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Abstract 
 

Candied Religion in Japan 

The usage of cute images and playful figures by religious institutions in 

Japan 

 
This essay has sought to highlight, study and contextualize a selected phenomenon in 

Japan: the usage of cute pictures and figures by religious institutions. In the essay, four 

case studies of religious institutions, which at some point have used an aesthetic concept 

called moe, which is associated with youthfulness, playfulness and consumption, are 

studied. This paper seeks to study why this happens and how the public reacts. During 

the course of the thesis, I come to the conclusion that these four religious institutions 

have gone through a process that I have chosen to call the kanderingsprocess (the 

process of making candied fruit): the religious institutions have chosen to cover part of 

their activities with a sugar layer, cuteness (moe), thereby moving the focus from their 

religious activities to more secular elements that can attract a larger audience. 
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Kommentarer kring översättningen  

Japanska ord och namn har transkriberats enligt Hepburns system. Genom hela 

uppsatsen hänvisar jag till japanska personer på japanskt vis med familjenamnet först. 

   Japanska ord med långa vokaler skrivs med makroner (ā, ē, ō, ū) för att förenkla 

läsningen (t.ex., shintō, istället för: shintou). Detta för att förhindra hopklumpningar av 

långa vokaler som: aa, ee, oo, ou och uu.  

   Japanska ord som förekommer i texten kursiveras. Ord som redan är någorlunda 

kända för en svensk publik kommer inte att kursiveras (t.ex. kami och shintō). För 

enkelhetens skull används inga japanska teckensnitt (hiragana, katakana eller kanji) i 

texten.  
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1 Inledning 

Bilden av religion som fenomen är i ständig förändring. Allmänhetens bild av 

religionerna är i ständig förändring. Religiösa ikoner, dialogen mellan troende eller 

religionernas plats i samhället – religion kan förändras från en dag till en annan. Och i 

en värld som enligt vissa forskare går mot ett sekulärt samhälle där religion blott får stå 

i skymundan försöker fler och fler religiösa institutioner att skapa olika strategier för att 

handskas med detta. Vissa skapar ungdomsgrupper och uppmuntrar fotboll eller 

scoutgrupper, andra går i öppen dialog med de rörelser som talar för religionens 

försvinnande medan andra väljer att omforma den bild allmänheten har av dem. 

Allmänhetens bild av religiös verksamhet kan förändras och har förändrats genom 

århundranden; ett land som Sverige är ett praktexempel på hur allmänhetens attityd 

gentemot religion kan skifta. Vi ska inte gå in på Sveriges relation till religion men vi 

kan blott påstå att Sverige och en viss ö i fjärran östern har mycket gemensamt.  

   Japan beskrivs ofta som ett sekulärt samhälle. Religion är i skymundan av samhället, 

det syns men det är inte i rampljuset. Precis som kyrkorna har blivit en symbol för 

bebodda samhällen i Sverige men inte längre är en symbol för själva samhället har 

templen och helgedomarna i Japan blivit platser som uppmärksammas men samtidigt är 

i skuggan. Men en kvicktänkt läsare skulle påpeka att trots att japanernas attityd till 

religion må vara den samma som svenskarnas, dvs. ”jag tror inte på Gud men jag tror på 

nånting”, påminner folkets närvaro vid templen och helgedomarnas ritualer mer om 

USAs kyrkor. Detta faktum kan man naturligtvis inte ignorera men vi kan 

problematisera det. Allt går tillbaka till motiv. Vad motiverar en besökare att sätta fot i 

en religiös byggnad? Och hur påverkas motiveringen? För att förstå religiositet i Japan 

bör man förstå motiveringen bakom de stora besökarantalen som den kvicktänkta 

läsaren så skickligt påpekade. Vad motiverar den japanska befolkningen att besöka 

tempel och helgedomar i de drös man ofta ser på tv? De långa köerna av människor som 

samlas under torii-portarna vid nyår, eller står och ber vid förfädernas gravar under 

sommaren? Alla dessa exempel tas ofta upp för att beskriva Japan som ett undantag för 

den sekulariseringsprocess som har tagit över världen. Japan är undantaget.  

   Men är det verkligen det?  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kontextualisera ett antal moderna 

religiösa fenomen som har observerats i Japan. Uppsatsen studerar två olika fenomen 

som i denna studie ses som sammanlänkade: moe-tempel och anime-pilgrimsfärder och 

deras bruk av populärkulturella uttryck.  

   De frågor som uppsatsen ämnar besvara är följande:  

 

• Varför används moe (gulliga figurer i Japan, se 3.3.2 för en mer ingående 

förklaring av termen) av religiösa institutioner i Japan för att dra till sig nya 

besökare?  

• Är anime-pilgrimer religiösa?  

• Hur ändras eller omformas allmänhetens bild av religiösa institutioner i 

samtidens Japan?  

• Vilka reaktioner får dessa ändringar och omformningar som görs av de religiösa 

institutionerna?  

 

Dessa frågor har inte granskats ingående i tidigare forskning och därför finns det behov 

av en studie som analyserar dessa fenomen med fokus på den ikonografiska 

dimensionen, samt hur denna påverkar de strategier som skapas av olika religiösa 

institutioner. Denna uppsats studerar fyra olika institutioner som på ett eller annat sätt 

har valt att använda populärkulturella uttryck för att dra till sig nya besökare och 

potentiella troende.   

 

1.2 Tidigare forskning 

Många forskare har börjat närma sig japansk populärkultur för att hitta religiösa rötter i 

olika media och flera studier har gjorts om japansk media och religiösa symboler samt 

användningen av religion i populärkultur. Japanska filmer, anime och manga, är ett 

populärt material för dessa studier.1 Men mer än ofta faller dessa studier platt i samband 

med att användningen av religiösa symboler i till exempel anime eller manga brukar 

                                                 
1
 Bland de verk som oftast hamnar i dessa studier är filmer gjorda av Studio Ghibli med fokus på Hayao 

Miyazakis verk. En förklaring för detta är inte att Miyazakis verk lyfter sig över alla andra japanska 

filmer som har tagit sig till väst, men för att Miyazakis filmer oftast är bland de första japanska anime 

som västerländska forskare kommer i kontakt med och anser därför vara värdiga en djupare analys (att en 

av filmerna har vunnit en Oscar och flera har fått internationell uppmärksamhet kan också ha gjort att 

studien av Miyazakis filmer har blivit populär).  
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inte vara mer än visuella vinkningar eller roliga referenser. Sedan ligger 

forskningsfokus ofta på upphovsmannen. Trots att det är högst intressant att känna till 

vilken religiös tradition en viss filmskapare eller författare drar inspiration från är det i 

slutänden ett individuellt fall man studerar, och några större slutsatser kan inte dras om 

man inte också studerar publikens upplevelse. 2 För en större del av populärkulturens 

kraft härrör ifrån en ständig interaktion mellan publik, produktion och industrierna som 

marknadsför och sprider ett verk.3 

   Den här studien väljer att vända på frågan och studerar användningen av populärkultur 

eller populärkulturella strategier hos religiösa institutioner i Japan. En mer ingående 

studie av detta fenomen har inte gjorts tidigare och därför finns det ingen direkt 

forskningstradition att luta sig på. För att undvika en kronologisk presentation av det 

minimala forskningsfält som i praktiken består av en smal samling av artiklar, har jag 

valt att presentera de artiklar som har varit mest inflytelserika. De verk som är mest 

centrala i denna studie presenteras i 1.2.1. Sedan i 1.2.2. presenteras mer överskådliga 

studier av de fall som berör fallstudierna som presenteras i kapitel 4 och som har 

kommit före denna uppsats.  

