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Abstract 

The aim of this paper is to study whether the way directioners (One Direction 
fans) on Twitter express self-understandings denote fandom as a sacred 
experience. For this purpose, the data was analyzed in relation to Nicholas Jay 
Demerath III typology of the varieties of the sacred experience. The method used 
was discursive psychology. The data was analyzed by how the fans draw the line 
between “us” and “them”, when expressing their self-understandings and their 
position in relation to others. 
 
Five themes were identified: (1) positioning and demarcation for membership, (2) 
group identity, (3) conflict, (4) the norms for behavior, opinions and language and 
(5) the group’s role and function. The directioners were using three interpretative 
repertoires; the One Direction fandom as identity, lifestyle and therapy.  
 
The conclusion when analyzing the data in relation to Demeraths typology was 
that directioners expressed notions of the One Direction fandom as a sacred 
experience in an integrative manner, that is, being a “directioner” was described 
as marginal and confirmatory.  This suggests that the One Direction fandom 
consists of people that are outside the mainstream who are brought in to a social 
unit by joining the fandom. The data also contradicts this; the high demands for 
directioners to be active on Twitter can create an unsafe community. 
 
Being in the One Direction fandom can be a possible source for a sacred 
experience as experienced consequences since it has given the fans identity, 
improved their lives and helped them escape reality. The experience of the sacred 
varies depending on the devotion of the fans. 
 
Keywords: sacred, fandom, popular culture, discursive psychology, One Direction  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Ämnet jag har valt grundar sig i en kombination av mina intressen religion, 
ungdomar och populärkultur. Som blivande gymnasielärare i religion är min 
erfarenhet att många tycker religion är svårt att förstå eller helt enkelt inte är 
intresserade av det. I denna uppsats kommer jag utgå ifrån något som är mer 
lättillgängligt för många ungdomar (och vuxna också för den delen), nämligen 
populärkultur. Jag kommer undersöka om ett populärkulturellt fenomen, närmare 
bestämt en gemenskap kring ett populärkulturellt fenomen, en arena som 
uppfattas som sekulär, kan förstås som ett religiöst fenomen.  
 
Det är när jag själv surfat runt på olika plattformar och sociala medier som jag 
upptäckt fenomenet fandoms. En fandom är en ”gemenskap som uppstår kring 
vissa populärkulturella fenomen” (Nationalencyklopedin 2014). Fenomenet 
uppstod inom science fiction-kretsar i slutet av 1920-talet när läsarna av dessa 
tidningar startade egna föreningar och kongresser. Sedan mitten av 1950-talet har 
fandoms funnits i Sverige och idag är de utspridda över hela världen. Fenomenet 
har spridit sig utanför science fiction och det finns fandoms ägnade åt allt möjligt: 
filmer, TV-serier, litteratur, musik mm. (Nationalencyklopedin 2014). Med hjälp 
av internet och sociala medier har fans över hela världen möjligheten att kontakta 
varandra på ett helt annat sätt än vad tidigare var möjligt. Det har fört med sig att 
gemenskaper ser något annorlunda ut idag än för 20 år sedan, de kan vara otroligt 
stora och till sina yttre former kan de verka lösa. Det är fallet med One Directions 
fandom som är den gemenskap jag har undersökt.  
 
One Direction är ett brittisk-irländskt pojkband bestående av fem medlemmar. 
Bandet sattes ihop av mediemogulen Simon Cowel i den tv-sända talangtävlingen 
”The X Factor” i England 2010 (Nationalencyklopedin 2014). Trots att de inte 
vann tävlingen byggdes det upp en bas av hängivna fans tidigt som gjorde att fler 
fick reda på vilka One Direction var med hjälp av sociala medier. Fansens 
användning av sociala medier var en stor del i hur de blev kända i andra länder 
redan innan de släppt någon egen musik eller marknadsfört sig där (Advertising 
Age 2012, Rolling Stone 2012). Enligt VD:n för deras skivbolag Syco Records så 
är det tack vare sociala medier som har det slagit igenom fortare globalt än någon 
annan artist (The Guardian 2012). De har hunnit släppa tre album, sex böcker, två 
filmer och är för nuvarande på sin tredje turné där de sålt ut arenor över hela 
världen (Modest Management 2014, HarperCollins Publishers 2014). Det är den 
första gruppen sedan 1967 som lyckats debutera högst upp på Billbordlistan i 
USA med sina tre första album (Billboard 2013-12-04).  Morgan Spurlock som 
filmade dokumentärfilmen ”This Is Us” om bandet har liknat hysterin som omger 
One Direction vid beatlemania (The Observer 2013, Pressparty 2013). One 
Directions musik var världens mest populära år 2013 baserat på antalet 
nedladdningar, streaming och sålda skivor vilket gjorde att de vann IFPI Global 
Recording Artist 2013 (IFPI 2014).  
 
Fans till One Direction är en stor grupp människor i en gemenskap som är lös i 
kanterna, men en gemenskap värd att studera eftersom de identifierar sig med 
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varandra vilket bland annat märks genom att de har ett gemensamt namn för sig 
själva; directioners. Att delaktigheten i gemenskapen verkar kunna har en stor 
betydelse för fansen har väckt mitt intresse och utifrån det har syftet arbetats fram. 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida beskrivningar av 
delaktigheten i One Directions fandom kan ge erfarenheter som kan förstås som 
heliga utifrån Nicholas Jay Demerath III teori om det heliga. Jag har gjort en 
empirisk studie på det sociala nätverket Twitter där jag använt mig av 
diskurspsykologi som metod för att se hur directioners beskriver sin fandom. Med 
hjälp av Demeraths begreppstypologi av variationen av heliga upplevelser har jag 
undersökt om One Directions fandom går att förstå som ett religiöst fenomen. 
Uppsatsen ämnar belysa källor till helighet i sekulära arenor genom att göra en 
empirisk studie som kan bidra till forskningen inom det religionssociologiska 
området fanstudier.  

1.2. Frågeställning 
Följande frågeställningar har använts för att nå studiens syfte: 
 
Ger det sätt på vilket directioners på Twitter diskursivt definierar sig själva som 
grupp uttryck för erfarenheter av helighet enligt Nicholas Jay Demerath III 
begreppstypologi? I så fall vilken form av helighet och på vilket sätt? 

1.3. Avgränsning 
Den här studien är ämnad att belysa ämnet om sökandet efter helighet på en 
sekulär arena, men är begränsad till studiet av en fallstudie, nämligen One 
Directions fandom. Det är för att göra ämnet konkret, begripligt och lagom 
omfattande för en C-uppsats. Det finns miljontals directioners som är aktiva på 
många olika sociala medier och olika internetsidor som jag hade kunnat studera. 
Jag har begränsat mig till det sociala mediet Twitter för insamling av material, 
vilket i sin tur också behövde begränsas på grund av den stora mängd material 
som finns där. Jag har därför analyserat 100 tweets skrivna av directioners som 
uppfyller vissa kriterier. Vilka kriterier de var och hur insamlandet gått till 
återkommer jag till i materialkapitlet. Mängden tweets bestämdes av den 
diskurspsykologiska analysmetoden.  

1.4. Forskningsgenomgång 
Det har skrivits flera vetenskapliga artiklar om fans inom populärmusik som 
jämför fandoms med religion på olika sätt, speciellt fans till Elvis men även till 
Bruce Springsteen och David Bowie. Det finns även böcker som tar upp fankultur 
som ett religiöst fenomen mer generellt men som jag har valt att inte ta upp på 
grund av uppsatsens begränsade nivå och omfattning. Forskningsområdet är större 
än vad jag först trodde att det skulle vara, med sökorden ”fandom religion” fick 
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jag 5 550 träffar på Google Scholar vilket tyder på att det finns mycket forskning 
på detta område. På grund av den mängd forskning som finns riktade jag in mig 
på forskning kring musikfans och religion. Det urval som presenteras här är två 
empiriska studier som diskuterar fandoms som ett religiöst fenomen och två 
vetenskapliga artiklar som är kritiska till att likna fandoms vid religion för att visa 
upp motsättningarna inom forskningsområdet och de olika sidornas argument. Jag 
har inte hittat någon tidigare forskning kring One Directions fans och religion. 
 
Daniel Cavicchis bok Tramps Like Us-Music and Meaning among Springsteen 
fans handlar om fans till Bruce Springsteen och deras upplevelser och aktiviteter; 
vad de gör, hur de talar om vad de gör och varför de gör som de gör. Han skriver 
inte utifrån en objektiv analys av fansen utan utifrån ett inifrånperspektiv då han 
identifierar sig själv som ett fan. (Cavicchi, 1998, s viii). Cavicchi vill inte tolka 
vad fansen ”egentligen” menar, utan använder det vardagliga livet och fansens 
egna tankar som ett sätt att förstå fandom. Akademiker har mycket att lära sig av 
”vanliga” människors förklaringar, inte bara tvärtom enligt Cavicchi. I utförandet 
av studien kontaktade Cavicchi fans han kände och satte in annonser i en 
fantidning och en diskussionsgrupp för fans på internet. Totalt intervjuade han 
runt 100 fans genom att möta dem, via telefon eller epost och höll regelbunden 
kontakt med 35 stycken. (Cavicchi, 1998, s 10, 17). 
 
Cavicchi kommer i sin studie fram till att vara ett fan ger mening, identitet och 
gemenskap vilket behövs i en värld där de elementen är frånvarande. Det faktum 
att det finns strukturella likheter mellan fandom och religion och att fans använder 
religiösa termer betyder inte att det är religion anser Cavicchi. Det betyder endast 
att båda fenomenen engagerar människor och griper sig an problem på ett 
liknande sätt. Cavicchis slutsats blir att precis som religion representerar ett 
alternativt samhälle så representerar en fandom en tillflykt från vardagslivet och 
ger värderingar, identitet och tillhörighet. Den viktigaste likheten handlar om dess 
funktion och källa till mening i det vardagliga livet (Cavicchi, 1998, s 185-188). 
 
Anja Löbert har skrivit en artikel som fokuserar på fans till den brittiska sångaren 
Cliff Richards. Hon utgick ifrån Cliff Richards Fan Club i Mereyside och 
Cheshire i England och använde sig av triangulering som metod. Löbert gjorde 
deltagande observationer av organiserade resor till konserter, en innehållsanalys 
av diskussioner på den officiella hemsidan, en enkät av kvalitativ natur med 
öppna svar och några djupgående intervjuer. Undersökningen hade som mål att se 
om det går att finna de religiösa former som religionssociologen Émile Durkheim 
definierar i The Elementary Forms of Religous Life i Cliff Richards fandom. 
Löbert, precis som Cavicchi i sin bok om Springsteen, använder sig av 
konsertupplevelser som utgångspunkt för sin forskning och ser det som en ritual. 
Konsertupplevelsen ställs alltså i centrum, men för att upprätthålla passionen i 
sina liv mellan konserterna använder fans heliga objekt, som kan vara en CD-
skiva eller en konsertfilm (Löbert, 2012, s 125, 130, 134).  
 
Löbert föreslår en distinktion mellan fyra typer av interaktionsritualer (”ritual 
action”) mellan artisten och fans baserade på hennes empiriska observationer; 
primära och sekundära interaktionsritualer (”primary and secondary interaction 
ritual”), individens egen kult (”cult of the individual”) och särskilda riter (”special 
rites”). Dessa typer av interaktionsritualer gynnar och bevarar fans iver och fyller 
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funktionen att de skapar och bevarar en helig värld (”sacred domain”). Primära 
interaktionsritualer sker vid konserterer när både artisten och andra är närvarande. 
Det baserar Löbert på att fansen ansåg att gemensamma resor med andra fans till 
konserter var det som hade mest betydelse för dem. Sekundära interaktionsritualer 
när minst två fans interagerar med varandra, men där artistens närvaro endast 
symboliseras av heliga objekt. Särskilda riter är när ett fan möter artisten själv, 
antingen att hen har fått officiell tillåtelse att möta artisten eller när de stöter ihop 
på gatan. Individens egen kult är när varken andra fans eller artisten är 
närvarande, till exempel när ett fan njuter av musiken eller en konsertvideo i sin 
ensamhet. Fansen kan skapa en helig värld med hjälp av interaktionsritualerna och 
med hjälp av heliga objekt tänka på artisten som påverkar deras självförtroende, 
humör och beteende. Löbert undersöker även om fansen har en uppdelning i livet 
mellan det vardagliga och heliga vilket Durkheim anser att det finns. Studien 
visade att det inte alls är omöjligt för fansen att befinna sig i båda världarna 
samtidigt, genom att till exempel lyssna på Cliff Richards musik på jobbet 
(Löbert, 2012, s 134-137, 140).  
 
De finns även de som kritiserar de forskare som drar paralleller mellan fandoms 
och religion. Mark Dufett i sin artikel False Faith or False Comparison? A 
critique of the Elvis Fan Culture har speciellt riktat in sig på den forskning som 
Erika Doss har gjort som presenteras i boken ”Elvis Culture: Fans, Faith, and 
Image” (1999). Dufett kritiserar Doss tes att Elvis fandom kan förstås som en 
sekulär form av religion. Dufett anser att hennes tolkning, att inte går att förneka 
att vördnaden inför Elvis är en stark form av religiositet, inte är korrekt. Dufett 
anser att det är ett svagt argument att säga att bara för att man kan se liknande 
drag i fandoms som i religion betyder inte det att det är religion. Det ger en 
begränsad bild av fandoms menar Dufett som anser att denna jämförelse endast 
fortsätter vara populär för att den är nedvärderande mot fans. Enligt Dufett är det 
nedvärderande att dra paralleller till religion för att det gör att fans ses som 
missriktade och slaviska troende. Forskning som Doss och liknande har gjort är 
inte induktiv, utan att de hittar de ”bevis” de letar efter för att backa upp sin tes 
istället för att förstå och kontextualisera denna fandom menar Dufett. De 
ifrågasätter inte sina teoretiska ramar när de stöter på olikheter mellan fandoms 
och religion utan misstror sina forskningsobjekt och tänjer på definitioner vilket 
gör att forskningen kring Elvis fankultur som religion inte är hållbar (Dufett, 
2003, s 513, 516, 520). 
 
