlingar kommer att få, oavsett sanningshalten i absolut bemärkelse. 

I vissa kontexter verkar den egna förmågan vara kopplad till samhälleliga föreställningar 

om den, men det är långt ifrån en generell regel. Trosdimension ger inte så mycket 

förståelse för vad magi är, eftersom de flesta handlingar en människa gör sker utifrån en 

tro eller förhoppning om att de ska få någon form av  effekt. Det kan dock vara viktigt  

att belysa den för att visa den seriösa hållningen hos magikern, samt att skilja magi från 

ren humbug. 

 

I kapitel sex framgick det att kontroll är en av de faktorer som ofta  sammankopplas med 

begreppet magi. Inom ett antal magiska system kan detta ske genom att den som brukar 

magi har specifika och ofta exklusiva kunskaper eller med hjälp av utmärkande och ofta 

avvikande personliga egenskaper. Vilka dessa är skiljer sig i olika miljöer, men vanligt 

är att de eller användningen av dem tillskrivs en minoritet. 

 

Både kapitel fyra och kapitel sex visade att rationella principer oftast ligger till grund för 

det som anses vara magi. Oavsett om det gäller att utföra den korrekta riten, finna den 

passande ingrediensen, besitta den rätta egenskapen, känna till de gällande lagarna eller 
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sambanden så finns det nästan alltid tydliga regler för vad som krävs. Även om en 

handling kan anses vara irrationell från betraktarens perspektiv, så är den från magikerns 

egna synvinkel fullt logisk och följer vad som i en västerländsk kultur kallas för 

vetenskapliga principer. 

 

Den fjärde dimensionen som bör tas i beaktan rör främst status eller laddning. Området 

behandlades främst i kapitel sju, men till viss del även i kapitel tio. Att associeras med 

magi kommer i stort sett alltid att påverka en persons position i den samhällelige 

hierarkin. I många fall kommer sambandet att vara negativt, både i kontexter där magi 

anses vara något utbrett och där det är en avvikande företeelse. Det finns dock flera 

exempel på att magi även kan ses som något positivt. Oavsett vilket, är det tydligt att 

magi sällan  är något helt neutralt. Även om det visat sig vara tämligen fruktlöst att 

definiera magi som en företeelse med endera en positiv eller negativ status, kommer det 

i majoriteten av fallen att vara en dimension som ökar förståelsen för fenomenet eller 

den kontext det uppenbaras i. 

 

Den sista dimensionen handlar om att analysera magi utifrån ett makt- eller 

positionsperspektiv. Det har visat sig svårt att tala om en typ av handling, tanke eller 

fenomen så som varande magisk. Det hela beror ofta på vem det är som uttalar sig om 

företeelsen, vilket framgått i kapitel 2.4 och sju. Två i stort sett identiska händelser kan 

både beskrivas och tolkas olika. Det är betydligt vanligare att något benämns som magi 

ifall det utförs av en minoritet, av någon som står utanför den egna gruppen, avviker från 

normen eller upplevs som ett hot. Vad som kallas för magi blir således beroende av 

kontexten. Denna dimension förklarar inte heller vad magi är, men det är tydligt att en 

missvisande tolkning av fenomenet ofta kommer att uppstå om den inte tas med i 

beräkningen. 

 

 

13.2 Varför utförs magi och av vem? 

 

Då det utifrån materialet som behandlats inte kan ges någon generell definition av magi, 

blir det på sätt och vis irrelevant att försöka visa vem som utför magi och varför det 

görs. Dessa frågor är  kontextberoende och svaren på dem likaså. Trots detta kan det 

vara intressant att lyfta fram vissa drag som ofta är mer centrala och kan ge vissa 

riktlinjer för användandet av magi. 
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Magi verkar till största delen brukas för att nå direkta mål, vanligen genom någon form 

av kontroll eller utnyttjande av de lagar som anses styra världsordningen. Övertygelsen 

om att detta kan göras medför som regel en trygghet, vilken i sin tur ger magin en 

stressinhiberande funktion. Det finns även exempel på att magi utförs i sociala syften. 

Det kan röra sig om att öka den egna statusen och motivera en framträdande position i 

samhället. I vissa fall är orsaken mer kollektiv och magi kan bidra till att upprätthålla 

den rådande samhällsordningen. 

 

Magi kan i de flesta fallen anses vara något för den initierade. Den som använder sig av 

magi har i allmänhet speciella egenskaper, färdigheter, samhälleliga positioner eller en 

status som skiljer sig från mängdens. Det händer dock att magi är mer folklig och brukas 

även utanför de invigdas kretsar.  
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13.3 Författarens tankar 

 

När arbetet med den här uppsatsen inleddes fanns det en intention att utifrån ett relativt 

stort material om magi, försöka syntetisera en nästintill allmängiltig definition av termen 

magi. Det skulle i stort sett bli ett svar på frågan "Vad är magi?". Det naiva syftet 

reviderades under arbetets gång, då området visade sig vara synnerligen komplext. 

Försöket att skapa en generell teori som beskriver vad magi är, har utifrån det 

behandlade materialet visat sig vara något som endast skulle minska förståelsen för 

fenomenet. Definitionen blir endera alltför snäv eller så bred att den saknar användning. 

 

Under arbetets gång har det dock framkommit ett antal försök till generella definitioner, 

men de har förkastats när nya insikter vuxit fram. En möjlighet som övervägdes under en 

längre tid, är att magi kan ses som kunskap om sådant som andra i samma kontext anser 

vara övernaturligt. Eftersom de ej till fullo förstår magikerns arbete, ser de hans verk 

som magi. Denna teori tar hänsyn till olika kontexter och passar väl ihop med idén att 

magi skulle vara ett förklarande system, en tanke som tidigare framkommit. 

Ovanstående definition är  emellertid beroende av att det övernaturliga preciseras. En 

möjlighet är att se det som något en given människa inte själv förstår ursprunget till och 

inte heller tror någon annan om att göra. Då det visat sig att magi inte alls ses som något 

övernaturligt eller oförklarligt i vissa miljöer utan bygger på där allmänt kända fakta, har 

dock den typen av resonemang fått ge vika. 

 

Måhända är det mest givande att tala om specifika magiska system i stället för magi rent 

generellt. Den som studerar ett visst område måste helt enkelt formulera en stipulativ 

definition för just det aktuella systemet. Först då kan terminologin bli tillräckligt tydlig 

för att undvika missförstånd och det blir möjligt att skapa en mer helhetlig förståelse för 

det som betraktas. 
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