 

1.2.1 Centrala verk om religion och populärkultur  

Det finns två centrala verk som har studerat det fenomen som studeras i denna uppsats, 

men på ett annat sätt, på en mindre skala och utan direkt fokus på den direkta 

ikonografins roll. Dessa två verk har varit betydelsefulla för kapitelsektion 4.1 i denna 

uppsats.  

                                                 
2
 Här skulle man kunna ropa: ”la mort de l'auteur!” i sann Roland Barthes anda och hävda att författarens 

religiösa bakgrund inte är viktig när det kommer till studiet av religiösa symboler i media och bör därför 

ignoreras för att kunna nå den sanna meningen av ett verk, dvs själva upplevelsen istället för intentionen. 

Men jag ställer mig frågande till om denna syn på ett kulturellt verk verkligen är sann eller ens hjälpsam. 

Denna frågeställning är inte del av uppsatsen men sjunger en liknande refräng och snuddar vid 

motiveringen och intentionen hos olika aktörer som jag ser som viktiga för att kunna förstå ett verk. 

Sedan finns likaså problemet att författarens intention ofta kan vara en efterkonstruktion och därmed är 

svår att se som verkets egentliga syfte. Författarens intention och läsarens tolkning därmed kan ses som 

två separata aktörer som både skapar och formar ett verk, sedan kan man inte bortse från författarens 

självklara roll som verkets skapare och därmed en medveten och omedveten auktoritet på verket. Så var 

slutar, till exempel, Hayao Miyazakis religiösa bakgrund och uttalande om animism och var börjar filmen 

Spirited Aways lekfulla nickar åt japansk folklore och teologiska tankegångar inom shintō när det 

kommer till orenhet? Var är gränsen mellan intention och tolkning och hur långt når författarens 

inflytande och var tar läsarens tolkning över?   
3
 Se Jolyon Baraka Thomas i Drawing on Tradition, Manga, Anime and Religion in Contemporary Japan 

Honolulu: University of Hawai’i Press 2012, 103–107 för en mer detaljerad diskussion kring detta 

påstående.  
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   Först ut är religionsvetaren Jolyon Baraka Thomas som på många sätt och vis var 

bland de första forskare som satte igång intresset för religion i japansk populärkultur 

inom forskningsvärlden och presenterade olika verktyg och attityder som forskare 

kunde ta till sig. Thomas främsta bidrag till forskningen av populärkultur och religion i 

Japan är hans egen neologism: shūkyō asobi (lekfull religion), en term han först 

myntade i en artikel från 2007 och som utvecklades och presenterades mer grundligt i 

hans bok Drawing on Tradition (2012). I detta verk studerar Thomas religionens roll i 

anime och manga. Thomas använder shūkyō asobi när religiös underhållning och lekfull 

religion faller samman och pekar på instanser när religiös praktik och pedagogik 

uppträder samtidigt med en underhållningsupplevelse.4 Med andra ord hävdar Thomas 

att det inte finns någon direkt skiljelinje mellan religiöst innehåll och 

underhållningsinnehåll och menar att religion och underhållning går hand i hand. 

Thomas neologism har används i senare forskning som ett verktyg för att studera 

relationen mellan japansk media och religion.5 Hur Thomas neologism används i denna 

uppsats presenteras i kapitel 5.  

   Förutom religion i anime och manga och deras sammansmältning har Thomas även 

studerat buddhismen i Japan och den studie som har varit av stort intresse är artikeln 

”The Buddhist Virtues of Raging Lust and Crass Materialism in Contemporary Japan” 

(2016) publicerat i Material Religion volym 11. I denna studie tar Thomas ställning i 

den pågående debatten kring Japans sekularisering och menar att det inte finns någon 

nedgång för buddhismen i Japan och att detta är något som buddhistiska institutioner 

hävdar för att få ekonomisk hjälp.6 Thomas ståndpunkt är intressant men ändock 

förvirrande när det kommer till ställningstagandets huvudargument, något som denna 

uppsats kommer att gå djupare in på i kapitel 5. I artikeln studerar Thomas det 

buddhistiska Ryōhoji-templet (ett av fallstudierna som presenteras mer ingående i 

kapitel 4) och kommer fram till att Ryōhoji-templets konsumerism och 

populärkulturella strategier inte är ett bevis på att buddhismen håller på att försvinna 

från Japans samhälle.7  

   En tidigare studie av Ryōhoji utfördes av Elisabetta Porcu i artikeln ”Pop Religion in 

Japan: Buddhist Temples, Icons and Branding” (2014) publicerad i The Journal of 

                                                 
4
 Thomas 2012, s. 17  

5
 Se t.ex. George J. Tanabe, Jr 2007  

6
 Jolyon Baraka Thomas. ”The Buddhist virtues of raging lust and crass materialism in contemporary 

Japan.” Material Religion, 11(4) 2016, s. 487: jag är personligen lite skeptiskt gällande Thomas djärva 

hypotes och skulle gärna vilja se lite källor i texten som styrker hans argument.   
7
 Thomas 2016, s. 502 
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Religion and Popular Culture (26:2), den andra artikeln som är central i denna studie. 

Medan Thomas väljer att ta ställning i debatten kring Japans sekularisering studerar 

Porcu bland annat Ryōhoji som ett försök av religiösa institutioner att visa upp sig som 

moderna och ser det som en strategi för att bli mer synbara i samhället. Särskild fokus 

ligger på religiösa institutioners användning av manga och anime och Porcu menar att 

fallet med Ryōhoji bör studeras utifrån den mentalitet som styr anime- och 

mangaindustrin som helhet.8 Porcu ser Ryōhoji som ett exempel på försök hos religiösa 

institutioner i Japan att förbli aktuella i en värld som blir mer och mer sekulariserad, 

materialistisk och globaliserad.9 Porcus slutsats går emot Thomas senare påstående.  