I artikeln Sacralising fandom? ”From the loss hypothesis to fans’ media rituals 
kritiserar Matt Hills de paralleller som forskare har dragit mellan fandoms och 
religion eftersom de oftast bygger på diskursiva konstruktioner av upplevelsen av 
att vara ett fan, men sällan hänvisar till empiriska studier och ett allmänt nutida 
samhälle som förutsätts vara sekulärt och avförtrollat. Resultatet blir något som 
Hills benämner ”the loss hypothesis” vilket innebär att man använder en 
funktionell religionsdefinition och anser att fandoms har ersatt traditionell religion 
som har förlorat sin betydelse. Hills argument mot denna diskurs är att det är en 
motsägelse att säga att fandom fyller en funktion som saknas i det nutida 
samhället. Om fandoms kompenserar för frånvaron av magi i samhället med sin 
närvaro av magi så finns det ingen frånvaro då fandoms är en del av samhället. 
Hills ifrågasätter även det fokus som forskare har haft på ritualer i fandoms och 
ifrågasätter om de verkligen kan liknas vid religiösa ritualer. Istället för att 
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använda sig av Durkheims skiljelinje mellan det heliga och det sekulära så 
argumenterar han för att fandoms kan ifrågasätta denna skiljelinje genom att röra 
sig mellan medievärlden och den vanliga världen. Det skapar en mer pluralistisk 
och rörlig skiljelinje än den som föreslås av Durkheim. Hills ser det som 
spekulativt när forskare ska försöka definiera en substans i fans upplevelser som i 
hans ögon uppstår endast när fans inte kunna beskriva en stark helig upplevelse på 
ett korrekt eller konsekvent sätt eller när inga empiriska studier gjorts över huvud 
taget. Istället för att spekulera i någon slags substans i fans upplevelser vilket mest 
säger något om forskaren själv eller en specifik fankultur så menar Hills att det 
finns ett behov av fokus på diskurser runt fandom och religion. När forskare 
teoretiserar fankultur utgår de ifrån att den går att förstå utifrån andra kulturella 
fenomen, men Hills menar på att man även borde försöka se andra kulturella 
fenomen utifrån teorier utvecklade i studiet av fankultur (Hills, 2013, s 9-10, 12-
14). 
 
Forskningsgenomgången visar att interaktionen mellan fans skapar en gemenskap 
som betyder mer för fansen än att än att själva lyssna på musiken eller träffa 
artisten. Det är på vilket sätt som fandoms liknas vid religion och hur religion 
definieras som är det som är de mest centrala skiljelinjerna i debatten kring 
fandoms ur en religiös aspekt. Det som jag har tagit till vara på från tidigare 
forskning är vikten av gemenskap mellan fans och att jag inte kommer tolka vad 
fansen ”egentligen” menar. Forskningsgenomgången har gjort att jag inte kommer 
likna fandom vid traditionell religion, varken strukturella eller funktionella 
likheter kommer jämföras. Jag har istället valt en teori kring helighet som inte 
utgår ifrån traditionell religion. 

1.5. Material 
Twitter är ett socialt medium, en slags mikroblogg, med 255 miljoner aktiva 
användare över hela världen. Vem som helst med en epostadress kan registrera sig 
och det går att använda både på datorn och som en applikation i telefonen vilket 
gör det möjligt att använda det var och när som helst. Ett tweet är ett kort 
meddelande på max 140 karaktärer, men det går även att bifoga en bild, video 
eller länk till en annan hemsida. Fördelarna med Twitter är att det är en möjlighet 
att hålla kontakten med människor man känner och delta i konversationer med 
sådana du skulle vilja lära känna (Twitter, 2014).  
  
I vanliga fall så kan bara de användare som följer en persons konto se vad den 
twittrar, men med hjälp av hashtaggar, som är ett sätt att kategorisera ämnen, kan 
alla som vill enkelt kan hitta och följa en viss diskussion kring ett ämne. En 
hashtagg är ett ord eller en fras med symbolen # före som gör ordet till en länk. 
De gör att användare inte är begränsade till sitt eget kontaktnät. Twitters 
popularitet har vuxit enormt på bara några år och är idag så etablerat att många tv- 
och radioprogram och andra event annonserar hashtaggar i förväg för publiken att 
använda sig av för att uttrycka sina åsikter eller ställa frågor (Highfield, 
Harrington & Bruns, 2013, s 316). Förutom hashtaggar så sker konversationer på 
andra sätt, det går att skicka privata meddelanden till enskilda personer som ingen 
annan kan se. Det går även visa att man uppskattar eller håller med någon genom 
att retweeta, dvs. vidarebefordra någon annans tweet till alla sina egna följare, 
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eller favoritmarkerar tweeten; genom att klicka på en stjärna så får 
upphovsmannen ett kort, positivt meddelande om vem som gillade tweeten 
(Twitter, 2014). 
 
Den breda variationen av genrer på Twitter gör att de som forskar om detta 
medium måste beakta den kommunikativa och kulturella kontexten. Highfield et 
al. nämner att en intressant aspekt av Twitter är att publiken kan få kontakt och 
diskutera med varandra kring medierad underhållning under tiden det händer 
(Highfield, Harrington & Bruns, 2013, s 316). One Directions fandom är väldigt 
aktiv på Twitter som bland annat märks genom att det ofta är hashtaggar 
relaterade till One Direction som trendar över hela världen, alltså det ämne som 
det pratas om mest över hela världen. Jag har därför valt mig att utgå ifrån Twitter 
i min empiriska studie.  
 
Jag har samlat in mitt material genom att på Twitter slå in sökorden ”One 
Direction Fandom” vilket gör att alla tweets där alla de orden förekommer 
kommer fram i tidsordning. Jag har valt de sökorden att se hur fansen definierar 
sig själva som grupp. Jag har begränsat mig till de tweets som är på engelska som 
består av endast text utan bifogade bilder, filmar eller länkar. Jag har inte heller 
tagit med vad andra har svarat på de tweets jag fått fram med mina sökord.  Dessa 
begränsningar har jag gjort för att materialet inte ska bli för stort och ohanterligt, 
för att jag förstå språket och för att jag har använt mig av diskursanalys som 
metod som analyserar språk, inte bilder. Jag kommer utgå ifrån de som är i 
fandomen och skriver om den, inte det som andra skriver om den. Jag har avgjort 
vilka som är directioners med hjälp av ledtrådar som användarnamnet och om de 
skriver i "vi"-eller-"de" form. Jag har valt att göra så eftersom att jag vill veta vad 
gemenskapen har för betydelse för de som är med i den, inte vad andra tycker om 
deras gemenskap.  
 
Fansen är utspridda över hela världen vilket gör att det twittras ungefär lika 
mycket vid alla tidpunker på grund av de olika tidszonerna. Den 7 maj gick jag in 
på Twitter kl 17.00 och räknade alla tweets som uppfyllde mina kriterier ett dygn 
tillbaka i tiden och min tes stämde. Det dygnet skrevs totalt 175 tweets som 
uppfyllde mina kriterier, något fler på natten än dagen. Detta har troligen och göra 
med att det är då det är dagtid i Sydamerika där bandet befann sig vid det tillfället. 
För att få en spridning och variation på mitt material har jag valt att samla in 
tweets från fem dagar med sökorden ”One Direction fandom” vilket innebär att ett 
tweet måste innehålla alla de tre orden (även användarnamnet ingår i denna 
sökning). Vid midnatt måndagen 12 maj 2014 slog jag in sökorden och kopierade 
alla tweets från fem dygn tillbaka i tiden och klistrade in i ett eget dokument. 
Tweetsen stod i kronologisk ordning med de senaste tweetsen högst upp på sidan. 
Det är endast möjligt att se vilket klockslag tweetsen publicerades ett dygn 
tillbaka i tiden, därför har endast haft möjlighet att ange datum och inte klockslag 
för de tweets jag har redovisat i resultatet. Jag började vid midnatt av varje dygn 
och gick bakåt i tiden och samlade in de 20 första tweets som uppfyllde mina 
kriterier. Totalt samlade jag in 100 tweets som uppfyllde mina kriterier till grund 
för min analys, 20 från varje dag mellan torsdagen 8 maj 2014 och måndagen 12 
maj 2014. Dessa tweets återfinns i appendix. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Uppkomsten av Demeraths teori 
Jag har utgått ifrån en teori som är utarbetade av Nicholas Jay Demerath III som 
är professor emeritus i sociologi vid the University of Massachusetts. Det är hans 
artikel The varieties of Sacred Experience: finding the Sacred in a Secular Grove 
jag har använt som teoretisk utgångspunkt för min uppsats. Han inleder inte med 
att definiera vad han menar med begreppet det heliga utan tar spjärn utifrån 
tidigare religionssociologisk forskning och argumenterar för att begreppets 
betydelse ska breddas.  
 
Demerath försöker hålla sig i linje med klassikerna Émile Durkheim, Max Weber 
och William James och framhåller att han inte är ensam om att utforska helighet i 
en bredare mening. Forskningsfältet har genomgått en viktig utveckling där 
termer som osynlig religion, folkreligion, implicit religion, kvasi-religion och 
para-religion har vuxit fram. Demerath anser att dessa begrepp inte är tillräckliga 
som förklaringar till helighet, att det finns tre nackdelar med konsekvenserna av 
att använda traditionell religion som den utgångspunkt de refererar till. För det 
första blir sökandet efter det heliga begränsat till de fenomen som har en religiös 
karaktär. För det andra så skulle det betyda att händelser, upplevelser och 
organisationer som inte liknar de som finns inom traditionell religion inte skulle 
kunna ge heliga konsekvenser. Demerath argumenterar för att det finns andra 
källor än religion som kan ge upplevelser av helighet. Dessa källor är skiftande 
och varierande, men lika giltiga som traditionell religion att tillhandhålla helighet. 
För det tredje så blir konsekvensen av att ha religion som modell att det antyder 
att när icke-religiösa alternativ är som religion, men inte är religion ”på riktigt” tar 
över traditionell religion och det blir då ett argument för sekularisering. Demerath 
skriver att det kan, men behöver inte vara så och redogör därför för sekularisering 
lite mer i detalj (Demerath, 2000, s 1-3).  
 
Meningsskiljaktigheterna om sekularisering gör det särskilt viktigt att bredda 
konceptet kring helighet enligt Demerath. En av anledningarna till att 
sekularisering aldrig kommer nå en nollpunkt enligt Demerath är en process som 
kallas sakralisering. Han ser inte en konflikt mellan sekularisering och 
sakralisering, utan ett symbiosförhållande där en kombination av båda processerna 
ger religiös vitalitet genom förändring snarare än att religion skulle förlora sin 
betydelse. Demerath menar att religion inte är synonymt med helighet. Det finns 
religiösa fenomen som förlorat sin kraft och därför inte längre är heliga, på samma 
sätt som heliga fenomen kan ha en övertygande kraft utan att vara religiösa 
(Demerath, 2000, s 2-3)  
 
Demerath förespråkar en omprövning av den ofta förvirrande distinktionen mellan 
den substantiella och funktionella religionsdefintionen. Enligt en substantiell 
religionsdefintion så utmärker sig religion genom dess beskrivande attribut som 
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till exempel tron på något övernaturligt eller ett system av ritualer och symboler 
som ofta befinner sig i en organiserad struktur. Enligt en funktionell 
religionsdefinition så utmärker sig religion genom dess konsekvenser. Istället för 
att använda båda definitionerna för religion så förespråkar Demerath att den 
substantiella definitionen används till religion och den funktionella till det heliga. 
På så sätt bevaras termernas båda infallsvinklar eftersom religion är en kategori 
för en verksamhet medan helighet är ett påstående om funktionen hos något enligt 
Demerath. En annan fördel som Demerath ser med separationen av användningen 
för dessa två religionsdefinitioner är att religion endast blir en av många källor till 
ett vidare koncept av det heliga. Genom att utforska olika källor till det heliga 
utvidgas villkoren för debatten kring sekularisering skriver Demerath som anser 
det obefogat att begränsa sekularisering och sakralisering till religion. Han anser 
att i ett allt mer komplext och differentierat samhälle måste analyser av det heliga 
ske i en vidare kontext (Demerath, 2000, s 3-4).  

2.2 Demeraths begreppstypologi för det heliga 
Demerath medger att det kan kännas skämmande att utforska det heliga, särskilt 
utifrån definitionen att det är en upplevd konsekvens istället för ytliga attribut. 
Med den definitionen av det heliga så kvalificeras nästan alla sociala fenomen, 
processer och upplevelser. Att kartlägga det heliga är en avancerad och 
utmanande utforskning av människors innersta. Demerath har utformat en 
begreppstypologi av det heliga som definieras i skärningspunkten av två 
distinktioner. Den ena distinktionen handlar om att en helig upplevelse är antingen 
bekräftande (”confirmatory) eller kompenserande (”compensatory”). Bekräftande 
definierar han som upplevelser som frigör människor från förnedrande eller 
otillfredsställande förhållanden genom alternativa gemenskaper eller engagemang. 
I kontrast till det så definierar han kompenserande som upplevelser vilka 
förstärker människors ställning (”stance”) och bekräftar deras identitet genom att 
ge människor stöd, försäkran och trygghet. Demerath drar paralleller mellan 
denna distinktion och klassiska distinktioner som den mellan kyrka kontra sekt. 
Den andra distinktionen handlar om en helig upplevelse är marginell 
(”marginal”) eller institutionell (”institutional”). Marginell definieras av 
Demerath som de upplevelser som berör människor som är eller som upplever sig 
befinna sig i ett utanförskap (”outside the mainstream”). Institutionell definieras 
som de upplevelser som förekommer i en gemenskap som är kulturellt 
privilegierad (”culturally vested community”). Från denna distinktion drar 
Demerath paralleller till hur Max Weber gör skillnad på religionen hos eliten och 
massan (Demerath, 2000, s 4-5). Dessa distinktioner generar ett rutnät med fyra 
celler av olika typer av variationen av heliga upplevelser (se tabell 1); ”the 
varieties of sacred experience” som är namnet på Demeraths artikel. 
 
Tabell 1. Demeraths begreppstypologi för det heliga 
 Bekräftande Kompenserande 
Marginell Integrativt Jakt 
Institutionell Kollektiv Motkultur 
 
Det heliga som integrativt (”integrative”) representerar upplevelser av en 
marginell karaktär som är bekräftande. Det kan ses som en motsättning, att 
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människor utanför normala sammanhang skulle uppskatta upplevelser som 
bekräftar dessa sammanhang. Men Demerath skriver att vi i den här cellen finner 
ett uppbåd av ritualer som för de individer som känt sig utanför på ett eller annat 
sätt bort från kylan av utanförskap och in i den varma omfamningen av en social 
enhet. Inom religion kan det ta form genom olika aktiviteter som till exempel 
söndagskola och nattvard, men utanför religionens värld finns det exempel som 
olika slags övergångsriter och tolvstegsprogram. Förutom gruppaktiviteter och 
formella ritualer så finns de personliga upplevelser som kan kallas temporärt 
heliga; när heliga symboler som flaggor eller sånger som ger en uppenbarelse, 
möten med naturen eller att bli förälskad (Demerath, 2000, s 5). 
 
Typen det heliga som en jakt representerar upplevelser av en marginell karaktär 
som är kompensatoriska. I denna cell finner vi människor som söker nya 
upplevelser och meningssystem eftersom de gamla känns otillräckliga. Inom 
religionen kan det ta form genom ekumeniska grupper som försöker införa 
politiska förändringar eller stå emot förändringar genom kulturell makt (”cultural 
power”) Cellen innefattar även ett icke-religiöst sökande. Det är många som inte 
skulle kalla sig religiösa men andliga och nyandliga rörelser som New Age har 
vuxit sig allt större. Utvecklingen av sökandet efter nya andliga upplevelser kan 
även innebära återanvändning av gammalt stoff som vi kan se i Wicca, astrologi 
och det ockulta.  Men olika terapier, filosofier, nya politiska sakfrågor, 
ekonomiska ideologier och forskares sökande efter sanning kan också ingå i 
denna kategori (Demerath, 2000, s 5-6).   
 
Typen det heliga som kollektiv (”collectivity”) representerar upplevelser av en 
institutionell karaktär som är bekräftande. Inom religion kvalificeras alla olika 
slags religiösa gemenskaper som t.ex. en församling eller ordern.  Även ett 
begrepp som civilreligion är ett exempel på detta. Det handlar inte så mycket om 
när det religiösa blir samhälleligt som när det samhälleliga blir heligt. Demerath 
förtydligar hur det kan se ut genom att peka på när sekulära stater etablerades i 
Turkiet, Sovjetunionen och Folkrepubliken Kina. Trots att kommunismen har en 
icke-religiös ideologi har många dragit paralleller till religion och det kan ses som 
ett av de största experimenten av ett heligt kollektiv. Det finns även mindre 
kollektiv som har potential till helighet. Demerath konstaterar att det har forskats 
mycket på sport och religion där sport ses som religion eller åtminstone väldigt 
heligt. Sportevenemang kan fungera som en helig festival som formar och bevarar 
en kollektiv identitet. Demerath menar att en grupp eller organisation blir 
institutionell när den blivit fyllda med värde, blivit ett självändamål och kräver 
rituell bekräftelse. Det heliga kan ses som ”en kedja av minnen”(chain of 
memory”) som ges vidare mellan människor genom tiderna. Enligt denna 
beteckning kan arbete, familj, pubkulturen i England, sekulära 
volontärorganisationer eller organiserad kultur som t.ex. företag betecknas som 
heliga kollektiv. Demerath är noga med att poängtera att inte alla organisationer 
som har ett socialt kapital har ett heligt kapital, men varje organisation med heligt 
kapital har någon slags socialt kapital (Demerath, 2000, s 6-7). 
 
Typen det heliga som motkultur (”counter-culture”) representerar upplevelser av 
en institutionell karaktär som är kompenserande. Det är gemenskaper, rörelser och 
organisationer som erbjuder ett specifikt, ibland aggressivt, alternativ till 
samhällets mittfåra (”the societal mainstream”). Demerath inkluderar även 
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mildare former av subkulturer i denna term. Inom religion så kvalificeras sekter 
och kulter som motsätter sig en viss religion. I denna cell finner vi även icke-
religiösa motrörelser som har potential att ge en helig betydelse för deltagarna. 
Det finns exempel i båda motpolerna av det politiska spektrumet med grupper 
som Skinheads och miljöaktivister. Alla slags uppdelningar av människor som 
etnicitet, klass, ålder och kön har potential att utveckla heliga rörelser som är för 
eller emot något. När personlig identitet sammanförs med estetiska uttryck så 
utvecklas ofta rörelser som hippies, rappare, punkare, trekkies eller 
fotbollshuliganer. Alla former av helig magi kan både upplevas vara ett hot att 
kontrollera eller en resurs att utnyttjas. Därför har det hittills ofta funnits en 
misstänksamhet kring heliga rörelser i sekulära kontexter (Demerath, 2000, s 7-8).  
 
Demerath konstaterar i slutet av sin artikel att religion kvarstår som en källa till 
helighet där vi kan lära oss mycket i sökandet efter det heliga trots att det heliga 
inte måste nödvändigtvis vara bundet till religion. Han medger även att det 
kvarstår många frågor till kring det här forskningsområdet. Hur ska det heliga 
definieras, kan forskare vara objektiva och är det ens önskvärt, behöver sociala 
sammanhang vara heliga och hur ska det testas om något verkligen är heligt? 
Demerath ger tre tips för forskning kring det heliga som han anser vara särskilt 
viktiga. 
 
För det första så ska det heliga inte definieras enligt absoluta variabler, utan mätas 
efter en variation av olika åtaganden och upplevelser. Eftersom det heliga inte 
präglas av en objektiv substans utan av en subjektiv funktion är detta viktigt. Det 
betyder inte att man kan välja fritt vad som är heligt vid forskning eftersom vissa 
konsekvenser kanske inte är självmedvetna. Forskare bör beakta konsekvenser 
både hos kollektivet och hos individer. Det är viktigt att få en känsla för både 
centrala och avvikande tendenser. Demerath poängterar även att det finns en 
variation bland de olika självständiga variablerna av det heliga. Vilka upplever 
vilken slags helighet under vilka förhållanden? Finns det olika kombinationer av 
engagemang där några är primära, andra sekundära, några ömsesidigt uteslutande 
och några ömsesidigt kompletterande? Kan olika dimensioner av det individuella 
och sociala livet vara värd för olika men kompatibla former av det heliga? Vilka 
dimensioner är nödvändigare än människors behov av helighet? För det andra så 
är jämförelser avgörande, särskilt det som känns omöjligt att jämföra. Vid 
empiriska undersökningar en specifik grupp, upplevelse eller händelse behöver vi 
som forskare jämföra med något specifikt, inte bara en generell bild av religion. 
Dessa studier blir värdefullare om de har en jämförande natur eftersom detta 
fenomen bara är ett bland många möjliga fenomen enligt Demerath. Demeraths 
tredje tips handlar om huvudpoäng i hela artikeln, nämligen att leta efter det 
heliga i det sekulära och inte begränsa sig till religion (Demerath, 2000, s 8-9).  

2.2. Arbetsmodell 
Med hjälp av denna teori så anser jag mig bemöta den kritik som framfördes mot 
att jämföra fandoms vid religion i min forskningsgenomgång. Jag utgår inte från 
en sekulariseringsteori som tar för givet att religionen förlorat sin betydelse i 
samhället och att media fandoms har ersatt den traditionella religionen. En allmän 
funktionell religionsdefinition är inte min utgångspunkt och jag kommer inte säga 
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att en fandom är religion bara för att det ser ut som det. För att kunna studera 
något fokuserat behövs ett perspektiv, begrepp och frågor (Ahrne & Svensson, 
2011, s 188) vilket denna teori har gett mig. Den har väglett mig i hur jag ska 
förstå helighet, dess olika former och hur jag kan hitta det heliga i det sekulära. 
Teorin har haft syftet att ge en bild av vilken betydelse det kan ha för människor 
att tillhöra One Directions fandom och huruvida den upplevelsen kan tolkas som 
helig (Ahrne & Svensson, 2011, s 184). Teorin har hjälpt mig att se mitt material 
som något visst istället för något allmänt (Ahrne & Svensson, 2011, s 185). 
Demeraths definition av det heliga hjälpt mig att tolka mitt material och särskilt 
viktig har hans begreppstypologi varit eftersom jag har utformat mina 
analysfrågor utifrån den. Följande är de analysfrågor jag arbetat utifrån. 
 
Tyder diskursen på att delaktigheten i One Directions fandom: 
 
Ø Förstärker och bekräftar identiteten genom att ge stöd och trygghet 

(bekräftande)? 
Ø Frigör från förnedrande eller otillfredsställande förhållanden genom ett 

alternativt engagemang eller en alternativ gemenskap (kompenserande)? 
Ø Påverkar människor som är i eller upplever sig befinna sig i ett 

utanförskap (”outside the mainstream”)(marginell)? 
Ø Påverkar människor i en gemenskap som är kulturellt priviligierad 

(”culturally vested community”)(institutionell)? 

Utifrån svaren på dessa analysfrågor kommer jag undersöka om resultatet visar att 
tillhörigheten till One Directions fandom kan ge erfarenheter som kan förstås som 
heliga enligt Demeraths begreppstypologi. Jag har alltså haft en deduktiv ansats 
eftersom jag utifrån min teori har dragit slutsatser om ett enskilt fall (Ahrne & 
Svensson, 2011, s 192).  
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Kapitel 3 Metod 

Jag kommer i detta kapitel presentera den metod jag har använt mig av när jag 
utfört denna studie, vilka kriterier för validitet jag fokuserat på, min 
forskningsrelation till ämnet, de etiska avvägningar jag gjort och hur jag gått 
tillväga för att göra en analys av materialet. 

3.1. Diskurspsykologi, en form av diskursanalys 
Diskursanalys är en metod med flera inriktningar, men gemensamt för dem är att 
de analyserar skrift och tal utifrån vissa föreställningar kring hur världen fungerar. 
Det finns mönster i vårt språk som har vissa strukturer och det är dem man vill 
fånga in i diskursanalys. Beroende på i vilket sammanhang och hur språket 
används så får det en viss betydelse. Det innebär att människors kulturella och 
historiska sammanhang präglar deras kunskap om världen. Precis som människors 
beteende påverkar språkets mönster så formar språkets mönster sociala relationer. 
Därför kan sättet vi uppfattar världen på ändras genom att vi ändrar hur vi talar 
och skriver kring saker. Olika inriktningar av diskursanalys skiljer sig åt vad 
gäller uppfattningen om hur stark språkets roll är att förändra och skapa sociala 
relationer (Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003, s 120-121).  
 
Jag har använt mig av inriktningen diskurspsykologi som är en form av 
diskursanalys. Diskurspsykologi fokuserar inte på inre psykiska förhållanden, utan 
är en form av socialpsykologi. Den konkreta vardagspraktiken i människors liv är 
i fokus, men människor i den diskursiva praktiken omformar eller bygger på 
större samhälleliga struktureringar av diskurser. Enligt ett diskurspsykologiskt 
perspektiv så konstruerar social diskursiv aktivitet mentala processer. Mentala 
processer ses alltså inte som någon inre process med en djupare essens inom 
diskurspsykologi utan en social aktivitet. Diskurspsykologin skiljer sig från 
kognitiv psykologi, som fokuserar på språk, och strukturalistiska och 
poststrukturalistiska diskursteorier, vilka inte betraktar social interaktion. Det 
utmärkande för diskurspsykologin är att den tar kontexten där språkbruket 
används i beaktande vid empiriska analyser av språk. I empiriska studier av 
sociala praktiker fokuserar diskurspsykologer på hur identiteter uppstår, formas 
om och förhandlas. Jaget är något socialt, inte en autonom isolerad agent utan 
något ”utspritt” eftersom gränsen mellan en persons inre och yttre värld upplöses 
med denna syn. Människor har flera identiteter som är produkter av olika 
diskurser. Identiteterna är flexibla och ofta motsägelsefulla (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s 14, 27, 97-98, 105-106). 
 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips bör fokus för den empiriska analysen vara 
hur människor genom diskursiv praktik konstruerar grupper och identiteter. 
Diskurspsykologin intresserar sig för sättet som människor, genom att använda 
diskurser som en resurs för att prata om aspekter av världen, konstruerar en 
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betydelse. Detta skiljer diskurspsykologi åt från andra kvalitativa angreppssätt. 
Betydelsen framkommer genom en analys av språket eftersom det är där 
betydelsen finns enligt ett diskurspsykologiskt angreppsätt (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s 116, 122). Wetherell & Potter har utvecklat termen 
”tolkningsrepertoar” för den praktiska analysen som syftar på ”brett urskiljbara 
kluster av termer, beskrivningar och bildspråk, ofta samlade kring metaforer eller 
livfulla bilder” (Wetherell & Potter 1992, s 90). I deras studier var kultur som arv 
en tolkningsrepertoar och kultur som terapi en annan som framkom. Olika 
tolkningsrepertoarer kunde i diskurserna användas på olika sätt eftersom de fyllde 
olika funktioner. Vissa ord, språkliga bilder och metaforer som återkommer kan 
vara ledtrådar för att känna igen en tolkningsrepertoar. Det krävs relativt 
komplicerade tolkningar för att känna igen dem och Wetherell & Potter har ingen 
detaljerad beskrivning av hur det går till textnivå (Ahrne & Svensson, 2011, s 
155).  
 
I diskurspsykologin är det naturligt att subjekten är självmotsägande och har en 
variation i språkbruket vid empirisk forskning, det visar att flera diskurser 
används. I social interaktion undersöker diskurspsykologer hur användningen av 
diskurser med bestämda ordförråd ser ut. Det viktiga är alltså inte antalet gånger 
ett ord används som i innehållsanalys. Olika diskursers instabila relation till 
varandra är viktigt vid analysen i för diskurspsykologi. Det framkommer i hur 
människor i olika sociala sammanhang bygger på olika diskursiva resurser på ett 
selektivt sätt. Det handlar alltså om hur en ram för den diskursiva praktiken bildas 
utifrån givna struktureringar, men att dessa struktureringar omformas och 
ifrågasätts i den konkreta användningen. För att kunna säga något konkret och 
meningsfullt om några specifika diskurser som omfattas i en enskild undersökning 
måste bestämma sig för en viss bakgrund att ställa dem mot. Man bör därför veta 
vilken struktur som den konkreta praktiken ska analyseras i förhållande till, vad 
den konkreta praktiken förändrar eller reproducerar (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s 119, 133).  

 
Det som jag särskilt kommer använda mig av inom diskurspsykologin är tanken 
på att diskurser konstruerar betydelse. På ett sätt kan det vara svårt att utläsa 
betydelsen ur så korta meddelanden, men det kan också göra det lättare eftersom 
budskapet kondenseras.  Jag kommer undersöka hur språket påverkar de sociala 
relationerna mellan directioners. Diskurspsykologins fokus på vardagspraktik är 
relevant för mig eftersom texterna jag kommer analysera är skrivna av människor 
i vardagssituationer. Det som jag är intresserad av är gruppens betydelsebildning 
och hur directioners formar och omformar sin identitet vilket är i fokus i 
diskurspsykologi. Jag har tagit till mig synen att människor har flera 
motsägelsefulla och flexibla identiteter som är en produkt av olika diskurser. Som 
resultat av det är jag öppen för att materialet kommer innehålla motsägelser. Olika 
tolkningsrepertoarer är något som jag kommer identifiera genom att analysera 
återkommande ord och metaforer. Jag har också tagit till vara på vikten av 
kontexten där diskursen används. Kontexten för denna studie är att diskursen 
används på Twitter av directioners som är en subkultur i en global värld som har 
sin egen historia och kultur.  
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3.2. Validitet 
Att vara diskursanalytiker innebär inte att förstå vad människor egentligen menar 
och vilken verklighet som finns bakom diskursen. Föremålet för analysen är just 
diskursen eftersom diskurspsykologer anser att det inte går att nå verkligheten 
bortom den. Istället undersöker de mönster i det som sägs och hur dessa mönster 
påverkar den sociala verkligheten. Om forskaren är nära och har en åsikt om 
diskursen som är föremål för analys kan det vara svårt, det gäller att forskaren ser 
till att de egna värderingarna inte påverkar analysen för mycket. Genom att, som i 
den fenomenologiska traditionen, sätta en parentes kring sin ”kunskap” och sig 
själv kan forskaren försöka undvika detta. Om den kultur som undersöks är 
”självklar” för forskaren är det svårt att avslöja mönster, därför måste den ställa 
sig ”främmande” för materialet. Men om världen är socialt skapad, är det då 
möjligt för forskaren att förhålla sig till den ”sanning” som framkommit i sin egen 
studie? Varför skulle en forskares representation av verkligheten vara bättre än 
någon annans? Detta är ett olösligt problem på ett filosofiskt plan, men Winther 
Jørgensen & Phillips menar att diskursanalytiker får försöka lösa det genom att ha 
en stringent, logiskt följdriktig, användning av teori och metod. Som forskare 
ställer man sig främmande till självklarheter genom att se världen genom en 
bestämd teori och kan med hjälp av den ställa andra frågor till materialet än 
utifrån sin egen förförståelse. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 28-30). 
 