   Dessa två artiklar och de närmast motstridiga påståenden som argumenteras fram av 

författarna är centrala i denna studie. Deras påståenden och slutsatser studeras mer 

ingående i kapitel 5.   

 

1.2.2 Tidigare forskning kring turism och religion i Japan  

Kapitelsektion 4.2. ”Anime-pilgrimsfärder”, presenterar olika religiösa platser som 

uppmuntrar till turism. Relationen mellan religion och turism, till skillnad från 

föregående sektion, har blivit mer ingående studerad.  

   Den forskning som har haft störst betydelse i denna uppsats är de som har valt att 

studera hur populärkultur har påverkat japanska religiösa institutioner. Dessa studier är 

få och därför har jag valt att främst bruka mig av artiklar som studerar enskilda fall eller 

fenomen som jag ser som del av den större helhet som målas upp i denna uppsats. 

   Turismvetaren Takayoshi Yamamura i artikeln ”Contents tourism and local 

community response: Lucky star and collaborative anime-induced tourism in 

Washimiya” (2015) publicerat i Japan Forum (27:1), studerar relationen mellan ett 

lokalsamhälle och fans av en animeserie som utspelar sig i det samhället. Yamamuras 

forskning går främst ut på att studera kommunikationen mellan ett samhälle och fans. 

Eftersom fallet med Washimiya har sin grund i Washimiya-helgedomen och har satt 

anime-pilgrimsfärder på kartan, är Yamamuras forskning av största vikt för att förstå 

hur ett lokalsamhälles strategier för att handskas med fans som besöker helgedomen har 

senare använts av likartade fall för att dra besökare till andra religiösa platser.  

                                                 
8
 Elisabetta Porcu. ”Pop religion in Japan: Buddhist temples, icons, and branding.” The Journal of 

Religion and Popular Culture, 26(2). 2014, s. 161 
9
 Porcu 2014, s. 167  
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   Turismvetaren Takeshi Okamoto i artikeln ”Otaku and the anime pilgrimage 

phenomenon in Japan” (2015) publicerat i Japan Forum (27:1), har en bredare fokus 

och studerar anime-pilgrimsfärder som ett fenomen och analyserar kommunikationen 

mellan ett lokalsamhälle och fans.  

   Likartade studier har gjorts men utan direkt fokus på själva turistformen och är därför 

inte i linje med uppsatsens tema. Hur ovannämnda artiklar kommer till användning i 

uppsatsen presenteras mer ingående i kapitel 5.   

    

2 Teori och metod 

I det här kapitlet går jag genom det potpurri av teorier som har kommit till användning 

under arbetets gång. Dessa teorier har varit till stor hjälp under analysarbetet som 

presenteras i kapitel 5. Men först, i 2.1., går jag lite snabbt över användningen av bilder 

i uppsatsen, eller snarare sagt icke-användandet. I 2.2. går jag lite snabbt igenom cute 

studies som forskningsfält och det teoretiska paket från det fält som används i 

uppsatsen; och i 2.3. ges en snabb överblick om ikonografi och dess roll i uppsatsen och 

i 2.4. förklaras tanken bakom min egen teori som kallas för kandering eller 

kanderingsprocessen. 

 

2.1 Om avsaknaden av bilder i uppsatsen  

Trots att denna uppsats fokuserar på bland annat estetiska uttryck och studerar 

ikonografiska element i Japans samtida religiösa landskap har jag valt att avstå från att 

använda mig av fysiska bilder i den löpande texten eller i en bilaga. Detta i samband 

med Japans copyrightlag samt den ringa tid jag har haft för att skriva uppsatsen vilket 

inte öppnar för att vänta på svar tillbaka från upphovsmakarna. Därför har jag valt att 

istället för bilder länka till var bilderna originellt bör finnas: tidningar, affischer, 

webbsidor och twitterkonto. När texten hänvisar till en bild kommer jag att skriva i en 

fotnot de länkar där bilderna hittades och var tillgängliga i skrivande stund (2018). 

    

2.2 Cute studies: ett nytillkommet fält 

Det finns två termer i det japanska språket som används flitigt av forskare som tillhör 

det nytillkomna forskningsfältet cute studies, söthetsforskning. Dessa två termer är 

kawaii respektive moe (en mer ingående förklaring av dessa termer presenteras i 3.3). 
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Cute studies studerar gullighet som fenomen och dess världsomfattande spridning. 

Forskare som rör sig i det här fältet studerar bakgrunden till gullighet och vilka element 

som gör något gulligt och därför populärt.10 

   Tidigare forskning föreslår att vår uppfattning av det gulliga styrs av hur likt objektet i 

fråga är likt en bebis till utseendet. Denna teori formulerades för första gången av 

etologen Konrad Lorenz som påstod att ju mer lik en bebis i formen, desto gulligare 

uppfattas objektet vara och desto mer talar det till våra inbyggda föräldrainstinkter. 

Därför måste något som är sött, enligt Lorenz, innehålla ett eller flera av följande 

attribut: (1) stort huvud; (2) lång panna; (3) stora ögon; (4) kortväxt; (5) en rund 

kroppsform; (6) en mjuk yta och; (7) knubbiga kinder. Dessa attribut kallas för: 

Kindchenschema, eller ”babyschema”.11 Senare forskning har byggt på Lorentz verk 

och hittat fler element som kan ha en roll i att något anses vara gulligt. Hitoshi Nittono 

har bland annat hittat bevis på att det inte bara är estetiska faktorer som avgör gullighet, 

men även emotionella. Han har hittat att objekt som inte är levande ting, men som 

speglar känslor såsom ledsamhet, glädje och pinsamhet ses som gulliga av en större 

grupp av människor.12  

   Cute studies teoretiska verktyg används i denna uppsats för att få en vetenskaplig 

förklaring av gullighet och varför kawaii och moe-estetik är populär. Hur bland annat 

Lorentz teori och Nittonos tankegångar kommer till användning i denna uppsats 

presenteras i kapitel 5.  