Diskurspsykologer, precis som andra socialkonstruktionister, ser sin egen 
forskning som en version av flera möjliga framställningar av världen. Denna 
kunskapssyn ger som följd att diskurspsykologin lägger en stor vikt vid 
reflexivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 111) eftersom forskarens 
världsbild, erfarenheter och intressen alltid kommer att påverka analysen. 
Reflexivitet innebär att fundera över sin egen roll som forskare med den 
förkunskap och utgångspunkt man har (Sveningsson, Lövheim och Bergquist, 
2003, s 69-70). Bara för att forskningen inte gör anspråk på att vara objektiv 
betyder det inte att dess giltighet eller validitet är försvagad enligt Wetherell & 
Potter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 111). Om forskaren är medveten om 
och redovisar begränsningarna kring sin egen roll kan den ses som giltig och 
värdefull (Sveningsson, Lövheim och Bergquist, 2003, s 70). Ett annat 
validitetskrav är att se om de analytiska påståenden som görs ger diskursen en 
form av sammanhang. Analysen är mindre trovärdig om den diskursanalytiska 
redogörelsen inbegriper element som inte passar in. Ännu ett kriterium för 
validitet inom diskursanalys är att bedöma om analysens fruktbarhet och 
förklaringskraft. Transparens är också avgörande för validitet, att redovisa 
materialet på ett representativt sätt och redogöra för alla steg analysen. På så sätt 
kan läsaren bilda sig en egen uppfattning om slutsatserna är rimliga (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s 123).  

3.3. Min forskningsrelation till ämnet 
Jag upptäckte One Direction i slutet av 2011 och började lyssna på deras musik 
och följa vad de gjorde. Även om jag älskar One Directions musik och 
personligheter har jag inte känt ett behov av att gå in och aktivt ingå och bidra till 
deras fandom eller kontakta andra fans. Att jag har denna långa erfarenhet och 
inblick av just fans till One Direction eftersom jag följt bandet, men även 
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directioners till viss del, under två och ett halvt år anser jag vara en tillgång i 
denna studie. Jag resonerar här på samma sätt som Daniel Cavicchi kring sin roll 
som både fan och forskare (Cavicchi, 1998, s 11). Det finns ord och referenser 
som fansen använder sig av som kan vara svåra att förstå för en utomstående som 
jag har en inblick i. Jag skapade ett konto på Twitter för ett år sedan för att kunna 
se vad bandmedlemmarna själva skrev och upptäckte då att det är det mest aktiva 
forumet för directioners där de snabbt går att bli uppdaterad vad som händer och 
möjliggör olika former av interaktion med fans.   
 
Trots min närhet till ämnet anser jag mig ändå ha ett visst avstånd till det då jag 
inte aktivt deltagit i fandomen. Den del av One Directions fandom som är aktiv på 
Twitter utgörs till största del av tonåringar, men det finns även de som är i början 
av 20-årsåldern. Den äldsta bandmedlemmen är född 1991 (fyller 23 år i år, 2014) 
och det är också ungefär där åldersgränsen för de äldsta fansen går. Eftersom jag 
är två år äldre än honom och runt 10 år äldre än många andra fans har jag ett annat 
perspektiv än dem. Denna balans av både närhet och distans till ämnet är viktigt 
och något jag anser mig att ha. 

3.4. Etiska avvägningar 
Sverige har inga egna fastställda riktlinjer för internetforskning då det fortfarande 
är ett relativt nytt problem för forskarvärlden (Codex 2014). De etikregler som 
ställs vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ställer fyra huvudkrav vid 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. När man forskar på internet blir dock dessa riktlinjer svårare att 
tillämpa. Informationskravet handlar om att de berörda ska informeras av 
forskaren om syftet för forskningsuppgiften, men på Twitter är det inte möjligt att 
göra sig känd som forskare. Jag kommer därför som forskare ha rollen som spion, 
vilket innebär att jag inte är aktiv i aktiviteterna och inte heller öppen med min 
observation. Samtyckeskravet innebär att de som ingår i en forskningssituation 
bör få veta det, men det är inte praktiskt möjligt på Twitter att kontakta var och 
en. Om deltagarna är under 18 år ska man gå genom målsman eftersom barn inte 
kan ge samtycke själva. Detta ställer till problem på internet eftersom det oftast 
inte går att veta deras ålder och det skulle vara praktiskt omöjligt att få tag i alla 
medlemmars målsmän (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s 104, 178-
179, 181). Dessutom finns det ingen uppdelning, människor i alla åldrar 
kommunicerar på Twitter. 
 
Alla deltagare ska dessutom ges konfidentialitet, dvs. att jag kommer lagra och 
rapportera personlig information på ett sätt som gör att individer inte går att 
identifiera. Det kan verka enklare att tillgodo se på internet när människor 
använder sig användarnamn, men dessa användarnamn kan oftast identifieras av 
andra användare på samma internetsida. Det gör att dessa användare bör ses som 
pseudonyma, inte anonyma. Därför har jag valt att inte skriva ut användarnamnen 
i min uppsats så att de inte kan spåras, utan endast de två första bokstäverna och 
sedan bokstaven x för de andra tecknen i användarnamnen.  Nyttjandekravet, som 
innebär att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte, är det 
enda av de fyra kraven från HSFR som går att uppfylla lika väl på internet som 
någon annanstans (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s 181-182, 184). 
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Forskningsetiska regler på internet skiljer sig åt mellan olika forskare beroende på 
ämnestillhörighet och syftet med forskningen. Något som går att använda som i 
sin avvägning är hur känslig informationen är och hur offentlig miljön är eller 
upplevs vara (Sveningsson, Lövheim och Bergquist, 2003, s 184-185). Jag 
bedömer att ämnet inte är känsligt, det är fans som diskuterar ämnen relaterade till 
ett pojkband. Om materialet är känsligt eller inte kan däremot skilja sig mellan 
forskaren och deltagarna. De tweets jag samlat in är offentliga för alla som har 
Twitter, men det är inte säkert att medlemmarna upplever den så offentlig som 
den är. Twitter skulle kunna se som tekniskt öppen eftersom att alla med en epost 
adress kan få tillgänglighet eller ses som tekniskt privat eftersom man behöver ett 
medlemskonto och lösenord för att bli medlem. Enligt Natasha Whitman i boken 
”Undoing Ethics, Rethinking Practice in Online Research” går det inte applicera 
generella regler på internetforskning. Forskaren måste fatta ett beslut utifrån den 
specifika kontext man har tänkt forska på. (Whiteman, 2012, s 9, 59, 65). 
 
Efter att ha gjort ett etiskt avvägande med dessa faktorer i åtanke har jag tagit 
beslutet att ta rollen som spion och samla in data utan informanternas vetskap. Jag 
ser det som etiskt försvarbart eftersom Twitter är så pass öppet som de är, 
innehållet inte är känsligt, användarnas alias kommer skyddas och mitt insamlade 
data endast kommer användas i forskningssyfte. 

3.5. Tillvägagångssätt för analys 
Det finns inga klara procedurer för hur analysering ska utföras inom 
diskurspsykologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 122). Trots det finns det 
riktlinjer inom den metoden som jag använt i utformningen av min analys som jag 
gjort i fyra skeden.  
 
I ett första skede har jag bekantat mig med mitt material genom att läsa det flera 
gången för att få en egen översikt och en känsla för diskurser som finns i mitt 
material (Ahrne & Svensson, 2013, s 159). Jag gjorde korta anteckningar medan 
jag läste för att komma ihåg mina tankar som jag hade kring materialet läste så 
förutsättningslöst som jag kunde. Mitt första intryck av materialet var att det fanns 
många starka åsikter, viljor och känslor. Det fanns mycket som var gemensamt, 
men det fanns även uttryck för missnöje och konflikter. Jag noterade särskilt 
subjektspositioneringen, vilka ”vi” är och hur de uttrycker att de som grupp skiljer 
sig från andra.  
 
I ett andra skede så har jag utgått ifrån vad fans till One Direction skriver när de 
beskriver sig själva för att hitta teman. Jag använde mig av programmet Open 
Code när jag identifierade dessa identifiera teman i läsningen av mitt material. 
Detta har jag gjort öppet och förutsättningslöst utan teoretiska glasögon. Denna 
öppenhet krävs vid en diskurspsykologisk analys. De teman som identifieras kan 
omformuleras och förkastas under processens gång (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s 122) vilket jag gjort genom att vissa teman som jag tyckte 
handlade om samma sak och kom på bättre namn för dem. Genom att identifiera 
återkommande ord och metaforer har jag urskilt olika tolkningsrepertoarer och hur 
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de används. Jag har även analyserat hur diskursen formar gruppens identitet och 
sociala relationer.  
 
I detta skede har jag utgått ifrån tekniken att titta på hur pronomen används, t.ex. 
”vi” och ”de”, som finns inom diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s 122). Utifrån det kan jag se vad som kännetecknar ”oss”, på vilka grunder 
gränsdragningarna mellan vi och dem sker och hur skarpa de gränsdragningarna 
är. För att göra det så tydligt som möjligt hur gränsdragningarna sker har jag i 
mina exempel i resultatet markerat de pronomen som visar på gränsdragningar 
mellan människor på ett särskilt sätt. Det som gör det detta lite svårt i mitt fall är 
att det engelska ordet ”you” betyder både man, du, och ni men för det mesta så går 
det att förstå om personen pratar i singular eller plural utifrån sammanhanget i 
meningen. Utifrån de kluster av vanligt förekommande teman som växte fram 
identifierade jag vilka tolkningsrepertoarer som användes i materialet, de olika 
sätt som fans beskrev vad fandomen gjorde för dem. De teman och 
tolkningsrepertoarer jag identifierade har jag redovisat i resultatet. 
 
I ett tredje skede har jag, analyserat vilka större strukturer som dessa diskurser 
bygger på. De strukturer som jag kommer analysera mitt material i förhållande till 
är om gemenskapen är bekräftande eller kompenserande samt marginell eller 
institutionell, dvs. utifrån Demeraths typologi av det heligas arbetsmodell i kapitel 
2.2. Svaren på analysfrågorna redovisar jag i min analys. I ett sista och fjärde 
skede har jag sedan dragit slutsatser utifrån vad jag kom fram till i resultatet och 
analysen.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Directioners diskursiva beskrivning av sin fandom 
Jag identifierade fem teman bland de 100 tweets jag samlat in kring hur fansen 
beskriver One Directions fandom. Dessa var: positionering och gränsdragning för 
medlemskap, gruppidentitet, konflikt, gruppens normer för beteende, åsikter & 
språk samt gruppens roll och funktion. 
 

4.1.1. Positionering och gränsdragning för medlemskap 
Gemensamt för tweets i kategorin ”positionering och gränsdragning för 
medlemskap” är att inläggen innehåller positioneringar i förhållande till andra, 
identifieringen av ”de” och ”vi” och var gränsen går. När fansen pratar i vi-form 
så handlar det om dem som är med i samma fandom. Benämningen “de” som 
används i diskursen är alla som inte är med i samma fandom, vilket även kan 
uttryckas som ”andra fandoms”, ”människor”, ”andra”. Dessa tweets har 
gemensamt att fansen positionerar de sig gentemot andra grupper som att säga att 
”vi är den bästa fandomen”, ”vi vinner alltid tävlingar”, ”detta skulle bara hända i 
vår fandom”, vilket visar att de anser att de har en särställning i förhållande till 
andra fandoms. Flera skriver att andra utanför fandomen inte kan förstå dem, 
såsom här: 
 

”This looks "weird" from others viewpoint U need to be in 
onedirection fandom to understand Directioners”  
(@hixxxxxxxxx 11 maj 2014) 
 

”De” används även i vissa fall om själva bandet One Direction vilket visar på att 
det finns en gränsdragning mellan ”vi” fans och ”de” i bandet.  
 
När det kommer till gränsdragningar kring medlemskap förekommer olika åsikter 
om var gränsen skulle dras för vilka som får vara medlem i One Directions 
fandom. Fansen var oense om hur hårda kraven var, men det kriterierna kretsade 
runt var hur hängiven och trogen man är som fan, hur mycket tid man lägger ner 
på One Direction, hur mycket kunskap man har om bandet och allt som hänt i 
deras fandom, om man följer rådande normer och hur länge man varit med. Någon 
uttryckte det som att alla som har varit i fandomen länge nog för att minnas en 
händelse från några år tillbaka förtjänar gratis konsertbiljetter. Det uttrycktes 
också genom ilska mot dem som går på konserter utan att veta vad som händer i 
fandomen. Detta visar på att det är hur stor koll man har på historien och vad som 
händer nu som är viktigt om man ska räknas som ett ”äkta” fan. Ett fan ansåg att 
det inte räcker att älska bandet och liknade att vara med i en fandom med att vara i 
en relation. Det fanns en oenighet om det är möjligt att vara med i flera fandoms 
samtidigt, vissa gillade inte dem som också skrev om andra band än One 
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Direction. Flera skrev att om man väl var ett fan så fanns det ingen väg ut, man är 
fast för alltid: 
 

”One direction changing life's don't try to enter this fandom cause 
you will never get out of it & that's the best thing about it I love 1D“ 
(@Naxxxxxxxxxxxxx 10 maj 2014) 

 
Trots att det fanns directioners som hävdade att det inte fanns någon väg ut, så 
måste det ändå vara möjligt att sluta vara ett fan eftersom flera ondgjorde sig över 
att tidigare fans hade lämnat deras fandom gått över till andra fandoms. Fansen 
var inte heller överens om det är tillåtet att komma tillbaka eller inte efter att man 
en gång har lämnat One Directions fandom. Här är ett exempel på hur det kunde 
låta av någon som inte ansåg att gamla fans fick komma tillbaka in i One 
Directions fandom om man hade lämnat den:  
 

“lol if you think you can just crawl back to the one direction fandom 
don't even try because you can't and you won't”  
( @Adxxxxxxxxxxxx 11 maj 2014) 

 
En användare pekade på paradoxen att många fans klagar över att fans lämnar 
One Directions fandom för ett annat band (5sos), men samtidigt inte vill släppa in 
nya fans: 

 
”Why would 'we' care if people left the One Direction fandom for 
5sos, when all we do when people try to join the fandom is shut 
them out” ( @thxxxxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 

 
Med tanke på att användaren skrivit “vi” inom citationstecken tolkar jag det som 
att detta fan inte räknar in sig i detta ”vi” eftersom hen inte vill delta i detta 
hyckleri eller associeras med gruppen när det gäller just det fallet. 
 