2.3 Om ikonografi  

Ikonografi betyder bokstavligt: beskrivning av bilder, och hänvisar till en 

forskningstradition som berör en bilds betydelser och hur en betraktare kan tolka 

dessa.13 Härmed kan vi fastställa att ikonografi mera fokuserar på kontext och innehåll 

än själva konstens form.14 Erwin Panofsky beskriver tre nivåer för att läsa konst 

ikonografiskt. Den första nivån kallas för den ”pre-ikonografiska” nivån var 

beskrivningen av ett konstverk i neutrala termer kan ses som ikonens pre-ikonografiska 

                                                 
10

 Joshua Paul Dale. ”Cute studies: an emerging field.” East Asian Journal of Popular Cutlure 2016 2(1), 

s. 6 
11

 Hitoshi Nittono. “The two-layer model of ‘kawaii’: a behavioural science framework for understanding 

kawaii and cuteness.” East Asian Journal of Popular Culture 2016 2(1), s. 85 
12

 Se Nittono 2016 
13

 Jones, Lindsay (red). The Encyclopedia of Religion, vol 7 [elektronisk resurs]. Macmillan Reference 

USA 2005, s. 4295 
14

 Laurie Schneider Adams. The Methodologies of Art: An Introduction. New York: Westview Press 1996 

s. 36 
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nivå. Den andra nivån kallas för konvention och prejudikat; här ges bildens olika 

symboliska meningar värde utifrån namngivning och identifiering, på den här nivån gör 

en text ofta bilden sällskap. Den sista nivån fokuserar på bildens inneboende mening 

och tar hänsyn till bildens upphovsmakare, kulturella bakgrund och andra yttre 

påverkningar.15 Den här uppsatsen lägger vikt på den andre och tredje nivån och 

fokuserar där på den kommersiella sidan av en religiös bild, dvs. de ekonomiska 

aspekterna av religion. I denna studie studerar jag hur religiösa institutioner 

marknadsför sig själva med hjälp av en förståelse om ikonografi, dvs. förståelsen om 

hur en betraktare kan uppfatta en bild. Medan vissa definitioner av religion väljer att 

ignorera eller utesluta helt den kommersiella delen av religiös handling, kan man inte 

undgå att se likheter mellan ekonomi och religion.16 Den andra nivån av ikonografisk 

läsning kan visa oss skaparnas intentioner och medvetna bruk av utvalda form- och 

symbolspråk. Medan den tredje nivån av ikonografisk läsning kommer väl till pass för 

att kontextualisera bruket av utvalda estetiska former såsom kawaii- och moe-estetik (se 

3.3). Hur dessa två nivåer av ikonografisk läsning och de två formspråk kommer till 

användning som analytiskt verktyg i denna uppsats presenteras i kapitel 5.  

 

2.4 Om kandering 

Kandering är den teori jag har skapat för att förklara det fenomen som studeras i denna 

uppsats. Kandering är i sin grund en matlagningsmetod där man förser t.ex. frukt med 

ett lager av kristalliserat socker, så att frukten håller längre och får ett sött smakande 

lager. I denna uppsats används kandering som ett sätt att förklara bruket av gullighet av 

religiösa institutioner för att nå ut till nya besökare. Kanderingsprocessen kallar jag 

gulliggörandet av objekt, subjekt eller bådadera för att vara mer tillgängliga till en större 

publik. Detta kan kortfattat kallas för kandering. Denna process är inte till för att 

värdesätta om något som görs fungerar eller ej, istället går kandering ut på att förklara 

varför något görs.  

   Kanderingsprocessen sker på följande sätt: 

 

Kanderade ”äpplen”  

1. Kanderaren – ”säljaren”  

                                                 
15

 Erwin Panofsky. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (Ny upplaga). 

New York: Harper Row (1977[1972]), s. 5-7   
16

 Lindsay (ed) 2005, s. introduktion  
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2. Ämnet som kanderas – ”äpplet”  

3. Ämnet som kanderar – ”sockret”  

4. Konsumenten – ”köparen”  

 

Det första steget i kanderingsprocessen är: (1) kanderaren; ”säljaren” som väljer att 

använda gullighet för att sälja sin vara vilket är: (2) ämnet som kanderas: ”äpplet,” i det 

här fallet en religiös symbol; (2) ämnet som kanderar; ”sockret,” en visuell eller abstrakt 

förändring till det gulliga, och; (4) konsumenten som dras till att köpa den kanderade 

symbolen.  

   En del av kanderingsprocessen är förflyttningen av fokus och mening samt 

möjligheten till kopiering. En förenkling till söta former och symboliska grundsatser gör 

figuren mer tillgänglig till en större grupp av människor, samt mer tillgängligt för 

kopiering (produktionen av likartade bilder, tjänster och idéer). Det behöver därför inte 

heller endast vara i form av visuella bilder men kan även vara mer abstrakt; detta i form 

av språk eller musik. Kanderat språk och hur det kommer till uttryck presenteras i 

kapitel 4 och 5. Det söta kanderade lagret gör den kanderade produkten mer 

”beroendeframkallande”, och skapar en bild som är enklare att ta med, tycka om, samt 

applicera känslor och mening på. ”Sockret” hjälper att tillsynes ta bort religion ur 

ekvationen. Religiösa begrepp omdefinieras så att deras övernaturliga betydelse 

skalas av. Kanderingen av religion förflyttar fokus från det heliga, religion, till det 

profana, sockret, vilket gör att det går hem med en större publik. Samtidigt som den 

ursprungliga symbolen, äpplet, fortfarande finns under sockerlagret.     

   Här bör påpekas att en liknande analogi av denna process har gjorts tidigare. Men 

utgångspunkten skiljer sig samt synen på vad som görs gulligt och varför. Adrian Cheok 

och Owen Fernando liknar gullighet, och processen att göra något sött, vid 

tillverkningen av ett piller. Det föremål som görs gulligt betecknas som ett bittert piller 

som en konsument annars inte skulle vilja intaga och som behöver ett sött smaksatt skal 

för konsumenter att vilja köpa det.17 Denna analogi liknar min egen teori om kandering, 

men har en annan utgångspunkt där det som görs gulligt inte är neutralt till en början 

utan uttalat bittert och något som konsumenter kanske inte vill ha. Vidare saknas de fyra 

stegen som kanderingsprocessen har. Här blir det intressant, för om vi ska applicera 

denna teori på religion måste vi värdesätta det. Eller? 

                                                 
17

 Se Cheok och Fernando 2012 
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   Tillbaka till analogin med äpplet som kanderas. Själva äpplet är en hälsosam frukt, 

men det kanderade lagret lägger till en ohälsosam dimension, sockret. Kan vi härmed 

påstå att religion i sin grund är hälsosam och det kanderade lagret som appliceras är 

ohälsosam? Kanderingsprocessen tillför en dimension av värde mellan två parter, den 

ursprungliga symbolen och resultatet av kandering. Som sagt är socker 

beroendeframkallande och detta betyder att den kanderade symbolen uppmuntrar till 

konsumtion hos konsumenten. Är detta bra eller dåligt? Kan vi värdesätta den 

kanderade symbolen? Fungerar kandering? Är det positivt? Eller negativt? Jag anser 

själv att dessa frågor inte kan besvaras med själva kanderingsprocessen för att dess 

verksamhet rör endast själva förändringen och är till för att beskriva, samt förklara 

varför något förändras. De fyra stegen i kanderingsprocessen rör sig inte mot en femte 

dimension som skulle kunna vara samhället. Det håller sig på en närmast individuell 

nivå. Kanderingen är till för att förklara varför samt hur något görs, sedan om resultaten 

fungerar enligt planerna eller har väntat resultat kan studeras med andra verktyg.  

   Hur kandering kan appliceras på uppsatsens fallstudier presenteras i kapitel 5.  

 

3 Religion och kultur i Japan 

Religion i Japan är ett omtvistat ämne. Det krävs därför en kort introduktion för att ge 

den bakgrundsinformation som behövs för att förstå de religiösa institutionerna som 

beskrivs i kapitel 4. I 3.1. beskrivs religionsbegreppets natur i Japan och om de största 

religionerna i Japan som återkommer i fallstudierna beskrivs kortfattat. I 3.2. beskrivs 

religionernas roll i samtidens Japan. Sist i 3.3. nämns två kulturella uttryck som är 

centrala i uppsatsen. 

 

3.1 Religion i Japan 

Japan kallas ofta ett undantag när det kommer till narrativ om modernitet och 

orientalism. Det dominerades aldrig ekonomiskt av västerländska makter; dess snabba 

modernisering gjorde det till en kolonial superkraft runt sekelskiftet; och det upptog ofta 

på eget bevåg utländska studier och andra politiska och kulturella aktiviteter i 

västerländska konversationer och akademiska sammanhang. Japan skapade sin egen 

identitet i väst och tillät inga västerländska makter att ta sig friheten att definiera Japans 

kultur och nationalitet. Samma udda relation har Japan till narrativ om 
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religionsbegreppet som tenderar att betona begreppet religion som en europeisk 

påläggning som kolonialt har tvingats på andra länder.18   

   När man studerar religion i Japan stöter man ofta på patrull och ord såsom 

”problematisk” och ”svårtolkad” används ofta för att beskriva religion i Japan. 

Naturligtvis kan vi inte ignorera detta i denna uppsats och påstå att sådant inte är fallet, 

för naturligtvis är religion i varje samhälle, inte bara Japan, en svårdefinierad del av en 

större struktur. Det japanska ordet för religion är shūkyō och ses som en av källorna till 

den problematik gällande religiositet i landet, för shūkyō, som i modernare tid förenklad 

översätts som religion, är en tämligen ny term i Japan. Religionshistorikern Jason 

Josephson Storm19 har skrivit utförligt om den teoretiska bakgrunden bakom 

religionsbegreppet i Japan i boken The Invention of Religion in Japan (2012). Storm 

studerar här bakgrunden till den problematik runt det påstådda västerländska begreppet 

religion och hur japanska teoretiker valde att tackla denna term och översätta den till 

japanskt språk och kulturell tradition. Uppsatsens tema ligger inte i linje med denna 

intressanta diskussion kring religionsbegreppets teoretiska spörsmål i Japan men det är 

ändock av intresse för att rama in Japans relation till själva termen och därmed det 

kulturella fenomen som den syftar till. Därför passar det att gå igenom termen shūkyō 

och vad som har gjort religionsvetare så försiktiga när det kommer till själva termen 

religion i Japan. Vad är själva problemet?  

   Problemet ligger i att religionsbegreppet i Japan är en tämligen ny uppfinning som 

skapades av en intellektuell elit i Japan för att skapa politiska riktlinjer som gick 

samman med västerländska krav på landet under slutet av 1800-talet. Det gjordes i 

kölvattnet av landets nära 300 år långa självvalda isolering, eller låt oss säga oerhört 

strikta gränskontroller som endast tillät icke-koloniala figurer att komma in i landet 

(dvs. handelsmän). Eftersom Japan saknade ett begrepp som med samma betydelse som 

det västerländska begreppet religion bestämde man efter många försök att termen 

                                                 
18

 Se Jason Ānanda Josephson, The Invention of Religion in Japan. University of Chicago Press, 2012; 

för en mer utförlig studie gällande dessa påståenden.  
19

 Inte av vikt för uppsatsen men av vikt för de läsare som vill läsa mer av Storms verk bör påpekas att 

Storms skrifter och studier publicerade innan 2016 är arkiverade under namnet Jason Ānanda Josephson, 

efter 2016 (i samband med giftermål) ändrade Storm sitt namn till nuvarande Jason Josephson Storm och 

studier efter den tidpunkten kan hittas under det namnet, det betyder att ovannämnda bok finns att hitta 

under Storms tidigare namn. En annan studie som är oerhört intressant men som är helt bortom 

uppsatsens tema är Storms bok The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of the 

Human Sciences (University of Chicago Press 2017) där Storm tacklar sekelskiftets västerländska tänkare 

(bl.a. stora namn som Éliphas Lévi, Max Müller, Max Weber och Sigmund Freud) som hävdade en 

avförtrollning av den västerländska civilisationen med avstamp i moderniteten samtidigt som de tog 

inspiration av spiritualism. Här studerar Storm dikotomin (och kan vi säga ironin) bakom detta tankesätt 

och hävdar bland annat att västerlandet inte var den vagga av sekularisering och modernisering som dessa 

tänkare förespråkade, tvärtom.  
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shūkyō var det närmaste till det västerländska religionsbegreppet och dess mening 

förändrades till att nu bli det japanska språkets motsvarighet till det västerländska 

religionsbegreppet.20 Men shūkyō var inte bara en uppfinning av en intellektuell elit i ett 

försök att besvara en västerländsk makts argument för religionsfrihet (och därmed 

möjlighet att missionera), men ett försök att sätta Japan i ett globalt sammanhang, ett 

modernt sammanhang som skulle göra det svårt för de västerländska makterna att 

kolonisera kejsardömet. För att göra detta utvecklades det japanska religionsbegreppet 

till att vara i led med modernitetens tankenötter som fanns bland den vetenskapliga 

eliten i västerlandet. Religionsbegreppet och därmed de mest prevalenta religionerna i 

samhället, det som senare kom att bli shintō samt de buddhistiska kulterna och 

konfucianska tankesättet, kom att utvecklas teoretiskt på slutet av 1800-talet; religioner 

i Japan kom att sättas i dialog med kristendomen, buddhistisk filosofi blev 

sammanlänkat med västerländsk filosofi och japansk politik kom att sättas samman med 

internationella lagar, kortfattat skapade japanerna en identitet som målade upp Japan 

som ett modernt rike. Japan skulle inte koloniseras, de skulle kolonisera och ses som de 

västerländska makternas like.21 Med avstamp i detta bestämde man att shintō skulle vara 

det som världen skulle se som en del av den japanska nationssjälen och därför kunde 

den inte endast vara en religion (och därmed omodern). Den delades upp i religiösa och 

rituella handlingar samt sekulära politiska tankegångar; buddhismen blev däremot en 

religion och konfucianismen blev identifierad som en filosofi.22 Denna akt har skapat tre 

kategorier och man kan gå så långt att denna medvetna handling har skapat den debatt 

kring dessa tre religioners religiositet i modern tid.  