Sammanfattningsvis så verkar det sätt som directioners använder sig av ”vi” och 
”de” form tyda på att One Directions fandom positionerar sig i särställning till 
andra människor och fandoms som annorlunda och bättre än vad de andra är. Det 
finns relativt tydliga gränsdragningar för vilka som får vara med i One Directions 
fandom med krav på fans hängivenhet och trogenheten till fandomen. Det verkar 
inte lätt för nya fans eller före detta fans att komma in i fandomen, vilket tyder på 
att det är en ganska stängd gemenskap. 
 

4.1.2. Gruppidentitet 
Gemensamt för tweets i kategorin ”gruppidentitet” är att de beskriver fandomens 
identitet. Det finns många återkommande beskrivningar, men även konflikter och 
motsättningar kring denna identitet. Fansen skriver ofta uttryckliga beskrivningar 
och adjektiv för hur deras fandom är. Att directioners beskriver sig är bäst är 
något av de mest förekommande adjektiven. Ibland står det mest att de är bäst 
utan en närmare förklaring och ibland står det mer uttryckligen: 
 

“Admit it, the one direction fandom has... 
- the best users  
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- the best layouts 
- the best tweets 
- the best trends  
- the best fandom” (@Nixxxxxxxxxxxxx 10 maj 2014) 
 

Directioners ser sig som något utöver det vanliga, som till exempel detta fan som 
förväntar sig att deras fandom kommer stå omnämnda i historieböckerna: 
 

“i expect the one direction fandom to be filled in every history 
textbook in the future” (@yoxxxxxxx 11 maj 2014) 

 
Något som bidrar till deras identitet av att vara bäst är att de är vana att vinna 
tävlingar där röstning sker via sociala medier. Ett exempel var en tävling som 
anordnades av en tv-kanal där tio olika fandoms tävlar om vilken som har den 
bästa fandomen genom att Twittra med en specifik hashtagg. Att vinna liknande 
tävlingar är en del av identiteten exemplifieras genom detta tweet:  
 

“HOW ARE WE LOOSING?? IT DOSENT SOUND LIKE THE 
ONE DIRECTION FANDOM!! #4MusicLFSDirectioners ALL 
DIRECTIONERS GET TO WORK, WE HAVE TO WIN!”  
(@Thxxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 

 
Att personen är så förvånad att det håller på att förlora och säger att det inte låter 
som One Directions fandom, visar att directioners är så vana att vinna att det är 
konstigt om de inte gör det. Men det är inte bara i tävlingar om bästa fans på 
sociala medier som de förväntar sig att vinna, de utgår också att de kan göra så att 
One Direction vinner andra slags tävlingar som t.ex. Eurovision Song Contest om 
de ställde upp där: 
 

“If One Direction was performing on #Eurovision, they'll win. Just 
because of the fandom.” (@mlxxxxxxxxxx 10 maj 2014) 

 
Något som tas upp i flera tweets handlar om att fansen upprepade gånger har läckt 
ut bandets musik på internet olagligt innan den släppts och det händer även att 
fans hackar sig in i övervakningskameror för att spionera på One Direction och 
sprider bilder och filmer via internet. Diskursen tyder på att det är en förmåga som 
är en del av hela gruppens identitet: 
 

"Hi, I wanna join the FBI"  
[laughs]   
"You dont have what it take-"   
"I'm in the one direction fandom" 
"You start tomorrow" (@fcxxxxxxx 9 maj 2014) 
 

 Exempel på ett tweet som beskrev fandomen mer i detalj var detta:  
 

"one direction fandom"  - fights other fandoms - suspends accounts - 
horny virgins - hacks wtvr they want - super protective - best fandom 
(@ARxxxx 10 maj 2014) 
 



 24

De element som ingår här återkommer när directioners beskrivs som grupp; 
upphetsade oskulder som bråkar med andra fandoms, stoppar användares 
Twitterkonton, hackar vad de vill och är överbeskyddande. Dessa aspekter skulle 
inte kallas positiva av alla, men personen avslutar ändå med att säga att 
directioners har den bästa fandomen. Det är fler som lyfter fram något som skulle 
kunna ses som en negativ beskrivning som något att vara stolt över, directioners 
kan bli stötta om deras fandom inte koras som den allra mest irriterande fandomen 
på internet. Det finns alltså en stolthet i att de som grupp är irriterande eller 
jobbiga. Det finns även en diskurs där mer allmänt positiva ordalag som gullig 
och fabulös används:  
 

“The one direction fandom is so cute” ( @haxxxxxxxx 12 maj 2014) 
 
“Love looking through one direction fan accounts because my 
fandom is fab” (@amxxxxxxxx 12 maj 2014) 

 
Directioners positionerar sig som annorlunda i förhållande till någon slags allmän 
norm i samhället och gör det till en del av sin identitet, något de förenas i.  

 
”one direction fandom 
aka 
socially awkward perverted virgins” (@1Dxxxx 9 maj 2014) 

 
Directioners beskrivs som obekväma i sociala sammanhang där de inte vet hur de 
ska föra sig. Att vara en pervers oskuld är också något som återkommer som 
också kan vara ett sätt att säga att de inte är som andra.  
 
Flera talar om att One Directions fandom har förändrats och flera längtar tillbaka 
eftersom de tycker att det var bättre förr. Flera hänvisar till de första ett till två 
åren i One Directions existens som den bästa tiden när de inte var lika många fans, 
det inte var lika mycket konflikter och bandmedlemmarna interagerade mer med 
sina fans på sociala medier. Att gruppen förändrats är också en konsekvens av att 
fansen åldrats, flera har gått från att vara barn till tonåringar under denna till. Här 
är en beskrivning av denna förändring: 

 
“the one direction fandom 
before: rainbows,  pink unicorns and lollipops 
now: antisocial wild horny teenage virgins”  
(@daxxxxxxxx 9 maj 2014) 

 
Sammanfattningsvis så har One Directions fandom en gemensam gruppidentitet 
som bildas genom diskursen directioners använder. När de upprepade gånger 
säger att de är bäst och att de är stolta över att de kan utföra olaglig hackning och 
vara irriterande mot andra så blir det till slut en del av den gemensamma 
identiteten. Språket speglar gruppens identitet, men språket reproducerar även den 
identiteten när de upprepade gånger säger att deras fandom är på ett visst sätt så 
normaliserar det vissa egenskaper. 
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4.1.3. Konflikt 
Gemensamt för tweets i kategorin ”konflikt” handlar om konflikter inom gruppen. 
Mitt material tyder på att det finns en del större splittringar i One Directions 
fandom. Ett fan klagar på att det känns som att det finns flera subgrupper inom 
One Direction fandom som är uppdelade efter olika meningsskiljaktigheter: 
 

”it feels like the one direction fandom is split in smaller fandoms 
like the larry fandom, the elounor fandom, the ziam fandom, 
etcetera” (@paxxxxxxxxxx 11 maj 2014) 

 
Det finns även en diskurs som tyder på konflikter på individnivå. Ett fan undrar 
varför vissa directioners gör narr av andra fans och är elaka mot dem. Ett annat 
fan uppmanade andra directioners att sluta skämma ut fandomen eftersom några 
vänner berättat att de skämdes för att vara med i One Directions fandom: 
 

 “dear directioners, some ppl do like one direction but said to me 
face'im ashamed to be in the fandom ' stop embarresing us !” 
(@Emxxxxxxxxxxxx 11 maj 2014) 

 
Ett annat fan förklarar att bara för att hen är ett fan till One Direction betyder inte 
automatiskt att hen gilla fandomen. Det visar på att directioners kan se en konflikt 
mellan gruppens identitet och sin egen identitet. En annan typ av konflikt är när 
directioners upplever att andra människor utanför fandomen inte har rätt bild av 
vilka directioners egentligen är. Ett sätt som directioners inte gillar att blir 
porträtterade är som yngre än vad de är: 
 

“do people still think the one direction fandom consists of all 12 
year olds like it's been four years do u think we haven't aged” 
(@sixxxxxxxxxx 8 maj 2014) 

 
Att de äldre fansen inte vill associeras med de yngre i fandomen framkommer i 
exempel som detta:  
 

”"directioner" reminds me of 9 year old carrots with pink sparkly 
one direction lunch boxes that's why I hate the fandom name. I 
HATE IT.” (@sixxxxxxxxxx 10 maj 2014) 

 
Materialet tyder också på att gruppen innehåller vissa hierarkier, dels mellan 
subgrupper och dels mellan individer. Det verkar finnas olika kriterier som avgör 
var i hierarkin ett fan befinner sig. Ofta handlade hierarkin om kriterierna jag 
nämnt för att vara ett fan, men även hur många följare de har på Twitter är en 
statusfaktor för hos directioners med Twitterkonton. Fans som är yngre än 12 år 
hamnar långt ner i hierarkin. Ett par tweets uttryckte irritation över att vissa 
directioners tror att de är bättre än andra, fastän de alla är fans till One Direction: 
 

”I love One Direction and I'm a big Directioner but some people in 
this fandom think they're queen and think we have to bow down to 
them” (@5Sxxxxxxxxxxxx 8 maj 2014) 
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Sammanfattningsvis så visar materialet att det finns konflikter och en hierarki 
inom One Directions fandom mellan subgrupper och individer. Konflikterna har 
sin grund i meningsskiljaktigheter och olika status i fandomen. Språket 
directioners använder sig av visar att finns ett ”de” och ”vi” inom fandomen, dels 
mellan olika subgrupper men även bland de som är högt upp eller långt ner i 
hierarkin. Det är ett exempel på hur diskurser påverkar sociala relationer.  
 

4.1.4. Gruppens normer för beteende, åsikter & språk 
Gemensamt för tweets i kategorin ”gruppens normer för beteende, åsikter & 
språk” är att de handlar om rådande normer för directioners på Twitter. Det finns 
normer för åsikter, språk och beteende som ibland står uttalat rent konkret men 
som jag även har identifierat i de mönster jag hittat i diskursen. Något som 
förväntas av directioners på Twitter är att vara aktiv genom att hänga med i vad 
som händer hela tiden vilket kan vara jobbigt: 
 

“how can y guys be in more than one fandom? I find it hard enough 
catching up with one direction drama everyday”  
(@luxxxxxxxxxx 9 maj 2014) 

 
Flera uttrycker rädsla för att missa något som händer och sömnbrist som en 
konsekvens av att vara en directioner. 
 

“"why are you always so tired?" 
well try being in a one direction fandom every single day lol” 
(@naxxxxxxxxxx 11 maj 2014) 

 
Något annat som går att utläsa ur detta exempel är att det är mycket ”drama” 
(konflikter och rykten) hela tiden, vilket det är fler som nämner. Normaltillståndet 
är att det är konflikter hela tiden, när alla är glada och vänner är det något ovanligt 
vilket vi kan se i detta tweet:  
 

”it's so peaceful in our fandom right now 
*looks around*  
*whispers*   
is this really the one direction fandom” ( @nixxxxxxx 11 maj 2014) 

 
Många är stolta över att deras fandom är så stor och inflytelserik på Twitter att de 
kan få hashtaggar att trenda över hela världen hur fort de vill. Ett fan skrev att det 
är något fel på fandomen om de inte har något som trendar på Twitter varje 
timme. Det tyder på en norm för directioners att vara aktiva på Twitter och ofta 
twittra om ett gemensamt ämne så att de hamnar bland de globala trenderna på 
Twitter. 
 
En annan norm är att rösta i tävlingar där One Direction är med, vilket jag redan 
tagit upp. Jag har också tagit upp att directioners läcker bandets musik och hackar 
sig in i övervakningskameror vilket diskursen tyder på är en del av normen för 
fandomens beteende. 
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Förutom beteende finns det normer för åsikter. Det finns som jag nämnde tidigare 
olika subgrupper för olika åsikter, men något som många verkar vara överens som 
är att man måste tycka om alla fem bandmedlemmar, annars förtjänar man inte att 
vara med: 
 

“zayn is such a big part of one direction and of the fandom and if 
you don't think that then you don't deserve to be here ok”  
(@foxxxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 
 

 Att det finns en viss norm kring vilka åsikter som directioners bör ha visas genom 
att det är lätt för fans att bli påhoppade om de inte följer den normen. Ett fan skrev 
att det inte går att ha en åsikt utan att andra fans skickar hatfulla meddelanden: 
 

“EXACTLY LIKE LITERALLY YOU CAN'T HAVE AN OPINION 
WITHOUT GETTING HATE IN THE ONE DIRECTION 
FANDOM” (@faxxxxxxxxxxxx 8 maj 2014) 

 
Diskursen tyder även på att det är en norm att tycka att det är något annorlunda 
med just denna fandom i jämförelse med andra fandoms. Att vara med i One 
Directions fandom är något som är så viktigt att det inte bara uppfattas som en fas 
i livet utan det är livet: 
 

“One Direction is not a phase like any other fandom I've been in, 
they're like my life and I'm so glad everyone in the fandom feels the 
same” (@joxxxxxxxxxxx 9 maj 2014) 
 

Den här personen förutsätter att alla i fandomen känner på samma sätt och glad att 
ha det gemensamt med andra directioners.  
 
Normer som finns rent språkligt är vissa termer som till exempel att alltid skriva 
”the boys” när man menar One Direction vilket märktes av den frekventa 
användingen hos många av dem och hos ett fan som uttryckte att det var konstigt 
när directioners inte använde den termen. En annan directioner förklarade 
uttryckligen termer som hen använde ofta, vilka jag observerade även användes av 
andra fans: 

 
“when i say  
- us on twitter i mean the the fandom  
- the boys - one direction  
- CRWUING - i mean fangirling” (@loxxxxxxx 9 maj 2014) 

 
Sammanfattningsvis så finns det en norm för directioners att vara aktiva på 
Twitter, ha vissa åsikter och använda vissa termer. Språket speglar vilka normer 
som råder, men upprätthåller även de normerna. När fans skriver att directioners 
beter sig så här eller tycker på det här sättet, så gör det att de som vill passa in i 
gruppen kommer rätta sig efter de normerna och på så sätt fortsätter de att råda. 
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4.1.5. Gruppens roll och funktion 
Gemensamt för tweets i kategorin ”gruppens roll och funktion” är att handlar om 
vilken roll gemenskapen har i fansens liv och vilken funktion den fyller. Ett sätt 
som gruppens roll i individers liv manifesteras är att den har förändrat dem på 
olika sätt. Flera nämner att de har ändrat hur de beter sig, tänker och talar efter att 
de gått med i fandomen. Ett exempel på det är när fans skriver att de var 
oskuldsfulla barn förut, men när de gått med i One Directions fandom så har de 
blivit av med den oskyldigheten och tänker i mer sexuella banor. Att vara med i 
One Directions fandom kan även göra att fans får stå ut med att andra har 
fördomar och retar dem. 
 

”this girl called me "mental" bc I'm the one direction fandom I 
patted her head and walked away before I COULD PUNCH THE 
FUCK OUTTA HER” (@TRxxxxxxxxx 9 maj 2014) 
 

Många väljer ändå att fortsätta vara directioners oavsett vilka fördomar de får stå 
ut med vilket jag tolkar som att vara ett fan fyller en så pass viktig funktion att det 
är värt det. Ett fan uttrycker att hen njuter av att vara med i fandomen oavsett vad 
andra tycker om det: 
 

”I enjoy being part of the 1D fandom so judge me if you must for 
being part of it but i wont listen or care #OneDirection 
#Directioners” (@Xxxxxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 
 

Att vara med i One Directions fandom kan fylla olika funktioner. I diskursen ges 
det uttryck för att det gör man aldrig behöver vara uttråkad som directioner och att 
de har fått glädje, vänner och minnen genom fandomen: 
 

“Thank you One Direction not just for putting a smile on my face 
everyday but also for all the memories & friends I've made in this 
fandom” (@maxxxxxxxxxxxx 9 maj 2014) 
 

 Men det kan även vara en verklighetsflykt: 
 

*sings* 
'She keeps on running, running, running from this crazy life' 
*thinks to self* 
'Representation of my life in one direction fandom'  
( @Cexxxxxxxxxxx 10 maj 2014) 
 

Exemplet ovan är ett tweet från under tiden som Eurovision Song Contest sändes 
och sångtexten i refrängen från ett bidrag handlade om att fly från ett jobbigt liv 
och ett fan tyckte att det var en bra representation i hennes liv i fandomen. 
Gemenskapen har också förbättrat många directioners liv, ett fan uttrycker det 
som att livet skulle vara hemskt om det inte vore för både One Direction och 
fandomen.  
 
Att tillhöra fandomen kan även ge ett större självförtroende och mod i mötet med 
andra som vill personen illa vi kan se i detta exempel:  
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“Whenever anyone is gonna mess up with me I am gonna say "don't 
you know I belong to the one direction fandom?" And then I'll see 
their faces“ (@lexxxxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 
 

Detta visar att personen försöker använda fandomens identitet och rykte som 
uppbackning i en svår situation. Materialet visade även på att de stöttar varandra. 
Ett exempel var när directioners på Twitter försökte hjälpa en familj vars dotter 
som varit ett fan hade avlidit innan de skulle gå på en konsert med One Direction. 
Andra fans twittrade till One Direction om denna händelse och försökte få dem att 
dedikera det avlidna fanset favoritlåt till henne under konserten som resten av 
familjen skulle gå på.  
 
Det finns också uttryck för att det inte bara ett intresse att vara med i One 
Directions fandom, utan något mycket större än så: 
 

“remember when being apart of the one direction fandom was a fun 
hobby and now it's a painful lifestyle”  
( @thxxxxxxxxxx 12 maj 2014) 
 

Genom att inleda med ”minns ni när” så förutsätter personen att de andra fansen 
har upplevt samma sak och ser det som en livsstil att vara med i One Directions 
fandom. Förutom att säga att det har gått från att vara en hobby till en livsstil så 
uttrycks det även att det var roligt i början men att det nu är smärtsamt. Att det 
finns ett jobbigt element att vara med i fandomen är även ett återkommande 
mönster i diskursen: 
 

“"You're gonna suffer, but you're gonna be happy about it" - Ron 
you basically just described joining the one direction fandom” 
(@pixxxxxxxxx 10 maj 2014) 

 
Sammanfattningsvis så beskriver directioner att de har förändrats på olika sätt 
genom att vara med i fandomen och att fandomen kan fylla olika viktiga 
funktioner som att förbättra livet och vara en verklighetsflykt.  

4.2. Tolkningsrepertoarer 
Jag har nu redovisat de mönster som framkom i diskursen kring hur Directioners 
på Twitter beskriver sin egen gemenskap med hjälp av diskurspsykologi. Utifrån 
dessa mönster och teman har jag kommit fram till tre olika tolkningsrepertoarer; 
One Directions fandom som identitet, livsstil och terapi. Tolkningsrepertoaren 
One Directions fandom som identitet är ett kluster av termer som går att urskilja i 
materialet där fans beskriver att de som directioners har en viss identitet utifrån att 
de är med i fandomen. One Directions fandom som livsstil är ett kluster av termer 
som går att urskilja i materialet där fans beskriver att det är mer än en hobby, det 
är ett sätt att leva sitt liv. One Directions fandom som terapi är ett kluster av 
termer som går att urskilja i materialet där fans beskriver att medlemskapet i 
fandomen har hjälpt dem på något sätt.  
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4.2. Analys 
För att undersöka om det sätt på vilket directioners på Twitter diskursivt definierar 
sig själva som grupp ger uttryck för erfarenheter av helighet enligt Demeraths 
begreppstypologi kommer jag nu svara på analysfrågor utformade från den 
begreppstypologin. 
 

4.2.1. Directioners som en bekräftande gemenskap 
Min första analysfråga berörde huruvida tweetsen inkluderade kriterierna stöd, 
försäkran och trygghet och på så sätt förstärker människors ställning och bekräftar 
deras identitet. Diskursen som uttrycks i materialet ger både stöd för och emot att 
directioners får stöd, försäkran och trygghet i gemenskapen med andra fans. Ett 
exempel på hur tillhörigheten kan ge stöd, försäkran och trygghet är det fan som 
såg sin tillhörighet till One Directions fandom som en resurs att försvara sig med i 
en konflikt med andra. Att directioners stöttar varandra syns även i exemplet där 
flera fans gick samman för att hjälpa familjen som förlorat en dotter som varit ett 
fan. Men i materialet finns det även en stark upplevelse av otrygghet; den hets 
som finns att hela tiden behöva vara aktiv, veta vad som händer och vara trogen 
till bandet visar på att det är lätt att mista sin plats som en ”äkta” directioner. Det 
som sägs om ”vi” och ”de i diskursen tydde även på en inre splittring och hierarki 
i gruppen. Att de som har en annorlunda åsikt eller inte beter sig som alla andra 
lätt blir utsatt för påhopp och näthat, vilket inte är särskilt stöttande. När det 
kommer till om gemenskapen förstärker människors ställning och bekräftar deras 
identitet vilket är grundbulten i Demeraths kategori ”det heliga som bekräftande” 
finner jag visst stöd för det. I ett flertal tweets så beskriver directioners sig socialt 
tafatta tonåringar och i fandomen så finner de andra gelikar som bekräftar den 
identiteten. Materialet visar också på en motstridande diskurs där flera fans istället 
talar om hur deras attityder, beteende och identitet har förändrats sedan de gått 
med i fandomen. Det finns även de fans som inte vill identifiera sig med den 
gemensamma gruppidentiteten för att det skäms över den på grund av ålder eller 
att andra fans beter sig negativt på ett eller annat sätt i deras ögon. 
Sammanfattningsvis så uppfyller One Directions fandom till stor del kriterierna 
för en bekräftande gemenskap, även om det finns motsättningar angående det i 
diskursen. 
 

4.2.2. Directioners som en kompenserande gemenskap 
Min första analysfråga berörde huruvida tweetsen inkluderade en frigörelse från 
förnedrande eller otillfredsställande förhållanden genom ett alternativt 
engagemang eller en alternativ gemenskap. Att vara med i One Directions fandom 
skulle jag säga är en alternativ gemenskap eftersom det är något fansen valt själva. 
Det faktum att de väljer att engagera sig i fandomen på Twitter tyder på att de valt 
detta alternativ för att det ger dem något som deras andra gemenskaper och 
engagemang som t.ex. familj eller skolan, inte fyller. Att fandomen kan fungera 
som verklighetsflykt antyder att denna gemenskap kan fungera som en frigörelse 
från förnedrande eller otillfredsställande förhållanden. När fandomen används 
som verklighetsflykt så kan gemenskapen frigöra en person från det som är 
jobbigt, även om det är tillfälligt och det jobbiga fortfarande finns kvar. Genom 
att många fans upplever att vissa saker som händer i fandomen gör att de blir 
gladare märks det även att gemenskapen frigör dem på något sätt, även om det 



 31

”bara” är vardagens tristess. Andra directioners pratar om en mer permanent 
förändring där liver har gått från att vara hemskt till mycket bättre genom att gå 
med i fandomen. Inte alla upplever denna frigörelse, vissa har upplevt andra i 
fandomen varit elaka mot dem.  
 
Dessa konflikter inom fandomen skulle kunna peka på att gemenskapen kan skapa 
förnedrande förhållanden i sig självt. Om jag hade samlat in tweets från dem som 
lämnat One Directions fandom så skulle svaret på denna fråga kunna bli 
annorlunda. Men eftersom mitt material är skrivet av de som fortfarande är fans så 
växer det fram en mer positiv bild eftersom det måste det finnas en anledning att 
de stannar kvar. Däremot är det inte en entydigt positiv bild, alla upplever inte en 
frigörelse eller samma grad av frigörelse. Mycket av diskursen tyder dock på att 
denna alternativa gemenskap kan skänka glädje när livet känns tungt och förbättra 
det i olika avseenden vilket är grunden för Demeraths kategori ”kompenserande”. 
 

4.2.3. Directioners som en marginell gemenskap 
Min tredje analysfråga berörde huruvida tweetsen påverkar människor som är i 
eller upplever sig befinna sig i ett utanförskap. I materialet kan det verka som att 
directioners inte upplever befinna sig i ett utanförskap eftersom de ser sig som en 
stor grupp med makt och inflytande. De positionerar sig som bättre än alla andra 
genom till exempel att vinna och förväntar sig att komma med i historieböckerna. 
Gång på gång säger de att deras fandom är bäst och roligast av alla, men även den 
konstigaste. Det är som grupp som directioners positionerar sig som störst och 
bäst. Däremot visar mönster i diskursen på ett utanförskap när fansen talar om 
vilka fandomen består av. Flera gånger förekommer beskrivningen socialt tafatta 
(”socially awkward”) eller rent av antisociala, vilket tyder på att de vanligtvis 
känner sig obekväma i sociala sammanhang. Några tweets innehåller 
omnämnanden om att de blir retade och får stå ut med andras fördomar på grund 
av att de är med i fandomen, att medlemskapet blir till grund till ett utanförskap. 
Så även om det är en stor grupp där människor kan känna tillhörighet till just den 
gemenskapen betyder inte de är att de är utanför en allmän norm eller majoritet i 
samhället. På Twitter känner de sig som en stor och oövervinnerlig grupp, men 
inte nödvändigtvis i andra sammanhang. One Directions fandom positionerar sig 
som annorlunda från resten av världen, de beskriver sig som konstiga och säger att 
ingen utanför deras gemenskap kan förstå dem. Det visar på att directioners 
positionerar sig som att de står utanför ”the mainstream” och att det är bara de 
själva som förstår varandra, vilket för att de uppfyller kriterierna för en marginell 
gemenskap. 
 

4.2.4. Directioners som en institutionell gemenskap 
Min fjärde analysfråga berörde huruvida tweetsen påverkar människor i en 
gemenskap som är kulturellt priviligierad, en formaliserad och erkänd form av 
gemenskap. Det finns inget i materialet som tyder på att fansen skulle vara med i 
en gemenskap som har ett kulturellt kapital över huvudtaget och det verkar inte 
vara formaliserade på något sätt. Det faktum att directioners ger uttryck för att 
FBI borde känna till hur skickliga de är på datorhackning tyder på att de skulle 
kunna ha ett visst erkännande, men till största delen finner jag inga andra tecken 
på ett erkännande från andra i samhället. Directioners beskriver sig istället som 
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några andra människor ser ner på, tillhörighet till gruppen kan göra att fansen blir 
retade och får stå ut med fördomar. 

4.3. Slutsatser 
Demeraths fyrfältsmodell med olika typer av heliga gemenskaper är formad 
utifrån distinktionerna bekräftande, kompenserande, marginell och institutionell. 
Svaren på analysfrågorna visar att One Directions fandom är marginell snarare än 
institutionell, däremot var det inte lika enkelt besvara om den är bekräftande eller 
kompenserande. Det gör att det finns två alternativ till vilken typ av helig 
gemenskap One Directions fandom kan beskrivas som i Demeraths 
begreppstypologi; det heliga som integrativt eller en jakt i Demeraths 
begreppstypologi. Det heliga som integrativt (”integrative”) representerar 
upplevelser av en marginell karaktär som är bekräftande. Det är när människor i 
ett utanförskap kommer in i gemenskapen av en social enhet. I materialet finns det 
ett mönster av att directioners beskriver sig själva som asociala och annorlunda 
men i fandomen som alternativ gemenskap får de stöd och trygghet. Detta märks i 
det sätt som de talar om att ”vi” är socialt tafatta, det är något de har gemensamt 
med varandra och då bekräftelse deras identitet i gemenskapen med varandra. Det 
finns också delar av individuella fans tidigare identitet som inte bekräftas i One 
Direction fandom eftersom materialet ger uttryck för att många directioners ser en 
förändring i sig själva sedan de blivit fans. Trots det så ger de uttryck för att de 
uppskattar de upplevelser som bekräftar gruppidentiteten och de får bli en del av 
den ”bästa” fandomen.  
 
Typen det heliga som en jakt representerar upplevelser av en marginell karaktär 
som är kompensatoriska. Det är när människor som söker nya upplevelser och 
meningssystem eftersom de gamla kändes otillräckliga. Det fanns mönster i 
diskursen som tydde på att människor inte tycker/tyckte om sitt liv och att de 
hittat nya upplevelser i fandomen som förbättrade deras liv. Men för många 
directioners verkade det inte varit ett aktivt sökande, utan något som började som 
en rolig hobby och sedan växte till något mycket mer. Så även om tillhörigheten 
till gruppen hjälpt många fans att förbättra deras liv så har jag svårt att hitta stöd 
för att fansen skulle ha varit på en jakt efter ett nytt meningssystem och nya 
upplevelser, även om de har hittade det i fandomen.  
 