   Men då blir ju frågan: finns det religion i Japan?  

   Jo, när man öppnar en lärobok om världsreligion kommer två religioner garanterat att 

dyka upp när man öppnar kapitlet om Japan; shintō och buddhismen. Shintō (ibland 

kallat för shintoismen) kallas ofta för landets inhemska religion, ursprungsreligionen. 

Buddhismen kom till Japan runt 500-talet och har över tid genom synkretism beblandat 

sig med redan befintliga religiösa traditioner.23 Redan i denna korta sammanfattning 

                                                 
20

 Storm 2012, 257-258; ordets grund finns att hitta i termerna oshie/kyō, som både betyder ’läror’ och 

kan både syfta till buddhistiska dogmer och läror men har sedan fått ta del i roten av shūkyō och fått nya 

dimensioner.  
21

 Storm 2012, 258 
22

 Ibid.  
23

 Detta är en kortfattad sammanfattning av de två religionernas läge i Japan som ofta återfinns i allmänna 

källor. För exempel online behöver man inte leta länge: https://www.japanexperterna.se/artiklar/shinto 

samt https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/japan/religion/ ger en kortfattat bild av 

religion i Japan. Lägg märke till att i bägge artiklar kallas shintō för Japans inhemska religion.  

https://www.japanexperterna.se/artiklar/shinto
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/japan/religion/
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stöter man på patrull. Sammanfattningar av detta slag är populära och kan återfinnas 

närmast överallt. Men de väljer att sätta bestående religiösa traditioner i ett abstrakt 

historiskt sammanhang: ”inhemsk” och ”kom till Japan under 500-talet”, vilka skapar 

en bild av gamla, tidlösa religioner. För att förstå religion i Japan måste man förstå 

debatten som har pågått om den, samt vilken roll den har spelat i Japans historia och hur 

det har format den moderna japanens syn och relation till religion. Därför, för att 

undvika att upprepa ett gäng med böcker och ge en historiografisk presentation av de 

religiösa traditionerna i Japan väljer jag att istället presentera problematiken med just 

detta slag av presentation. För de läsare som är intresserade av litteratur som giver en 

överblick av Japans religioner hänvisar jag till fotnoten som är fäst till denna mening.24 

För att ge en bild på den problematik presentationer som dessa kan ha, presenteras i 

följande stycke en kortfattad presentation av shintō.  

   Shintō beskrivs ofta som Japans inhemska religion som fokuserar på naturliga 

fenomen som manifesteras som övernaturliga, eller gudomliga väsen som kallas för 

kami.25 Detta är naturligtvis en förenklad förklaring av en grupp av religiösa traditioner 

som har i senare tid givits paraplynamnet Shintō. Dessa religiösa traditioner som för 

enkelhetens skull kallas samlat för Shintō brukar delas in i olika kategorier; kejsarhusets 

shintō (koshitsu shintō) och helgedomsshintō (jinja shintō); sektshintō (shusha shintō) 

och folkshintō (minzoku shintō). Denna uppsats är för liten för oss att gå in i vad dessa 

kategorier innebär vilka även är utanför uppsatsens tema.26 Istället fokuserar vi på vad 

som har satt igång en nuvarande debatt kring shintōs ålder och nivåer av inhemskhet 

(och då även buddhismens roll i Japans historia).  

   Debatten kring shintōs ålder och nivåer av inhemskhet startades av historikern Toshio 

Kuroda som 1981 skrev en artikel vid namn: ”Shinto in the history of Japanese 

religion”. I artikeln hävdar Kuroda att shintō som en bestämd religion skapades under 

Meijiperioden (1868–1912) som en effekt av de japanska nationalistiska ideologierna 

som härskade i landet under den tiden. Kuroda fortsätter med att påstå att det är 

                                                 
24

 För en överblick av religion i Japan hänvisar jag till H. Byron Earharts Religion in Japan: Unity and 

Diversity (2013), Masaharu Anesakis History of Japanese Religion (1996) samt Joseph Kitagawa On 

Understanding Japanese Religion (1987). Dessa böcker ger en kortfattat överblick av de olika religiösa 

traditionerna i Japan samt deras historia.  
25

 Denna förklaring återfinns oftast i följande källor: reseböcker, läroböcker, historieböcker och 

webbsidor om Japan. Naturligtvis kan man som forskare inte leva hela livet i ett elfenbenstorn och gå ut 

på att varje liten bok om ett särskilt ämne ska gå i djupet på det, då skulle det inte behövas forskning till 

att börja med. Men det finns en fara i breda generaliseringar som man inte kan undvika. Sedan att religion 

i Japan inte är världens mest utforskade ämne kanske gör det lättare för generaliseringar att få fäste.  
26

 För en god överblick och överskådligt verk kring shintōs historia och kategoriseringar hänvisar jag till 

Helen Hardacres bok Shinto: a History (2015) och där anförd litteratur.  
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problematiskt att hävda att den shintō som återfinns i texter såsom Nihon shoki (krönika 

om Japan) är samma religion som finns i Japan idag. Kortfattat menar Kuroda att det 

finns en fara med att hävda att shintō är inhemskt och därmed en unik japansk religion. 

Hans artikel var kort men satte igång en ny rörelse av forskning kring shintōs historia 

och ålder. 27 

   Det som man kan uppmärksamma i kölvattnet av denna debatt är att de moderna 

ovannämnda kategorier av shintō är skapade av den japanska regeringen efter andra 

världskriget i ett försök att omintetgöra den nationalistiska apparat som den nu inte 

längre aktiva kategorin statshintō (kokka shintō) var. Statshintō var den form av shintō 

som skapades när shintō delades upp mellan religiösa handlingar och sekulära politiska 

tankegångar. Statshintō skapades i kölvattnet av den sista kategorin. Statshintō sågs vid 

slutet av andre världskriget som en av de nationalistiska apparaterna som gjorde att 

Japan gick så långt under kriget, detta resulterade i att regeringen valde att ta bort 

statshintō ur regeringsformen och skapade de kategorier vi har idag.28 Här kan vi se det 

problematiska med bland annat shintō i Japan och det som har gjort att så många 

forskare har valt att gå på tårna när de närmar sig ämnet. Religion i Japan är en del av 

landets politiska historia och därför komplicerat och ibland rent av problematisk. Vilken 

shintō är det vi kollar på idag? Är det samma som den under Meijiperioden som Kuroda 

hävdar dagens shintō härrör från eller är det en skapelse från efter andra världskriget? 