Med detta till grund anser jag att tillhörigheten till One Directions fandom bäst 
beskrivs som integrativt. Betyder det att det finns erfarenheter av helighet i One 
Direction fandom? För att avgöra det vill jag återgå till Demeraths definition av 
helighet som en upplevd konsekvens, både hos individer och hos kollektivet. Det 
finns vissa mönster som tyder på att tillhörigheten till denna fandom betyder 
väldigt mycket för individer och även kollektivet, men det finns även motsägande 
mönster i diskursen som tyder på att alla inte upplever positiva konsekvenser. Det 
finns uttryck för att det finns mycket splittring och konflikter, att det är svårt för 
nya fans att ta sig in i gemenskapen, att alla inte vill identifiera sig med gruppen 
och att vissa känner sig utsatta på grund av sina åsikter. Ur ett diskurspsykologiskt 
perspektiv så är det inte konstigt, utan ett uttryck för människors motsägelsefulla 
identiteter och selektiva sätt att bygga på olika diskurser. Med tanke på de 
tolkningsrepertoarerna som fanns i materialet, One Directions fandom som 
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identitet, livsstil och terapi, så tyder det på en tydlig upplevd konsekvens hos 
fansen. Detta stödjer tesen att det skulle finnas helighet i denna gemenskap, även 
utan Demeraths begreppstypologi som mall. Eftersom helighet är en subjektiv 
funktion så varnar Demerath för att mäta helighet på ett absolut sätt. Även om det 
finns en gruppidentitet och ritualer så är heligheten något som kan variera 
eftersom olika individer har en varierande grad av hängivenhet. Min slutsats är att 
det finns potential till en variation av helighet i One Directions fandom som skulle 
kunna ses som integrativt, men denna helighet upplevs i så fall inte av alla.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk diskussion 
I min studie så hjälpte Demeraths teori mig genom att ge ett visst perspektiv på 
helighet och det blev relativt konkret med hjälp av hans begreppstypologi. 
Däremot så anser jag att hans definition av det heliga är för vag vilket gjorde det 
svårt att applicera begreppet på min empiriska studie. Dessutom har jag inte följt 
hans råd att jämföra min studie med en annan grupp eftersom det hade blivit en 
för stor uppgift och ändrat frågeställningen något.  
 
En kritik jag har mot hans teori är att det går att placera in de flesta gemenskaper 
någonstans i hans begreppstypologi för det heliga eftersom den är så bred, men 
det betyder inte att det finns helighet där. Det framhäver han inte heller, han säger 
att man bör vara försiktig med att använda begreppstypologin. Därför anser jag 
att det behövs ytterligare parametrar att se om en grupp har potential för helighet 
än denna begreppskarta där de flesta passar in. Om helighet är en subjektiv 
upplevelse, är det möjligt för en utomstående att belägga om något är heligt eller 
inte? Det som hjälpte mig att analysera helighet som en subjektiv upplevelse var 
att fokusera på hur directioners positionerade sig och gjorde gränsdragningar. 

5.2. Metodisk reflektion 
Det som var bra med att använda diskurspsykologi som metod vara att jag inte 
hade för avsikt att analysera vad enskilda individer menade med sina påståenden 
utan koncentrera mig på genomgående mönster i diskursen. Det var en hjälp att 
studera språket för att hitta betydelser och att se motsägelser som i diskursen som 
något naturligt. Att använda mig av tekniken att studera hur pronomen används 
hjälpte mig att se gränsdragningar på ett tydligare sätt och hur gruppen 
positionerar sig och skapar en gruppidentitet. Det negativa var att det var svårt 
med att använda diskurspsykologi som enbart en metod, teorin bakom 
diskurspsykologin smög sin in. Det märktes genom att metoden förutsatte en teori 
av att diskurser konstruerar sociala sammanhang, att betydelsen finns i språket 
och att människor har flera motsägelsefulla identiteter. Att det inte finns ett 
konkret tillvägagångssätt hur diskurspsykologin ska användas för att analysera 
gjorde det svårt att ha den som metod. 
 
De mönster jag hittade med hjälp av diskursanalysen hjälpte mig att se vad för 
slags gemenskap One Directions fandom är, gruppens identitet, funktion och 
gränsdragningar. Utifrån återkommande teman så urskilde jag 
tolkningsrepertoarer, vilket var svårt att göra då de inte fanns några tydliga 
direktiv för hur den analysen går till på textnivå. Det skulle finnas andra 
tolkningsrepertoarer än de jag identifierade, det var min tolkning av materialet 
som gjorde att jag kom fram till just de tolkningsrepertoarerna jag gjorde. 
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Validitetskraven jag använde mig av var stringens, reflexivitet, sammanhang, 
fruktbarhet och transparens. Jag har därför försökt använda teori och metod på ett 
logiskt följdriktigt sätt, varit medveten och redovisat min förförståelse och 
relation till ämnet, försökt sätta diskursen i ett sammanhang i analysen, 
frambringa nya förklaringar med hjälp av analysramen och redovisat hela 
processen kring mitt tillvägagångssätt. Jag har satt en parentes runt min kunskap 
vid utförandet av studien genom att bortse från min förförståelse och bara utgått 
ifrån det som framgick i mitt material. Jag har ställt mig främmande inför 
materialet och hittat mönster utifrån en teori, vilket Cavicchi i däremot inte tyckte 
att man borde göra. Han ansåg att fansen borde få representera sig själva och att 
vetenskapen kan lära sig något av deras vetenskapliga praktik. Även om jag har 
använt mig av en teori så har jag försökt ha i åtanke och inte övertolka vad fansen 
egentligen menar och tvinga in dem i en mall som kanske inte stämmer. Därför 
använde jag mig av diskurspsykologi som inte försöker förklara mentala 
processer utan se mönster i diskursen hur directioners som grupp positionerar sig. 
Att jag har resultatet skiljt från min teoretiska tolkning är ett sätt att försöka göra 
fansen rättvisa genom att redovisa de mönster i materialet när jag läste utan att 
applicera en teoretisk ram. På så sätt kan läsarna av denna uppsats själva bilda sig 
en uppfattning om denna tolkning är rimlig eller ej. Trots att jag är ett fan själv 
som till viss del kan förstå directioners så upplevde jag en liknande problematik 
som Cavicchi, nämligen att när jag vetenskapligt forskade kring One Directions 
fandom så får jag en distans till de andra fansen. 

5.3. Empirisk diskussion 
Mitt resultat i analysen stämmer till viss del in på tidigare forskning, trots att mitt 
material och användning av teori och metod inte är likt något av den tidigare 
forskning jag presenterat. Precis som Cavicchi kom fram till med fans till Bruce 
Springsteen så kan One Direction fandom vara en tillflykt från vardagslivet, ge 
värderingar, identitet och tillhörighet. Det var det som Cavvichi menade var likt 
religion, men det som är den avgörande likheten med religion är enligt Cavicchi 
fandomens likhet i funktion och källa till mening i vardagslivet. En annan likhet 
med Cavicchi är att jag har använt fansens egna tankar för att förstå fandom och 
inte tolka vad de ”egentligen” menar.  
 
Likheten mellan min studie och Löberts studie är att gemenskapen med andra 
fans är viktig i båda fallen. Däremot så ser den gemenskapen olika ut eftersom 
Löbert studerade en mindre fast grupp fans som brukade träffas och i min studie 
så är gemenskapen större lös grupp som kommunicerar via internet. En 
konsekvens av att directioners på Twitter inte känner varandra ”på riktigt” är att 
det finns en större press att bevisa att man är ett äkta fan genom det som skrivs. 
På Twitter ges chansen för fans att kommunicera med många nya fans över hela 
världen på ett annat sätt än i en lokal fan club. Kommunikationen via Twitter 
skulle klassas som en sekundär interaktionsritual enligt Löberts typologi, 
eftersom de endast möts över heliga symboler i form av bilder eller videos av One 
Direction. Men eftersom bandmedlemmarna har personliga Twitterkonton och 
ibland interagerar med fans så skulle även primära interaktionsritualer eller 
särskilda ritualer kunna ske.  
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Både Cavicchi och Löbert lade en stor tonvikt vid konserter eftersom det var då 
som fans träffade varandra i närvaron av objektet för deras beundran. Det skiljer 
sig från directioners på Twitter där den gemensamma ritualen snarare handlar om 
att dela en upplevelse genom att diskutera One Direction. Chansen för fans att 
interagera med killarna i bandet via Twitter är ytterst liten och diskursen tyder 
främst på att det är interaktionen med andra fans som är det viktigaste. Något som 
jag fann intressant var att likheterna var stora trots att studierna som Cavicchi och 
Löbert utförde generellt var utifrån en äldre åldersgrupp och en större blandning 
av män och kvinnor än fansen i min studie. Det tyder på att detta fenomen inte 
behöver vara bundet till ålder eller kön. 
 
Jag har tagit till mig kritiken som Dufett och Hills framförde mot de forskare som 
hittar likheter mellan fandom och religion, att forskare inte bör inte utgå ifrån en 
allmän funktionell religionsdefinition och jämföra hur fandoms kan ersätta en 
funktion som inte uppfylls i ett sekulärt samhälle. Från början så tänkte jag i de 
banor som Hills beskriver som ”the loss hypothesis” men efter att ha läst Dufetts 
och Hills artiklar så ändrade jag kursen på min uppsats. Istället för att använda 
mig av en funktionell religionsdefinition så valde jag istället en definition av det 
heliga som inte utgick ifrån traditionell religion. Jag fastnade för Demeraths teori 
för att den hjälpte mig att hitta källor till det heliga i det sekulära och på det sätt 
som Demerath skiljer på de olika religionsdefinitionerna så löste jag mycket av 
problematiken inom forskningsområdet kring hur religion ska definieras. Istället 
för att jämföra One Directions fandom med religion så undersökte jag om det kan 
finnas helighet. Jag försökte inte bara hitta bevis för något jag redan visste, utan 
vara öppen för vad materialet sade. Dufett kritiserade att mycket forskning på 
fandoms och religion tänjer på definitioner, men den definition jag använde av 
det heliga var ganska bred och inte så definierad att jag inte anser mig ha tagit 
sådana friheter. Något som Cavvichi, Dufett och Hills tar upp är risken i 
maktpositionen vi som forskare har att tolka fans uttalanden på ett sätt som de 
inte skulle uppskatta. Även diskurspsykologin talar om att forskar inte bör tolka 
vad människor egentligen menar. Därför har jag försökt se till generella mönster 
som går igenom den kollektiva diskursen och försökt vara försiktig med att 
förklara vad directioners menade med sina uttalanden. Samtidigt så sker det alltid 
någon slags tolkning när man ska läsa ut betydelsen i skriven text. Mitt mål har 
varit att försöka vara materialet så trogen som möjligt, ge en representativ bild 
och tänka på att framställa fansen på ett rättvist sätt genom att ge uttryck för 
variationer och motsägelser i diskursen. Mitt material samlades in under en 
väldigt begränsad tidsperiod och ett begränsat antal directioners, så de 
omständigheter som rådde då kan ha påverkat resultatet till stor del. Insamlande 
av material en annan vecka hade kunnat ge ett annat resultat. För att undvika ett 
för smalt resultat försökte jag fokusera på de mönster som inte var bundna till 
specifika omständigheter utan tydde på långvarigare förhållanden. 

5.4. Avslutande reflektioner 
De frågor som väckts under denna studie handlar om hur man kan ta fram 
tydligare premisser för vad helighet är. Det behövs mer forskning på det heliga i 
sekulära arenor, men för att det ska vara möjligt behövs också tydligare 
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definitioner och verktyg för det. Däremot är frågan är om det ens är möjligt eller 
önskvärt om vi ska kunna ha ett öppet sinne för variationen av helighet och vad 
det kan vara? I en mer omfattande studie skulle det behövas en tydligare 
jämförelse med en annan grupp som Demerath föreslår.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att analysera huruvida beskrivningar av 
delaktigheten i One Directions fandom kan ge erfarenheter som kan förstås som 
heliga utifrån Demeraths teori om det heliga. Uppsatsen ämnade belysa källor till 
helighet i sekulära arenor. Frågeställningen jag har arbetat utifrån är: Ger det sätt 
på vilket directioners på Twitter diskursivt definierar sig själva som grupp uttryck 
för någon form av helighet enligt Demeraths begreppstypologi? I så fall vilken 
och på vilket sätt? Materialet utgörs av 100 tweets där directioners beskriver sin 
fandom. Med hjälp av diskurspsykologi som metod har jag analyserat hur 
diskurser konstruerar sociala relationer och identitet. Jag har tittat på hur 
gränsdragning och positionering sker i fandomen genom att undersöka hur ”vi” 
och ”de” används. I materialet identifierade jag fem teman: positionering och 
gränsdragning för medlemskap, gruppidentitet, konflikt, gruppens normer för 
beteende, åsikter & språk samt gruppens roll och funktion. Utifrån de mönster jag 
fann i diskursen kom jag fram att det finns tre olika tolkningsrepertoarer som 
används; One Directions fandom som identitet, livsstil och terapi. 
 
I analysdelen har jag utgått ifrån Demeraths teori om hur forskare kan undersöka 
helighet i det sekulära. Jag har utgått från hans definition av helighet som en 
upplevd konsekvens, både hos individer och hos kollektivet. Demeraths har 
utformat en begreppstypologi för olika typer av variationen av heliga upplevelser 
som definieras i skärningspunkten av två distinktioner; om en helig upplevelse är 
bekräftande eller kompenserande respektive marginell eller institutionell. Utifrån 
dessa distinktioner har jag analyserat om delaktigheten i One Directions fandom 
går att förstå som en källa till helighet. 
 
Slutresultatet blev att det finns potential till helighet i One Directions fandom som 
kan beskrivas som integrativt vilket representerar upplevelser av en marginell 
karaktär som är bekräftande. Det innebär att människor som befinner sig i ett 
utanförskap kommer in i gemenskapen av en social enhet och får sin identitet 
bekräftad. I materialet fanns det ett mönster av att directioners beskrev sig själva 
som utanför samhällets mittfåra men i One Directions fandom har de hittat en 
alternativ gemenskap där får de stöd och trygghet. Samtidigt är denna gemenskap 
ganska villkorad och otrygg eftersom den ställer höga krav för tillhörighet, vilket 
motsäger att One Directions fandom kan beskrivas som integrativt. 
 
Tolkningsrepertoarerna som jag kom fram till bekräftar att det finns en upplevd 
konsekvens hos fansen av att vara i One Directions fandom vilket tyder på att det 
kan vara en källa till helighet. Tillhörigheten till denna fandom betyder mycket för 
fansen och fyller olika funktioner som att vara en vardagsflykt, ge trygghet, glädje 
och förbättra livet. De potentiella heliga erfarenheter som directioner kan få 
genom sin tillhörighet till One Directions fandom varierar eftersom olika fans har 
en varierande grad av hängivenhet.  
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Appendix 

 
Här följer en samling av de 100 tweets som utgjort mitt material, indelade efter 
datum. 
 
Torsdag 8 maj 2014 
1. @zixxxxxxxxxxx   
Fun fact: you cannot be innocent when you're in the one direction fandom 
 
2.  @loxxxxxxxx   
I might be a fan of one direction but that doesn't have to mean that I like the 
fandom 
 
3. @5Sxxxxxxxxxxxx 
 I love One Direction and I'm a big Directioner but some people in this fandom 
think they're queen and think we have to bow down to them 
 
4. @caxxxxxxxxxxx   
some of the one direction fandom is just here to send hate and make fun of other 
people. why??? 
 
5. @hexxxxxxxxxxxxx 
someone photoshopped a mermaid tail on harrys body omfg the one direction 
fandom everybody 
 
6.  @RExxxxxxxxx   
"RT if you liked One Direction before WWA" literally are you still trying to save 
the fandom 
 
7. @chxxxxxxxxx   
I'm never making fun of the Brazil wants one direction etc. trend topics ever again 
because daaaaayyaaamn Brazil done good for this fandom 
 
8. @sixxxxxxxxxx 
 do people still think the one direction fandom consists of all 12 year olds like it's 
been four years do u think we haven't aged” 
 
9. @blxxxxxxxx   
Tbh if the one direction fandom can hack security cameras and microphones why 
haven't I seen the 5/5 selfie yet. Hmmmm? 
 
10. @IMxxxxxxxxxxxxx  
it's just awkward when someone from the fandom calls the boys 'one direction' idk 
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11. @faxxxxxxxxxxxx 
EXACTLY LIKE LITERALLY YOU CAN'T HAVE AN OPINION WITHOUT 
GETTING HATE IN THE ONE DIRECTION FANDOM 
 
12. @Emxxxxxxxxxxxx   
One direction could put out a blank CD and our fandom will make it go platinum 
within seconds. Gotta love this fandom <3! 
 
13. @naxxxxxxxxxx 
"the one direction fandom hacked the security cameras to spy on the boys" 
OUR FANDOM IS THE BEST TBH 
 
14. @thxxxxxxxxxxx 
u can only shade one direction if ur in the fandom if not the exit is up ur mum 
 
15.  @MCxxxxxx   
IT'S A GOOD DAY FOR THE ONE DIRECTION FANDOM GOD BLESS 
 
16. @buxxxxxxx   
IM PRETTY SURE EVERYBODY ON THE ONE DIRECTION FANDOM IS 
WAITING FOR A TOPLESS LOUIS PIC (INCLUDING ME) 
 
17. @iGxxxxxxxxxxxxx   
Ive joined this fandom for almost 2 years now, when I think of what I was doing 
before one direction I just can't remember anything (tbc) 
 
18. @zxxxxxxxx   
today has been a very good day for the one direction fandom 
-4/5 shirtless pictures 
-2/5 dancing pictures 
-concert tonight 
 
19. @swxxxxxxxxxxx   
i lobe the one direction famdon (family+fandom) 
 
20. @anxxxxxxxxxxxxx 
dear management,  
please let zayn design the merchandise 
yours sincerely,  
the entire one direction fandom 
 
Fredag 9 maj 2014 
1. @Nixxxxxxxxxxxxx 
Admit it, the one direction fandom has... 
- the best users  
- the best layouts 
- the best tweets 
- the best trends  
- the best fandom 
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2. @loxxxxxxx  
when i say  
- us on twitter i mean the the fandom  
- the boys - one direction  
- CRWUING - i mean fangirling 
 
3.  @1Dxxxx 
one direction fandom 
aka 
socially awkward perverted virgins” 
 
4.  @moxxxxxxxxxxxxxz   
I ACTUALLY THINK THAT SOMEONE'S ON MY ACC BC LIKE SINCE 
WHEN DID I FOLLOW PEOPLE FROM OTHER FANDOMS FAR AWAY 
FROM THE ONE DIRECTION FANDOM 
 
5. @thxxxxxxxxxx 
@stxxxxxxx one direction fandom would miss you?????? AND I WOULD CARE 
A LOT? 
 
6. @loxxxxxxxxxxx   
when gotta be you come out was the beat part of the one direction fandom 
 
7. @auxxxxxxx   
Pretty girls in the one direction fandom make me insecure 
 
8. @5sxxxxxxxxxx   
Directioners: the only fandom that will hack into a microphone #OneDirection 
#WWAT #Directioners 
 
9.  @kaxxxxxxxxxx 
 I hate the fact that most if our fandom has left one direction for 5sos please don't 
take this wrong but this is why I don't like 5 SOS 
 
10.  @joxxxxxxxxxxx 
 One Direction is not a phase like any other fandom I've been in, they're like my 
life and I'm so glad everyone in the fandom feels the same 
 
11. @TRxxxxxxxxx 
 this girl called me "mental" bc I'm the one direction fandom I patted her head and 
walked away before I COULD PUNCH THE FUCK OUTTA HER 
 
12. @azxxxxxxxx   
the one direction fandom needs to be banned from Photoshop 
 
13.  @Wexxxxxxxxxxx 
Dear girls at my school who are going to the One Direction & 5SOS concert & 
you aren't even in the fandom. I hate you all. 
 
14. @maxxxxxxxxxxxx 
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 Thank you One Direction not just for putting a smile on my face everyday but 
also for all the memories & friends I've made in this fandom 
 
15. @laxxxxxxxxxxxxx   
RIO DE JANEIRO, ITS HOTELS AND ITS PEOPLE ARE A BLESSING FOR 
THE ONE DIRECTION FANDOM 
 
16.  @daxxxxxxxx 
the one direction fandom 
before: rainbows,  pink unicorns and lollipops 
now: antisocial wild horny teenage virgins” 
 
17.  @Adxxxxxxxxxxxx   
@loxxxxxxxxx please cut Harry's hair because it is so long that he has to put it in 
a pony tail. 
Sincerely, the One Direction fandom 
 
18. @snxxxxxxxxxx   
im pretty sure this is the one direction fandom, not of the janoskians so please take 
your spam somewhere else 
 
19.  @fcxxxxxxx 
"Hi, I wanna join the FBI"  
[laughs]   
"You dont have what it take-"   
"I'm in the one direction fandom" 
"You start tomorrow" 
 
20.  @luxxxxxxxxxx 
 how can y guys be in more than on fandom? I find it hard enough catching up 
with one direction drama everyday 
 
Lördag 10 maj 2014 
1. @Chxxxxxxxxxxxxx   
#4MusicLFSDirectioners @onedirection  Directioners is the best fandom EVER!! 
So you better back off!! 
 
2. @naxxxxxxxx   
I wouldn‘t be able to say "fuck you, holy shit, you mothafuckin bitch" if it wasn‘t 
for this fandom.  
I hate cursing before One Direction. 
 
3.  @Mexxxxxxxxx 
@onedirection #SingForNicole...please, it would mean the absolute world to her 
family, friends and the whole entire One Direction fandom xxx 
 
4. @zixxxxxxxxxxxxx   
"we are unstopable" 
did she just indirect the one direction fandom? 
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5. @Anxxxxxxxxxxxx   
Unless you're in the fandom nobody will fully understand how much the boys do 
for there fans! @onedirection we love you!???? 
 
6. @pixxxxxxxxx 
 "You're gonna suffer, but you're gonna be happy about it" - Ron you basically 
just described joining the one direction fandom 
 
7.  @scxxxxxxxxxxx  
@onedirection not every directioner is like 8. 4/3 of the fandom is aroud 12 - 20 
or even older. 
 
8.  @paxxxxxxxxxxxx 
IF YOU ARE NOT IN THE ONE DIRECTION OR 5SOS FANDOM. PLEASE 
FUCK OFF 
 
9.  @ARxxxx 
"one direction fandom"  - fights other fandoms - suspends accounts - horny 
virgins - hacks wtvr they want - super protective - best fandom 
 
10. @xcxxxxxxxxx   
I didn't know what a fandom was until one direction 
 
11. @swxxxxxxxxxxxx 
if you're not a fan account or not in the one direction fandom pls don't follow me 
bc you're annoying lol 
 
12. @mlxxxxxxxxxx 
If One Direction was performing on #Eurovision, they'll win. Just because of the 
fandom. 
 
13. @naxxxxxxxxxx   
i feel like im the only one in the one direction fandom who doesn't read after 
 
14. @Cexxxxxxxxxxx 
 *sings* 
'She keeps on running, running, running from this crazy life' 
*thinks to self* 
'Representation of my life in one direction fandom' 
 
15. @lxxxxxxxxx 
but still claim you live one direction. that isn't how it works. being in a fandom is 
like being in a relationship, there is a line and + 
 
16. @thxxxxxxxxxx 
remember that one direction fan documentary that basically just embarrassed the 
whole fandom 
 
17. @clxxxxxxxxxxx   
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guys i think I'm leaving the one direction fandom bc i found a waayy better band .. 
no h8 pls 
 
18. @Naxxxxxxxxxxxxx 
One direction  changing life's don't try to enter this fandom cause you will never 
get out of it & that's the best thing about it I love 1D 
 
19. @sixxxxxxxxxx 
"directioner" reminds me of 9 year old carrots with pink sparkly one direction 
lunch boxes  
that's why I hate the fandom name. I HATE IT. 
 
20. @iZxxxxxxxxx   
"one direction fandom trended #stepbackandlisten in 5 minutes" 
[flips hair] 
"This is us" 
 
Söndag 11 maj 2014 
1. @stxxxxxxxxx   
*leaks songs* 
*illegally dowloads* 
*album cmoes out* 
*act shocked and buys it* 
*get it straight to #1* 
One Direction fandom everybody 
 
2. @Emxxxxxxxxxxxx 
 dear directioners, some ppl do like one direction but said to me face'im ashamed 
to be in the fandom ' stop embarresing us ! 
 
3. @faxxxxx   
what would twitter consist of without the one direction fandom? 
 
4.  @juxxxxxxxxx   
"The One Direction fandom is the 2nd most annoying fandom online" 
Why aren't we number 1 I'm so offended 
 
5. @Raxxxxxxxxxxx  
if you were in this fandom and you remember  
"The Adventurous Adventures of One Direction"   
you deserve free wwat tickets 
 
6. @paxxxxxxxxxx 
 it feels like the one direction fandom is split in smaller fandoms like the larry 
fandom, the elounor fandom, the ziam fandom, etcetera 
 
7. @naxxxxxxxxxx 
"why are you always so tired?" 
well try being in a one direction fandom every single day lol 
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8. @ZAxxxxxxx   
i like how the one direction fandom doesn't even talk in complete sentences 
we all kind of just 
 
9. @yoxxxxxxx 
 i expect the one direction fandom to be filled in every history textbook in the 
future 
 
10. @stxxxxxxxxxxxxx   
people in this fandom act so cool when theyre actually just a fan account for one 
direction! Lmao 
 
11. @xnxxxxxxxxxxx  
the one direction fandom was raised by the fbi lol 
 
12. @lsxxxxxxxxx   
2012 was the best times in the one direction fandom tbh 
 
13. @moxxxxxxxxxxx   
rt if you survived the one direction fandom drought of november 2013 to april 
2014 
 
14. @Adxxxxxxxxxxxx  
lol if you think you can just crawl back to the one direction fandom don't even try 
because you can't and you won't 
 
15. @soxxxxxxxxx  
"great!i get so bored at home with nothing to do." 
said the examiner ffs u think i have nothing to do??im in a one direction fandom 
pls 
 
16.  @nixxxxxxx 
 it's so peaceful in our fandom right now 
*looks around*  
*whispers*   
is this really the one direction fandom 
 
17. @nhxxxxxxxxx   
been listeni'n to xfactorcovers of @onedirection , chillin out! I'm so proud of these 
boys. I have the best fandom ever. 
 
18. @Raxxxxxxxxxx   
I never listen to one direction's music how come im even in this fandom 
 
19. @nixxxxxxxxxxxx   
stuck in the fanzone for turdy-seven years: a book by the entire one direction 
fandom 
 
20. @hixxxxxxxxx 
This looks "weird" from others viewpoint 
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U need to be in onedirection fandom to understand Directioners 
 
Måndag  12 maj 2014 
1.  @thxxxxxxxxxxxxx  
Why would 'we' care if people left the One Direction fandom for 5sos, when all 
we do when people try to join the fandom is shut them out 
 
2. @tbxxxxxx 
why do people always think that just because i'm in the one direction fandom i 
only listen to them and nothing else 
 
3.  @icxxxxxxxxxxxx 
Support them. THIS is my fav dream I think my life would have been shit without 
one direction and this fandom..no one can understand 
 
4. @fexxxxxxx 
If you wanna save your virtual innocence....don't join the one direction fandom 
 
5. @brxxxxxxxxxxxx 
one thing i like about the one direction fandom is theres people there who are like 
19+ and dont make me feel old 
 
6. @toxxxxxxxxxxxxx 
Happy Monday One Direction For the first time I'm happy on monday ^^ I love 
this fandom 
 
7.  @Xxxxxxxxxxxxxx  
I enjoy being part of the 1D fandom so judge me if you must for being part of it 
but i wont listen or care #OneDirection #Directioners 
 
8. @Myxxxxxxxxxxx 
Can't believe 'happy Monday one direction' is actually trending, this fandom is so 
weird 
 
9.  @foxxxxxxxxxxxx 
zayn is such a big part of one direction and of the fandom and if you don't think 
that then you don't deserve to be here ok 
 
10. @haxxxxxxxx 
The one direction fandom is so cute 
 
11. @klxxxxxxxxxxxx 
*fandom after 60yrs during this time of the yr* hey 'happy monday one direction' 
*laughs* *laughs too much* *dies laughing* 
 
12. @Haxxxxxxxxxx  
'Happy Monday One Direction' If this fandom doesnt trend something every hour 
then there is something definitely wrong with us. 
 
13. @clxxxxxxxxxx  
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you know you're from the one direction fandom when you see a full body pic of 
one of the boys and all you can think is "i want those legs" 
 
14. @Raxxxxxxxxxx  
Happy Monday One Direction helping the fandom through every monday since 
2014 
 
15. @ohxxxxxxx   
MY FRIEND IS GOING TO A ONE DIRECTION CONCERT LIKE CLOSE TO 
THE STAGE AND SHE DOESNT EVEN KNOW WHAT THE HELL IS 
GOING ON IN THE FANDOM 
 
16.  @amxxxxxxxx 
Love looking through one direction fan accounts because my fandom is fab 
 
17.  @Thxxxxxxxxxxx 
HOW ARE WE LOOSING?? IT DOSENT SOUND LIKE THE ONE 
DIRECTION FANDOM!! #4MusicLFSDirectioners ALL DIRECTIONERS GET 
TO WORK, WE HAVE TO WIN! 
 
18. @lexxxxxxxxxxxxx 
Whenever anyone is gonna mess up with me I am gonna say "don't you know I 
belong to the one direction fandom?" And then I'll see their faces 
 
19. @xnxxxxxxxxxxx  
things the one direction fandom needs back: follow sprees, spin the harry, 
twitcams, the boys always tweeting us, video diaries 
 
20. @thxxxxxxxxxx 
 remember when being apart of the one direction fandom was a fun hobby and 
now it's a painful lifestyle 
 