Är det Japans inhemska religion eller en religion som skapades av en intellektuell elit 

som försökte att skapa en nationell identitet? Eller kom den till under 700-talet när 

buddhismen kom till Japan och de första försöken att artikulera religiös dogm kom till 

öriket?  

   Frågorna är otaliga. Vi kan häri se vad som gör att många forskare ofta ser religion i 

Japan som problematisk. Problemet är att under den långa japanska historien ständigt 

skapades och återskapades det som vi nu kallar religion i Japan. Så vad folk nuförtiden 

anser som shintō och buddhism är inte nödvändigt vad shintō och buddhism var för 

några hundra år sedan, eller tusen år sedan osv. Det är problemet. Religion är komplex 

och i ständig förändring. Tanken att det har funnits en inhemsk religion, eller att 

religion har varit oföränderlig är i för sig intressant. Vad menar vi med inhemskhet och 

när blir något inhemskt? Frågor som vi inte kommer att besvara under denna uppsats 

fast ändock frågor av värde.  

                                                 
27

 För en mer genomgående läsning kring detta hänvisar jag till Kurodas ovannämnda artikel samt John 

Breen och Mark Teeuwens bok; A New History of Shinto (2011). 
28

 Se The Shinto Directive 15 December 1945.  
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   Men hur ter sig religion i Japan då om vi förflyttar oss från den politiska diskursen 

som färgar ämnet?  I Japan finns det ett ordspråk som talar om religionens roll i Japan i 

nutid: ”man föds shintō, dör buddhist.”29 Hur detta ordspråk speglar religion i samtidens 

Japan och varför det är viktigt att komma ihåg förklaras i följande kapitelsektion.  

 

3.2 Religion i samtidens Japan 

I Japan har termen shūkyōbanare, ”avlägsnandet av religion”, fått ett allt hårdare grepp 

om den allmänna religiösa diskursen. Bruket av termen stöds, enligt flera forskare, av 

en fallande tro och en negativ syn på religion på stort, vilket förklaras med 

sekulariseringsteorin.30  

   Japans tas ofta upp som ett praktexempel på undantaget för sekulariseringsteorin. 

Medan ett antal forskare och japanerna själv gärna ser sig själva som mushūkyō (icke-

religiösa) och därmed sekulära och moderna, har i senare tid ett fler antal röster stigit 

upp ur massorna som påstår att Japan är ett post-sekulärt land. Religionssociologen 

Peter L. Berger (2013), en av pionjärerna av bland annat sekulariseringsteorin som 

under senare år av sin levnad gjorde en häftig U-sväng och blev en hängiven talman för 

post-sekulariseringsteorin, nämnde under ett panelsamtal vid Berkley Center for 

Religion, Peace & World Affairs att japanernas tro på landets sekularisering är 

ovidkommande och inte grundat i kunskap om vardagens religiösa traditioner som 

hänvisar till en djup spirituell och religiös mentalitet hos det japanska folket. I hans 

exempel hänvisade han till mizukokuyō, en tradition var kvinnor som har gjort en abort 

eller haft ett missfall väljer att hålla en begravning för barnets själ och ställa upp en jizō 

(barnens beskyddare) staty vid ett tempel.31  

   I kölvattnet av Bergers påstående kan vi blicka över Japans religiösa landskap med lite 

förvirrade ögon. För det japanska folket i stort har länge hävdat att de inte är så 

                                                 
29

 Ian Reader, Religion in Contemporary Japan. Basingstoke: Macmillian 1991, s. 7 
30 Ian Reader, “Secularisation, RIP? Nonsense! The ‘rush hour away from the gods’ and the decline of 

religion in contemporary Japan” Journal of Religion in Japan, 1(1), 2012, s.16 
31

 Hela panelsamtalet finns tillgänglig på Berkley Centrets youtube sida: 

https://www.youtube.com/watch?v=-KT2-79M6Ko&t=3607s. Den sektion jag hänvisar till i texten börjar 

I tidslucka 56:45, där Berger ställs frågan om hur han ställer sig till Inglehart och Norris påstående kring 

sekulariseringens framväxt i Östasien och däribland Japan som dess galjonsfigur. Berger är tveksam och 

håller inte med Ingelhart och Norris och refererar då till ovannämnda exempel. Bergers argument och 

ovannämnda exempel snuddar vid en större debatt som förs bland forskare om Japans folkliga traditioner 

kan ses som en fortsättning av äldre religiösa traditioner eller ny-spiritualism hos befolkningen, se 3.1 för 

en presentation av varför religiositet i Japan oftast ses som problematisk.  

https://www.youtube.com/watch?v=-KT2-79M6Ko&t=3607s
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religiösa.32 Men shintō-helgedomar och buddistiska tempel33 är spridda över hela Japan. 

Och många forskare har påpekat, att befolkningens deltagande i religiösa handlingar 

(besök till helgedomar och tempel) är ovanligt höga för ett land som ser sig själv som 

sekulariserat. Men medan forskarvärlden verkar vara tudelad i denna debatt kan vi inte 

undgå faktum att dagens religiösa institutioner i Japan å andra sidan verkar anse att 

Japans religiösa landskap står vid avgrundens rand.  

   Enligt ett flertal forskare är buddhismen den religion i Japan som har drabbats hårdast 

och många buddhistiska tempel har stängts i kölvattnet av befolkningens förändrade 

attityd gentemot religion.34 Religionsvetaren Ian Reader har till och med gått så långt 

som att påstå att buddhismen endast har sin plats kvar i Japans moderna samhälle för att 

det är buddhistiska tempel som håller i en större del av landets begravningar, något som 

också håller på att går ner i samband med en växande popularitet för sekulära 

begravningar.35 Även shintō har hamnat i en kris. Trots att ett flertal berömda 

shintōtempel har lyckats att hålla uppe besökarantalet kämpar på marknivå ett stort antal 

tempel för att hålla huvudet ovan vattnet, och många har fått stänga portarna för att det 

finns för få präster för att underhålla templen.36 Mindre religiösa rörelser i Japan har det 

inte så mycket bättre. Till exempel kristendomen som enligt mätningar utgör ungefär 

1% av landets befolkning är närmast osynlig i det japanska samhället. Kristendomens 

enda roll i det Japan är att vara en symbol för julfirandet och bröllop.37 

   Sedan början av sekelskiftet har olika religiösa institutioner i Japan försökt att 

motverka det fallande besökarantalet och det tilltagande ointresset för religion. 

Samtidigt finns det bland religiösa experter ett motstånd att försöka konvertera 

                                                 
32

 Se till exempel Ian Readers moderna klassiker: Religion in Contemporary Japan (1991) som ett verk 

var detta påstående studeras grundligt. Reader presenterar i detta verk Japans religiösa landskap och de 

olika attityder som finns att hitta bland landets befolkning. Han gör en djupdykning i traditioner och 

religiösa handlingar som av japanerna själva viftas bort som traditioner och inte bevis på någon djupare 

religiös praxis. Det som lyfter upp Readers studie som värdefullt är att det inte är en studie i 

sekularisering eller en presentation av den religionsvetenskapliga forskningen gällande Japans religiösa 

landskap, det är istället en noggrann observation av Japan och dess spektrum av attityder och relation till 

religion.  
33

 Jag har valt att följa den benämningstradition som har härskat inom forskningen av religion i Japan och 

vald att skilja mellan en byggnad ägnad åt shintō och en byggnad ägnad åt buddism. På engelska stöter 

man ofta på följande uppdelning: shrines för shintō och temple för buddismen. Detta går tillbaka till det 

japanska språket som väljer att skilja mellan dessa två byggnader: jinja för shintō och tera för buddismen. 

På svenska blir detta helgedom (som är den närmaste översättningen för shrine, jinja) för shintō och 

tempel för buddismen.  
34

 Se Nelson 2011, 2012; Reader 2012; precis som i Sverige är Japans orter fyllda med religiösa 

byggnader. Men precis som med Sveriges kyrkor är mer än hälften tomma.  
35

 Reader 2012, 16–18 
36

 John Breen och Mark Teeuwen. A New History of Shinto. Chisester: Wiley-Blackwell. 2011, s. 219 
37

 Patrick Drazen. Holy Anime! Japan’s view of Christianity. Lanham: Hamilton Books 2017, s. 96 
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befolkningen till en viss religion, detta för att Aum Shinrikyō incidenten (1995), när 

giftgas släpptes ut i Tokyos tunnelbanesystem av en religiös kult, fortfarande är färskt i 

befolkningens minne och det fortfarande härskar misstro gällande religiösa specialister i 

Japan.38 

   I ett försök att undvika att öppet konvertera människor har flera religiösa institutioner 

i Japan, inte bara buddhistiska och shintō, börjat använda andra strategier än 

dörrknackning för att nå ut till potentiella troende. Dessa strategier presenteras mer 

ingående i nästa kapitel.  

 

3.3 Japanska estetiska kategorier – kawaii och moe  

I den här uppsatsen lyser två ord med sin allomfattande närvaro, därför ser jag det som 

min plikt att gå in i ordens betydelse och bruk, både i vardagen och i forskningen men 

främst i denna uppsats.  

3.3.1 Om kawaii 

Kawaii är ett adjektiv i modern japanska som ofta översätts med ordet ’söt’. I grund och 

botten betyder det emellertid ”gullighet” eller ”ett barnliknande tillstånd.” Kawaii 

innefattar betydelser såsom: söt, bedårande, oskyldig, ren, enkel, äkta, sårbar, svag och 

oerfaren vad gäller socialt beteende och fysiskt utseende.39 Ordets etymologiska historia 

kan användas för att förklara kawaiis definitionsbredd. Ordet härstammar från Heian-

periodens (795–1185) litterära verk där den dyker upp i formen kaowayushi, vilket 

beskriver ett tillstånd av blyghet och förlägenhet. Under den här tiden användes den inte 

för att beskriva ett estetiskt tillstånd, men som en beskrivande term. Sedan utvecklades 

ordet till kawayushi, vilket lade till dimensionen av medlidande och ljuvlighet.40 Det var 

under Edo-perioden (1603–1868) som ordet, nu skrivet och uttalat som kawaigaru eller 

kawairashii, kom att anta samma betydelse som dagens kawaii. Och det var under 

Meiji-perioden (1868–1912) som ordet tillslut antog dagens form, kawaii, samtidigt 

som den då antog det barnlikande tillståndet och kom att anta betydelser som liten, 

oskyldig och barnslig.41  

                                                 
38

 John Nelson. “Global and domestic challenges confronting Buddhist institutions in Japan.” Journal of 

Global Buddhism, 12. 2011, s. 8 
39

 Sharon Kinsella. "Cuties in Japan." Women, media and consumption in Japan. 1995, s. 220 
40 Rea Amit. “On the Structure of Contemporary Japanese Aesthetics.” Philosophy East and West, 2012, 

s.178 
41 Amit 2012, s. 179.   
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   Kawaii är ordet som det framväxande forskningsfältet cute studies, söthetsstudier, har 

valt som teoretisk grundterm för att förklara vad som händer med människan när vi 

betraktar något som ses som gulligt samt för att undvika negativa konnotationer 

västerländsk forskning har med ordet söt. Kawaii som estetisk hade tagit sig till Europa 

och Nordamerika under 1800-talet, blomstrade i Japan på 1970-talet och har sedan 

1980-talet dominerat den estetik som förknippas med Japan. Ett västerländskt respektive 

österländskt exempel av kawaii-estetik är Mickey Mouse respektive Hello Kitty, som är 

klara exempel på hur söthet kan ta sig in i folkhemmen.42  

   I den här uppsatsen används kawaii för att förklara olika estetiska utseenden som av 

en bredare allmänhet (i form av andra forskare och journalister) uppfattas som kawaii.  

 

3.3.2 Om moe  

Förutom gulliga figurer som är runda och söta är Japan känd för en annan estetik som 

har tagit världen med storm. Denna estetik kallas för moe. Detta ord har likt kawaii 

många olika funktioner men brukar användas för att beskriva utseendet hos gulliga, 

barnliknande figurer i media såsom anime och manga. Figurer med mjuka former, 

barnsliga kläder och beteenden brukar kallas för moe, här syftar man till både utseendet 

och deras beteende.  

   Moe är den andra estetiska kategorin som förekommer i denna text. För när man talar 

om kawaii är moe aldrig långt borta. Som vi redan har märkt när vi studerade kawaii är 

japanska ord ofta komplexa i sin betydelse och stöpta i historia och ordet moe är inget 

undantag. Ordet moe kommer från verbet moeru vilket betyder ”att skotta upp” eller ”att 

gro fram” men likaså visar släktskap till det japanska verbet för ”att brinna upp” och det 

är i denna reinkarnation som ordet mestadels används för att beskriva känslan av ”att 

brinna upp” av passion riktad mot de figurer som avbildas i moe-estetik.43 Inom 

populärkultur hänvisar moe oftast till en viss visuell stil med fokus på gulliga flickor. 

Dessa gulliga flickor kallas av fans för ”lillasystrar”. Detta kombineras med ett barnsligt 

och gulligt utseende som ofta kopplas till hur små barn beter sig. Detta kan naturligtvis 

tolkas som lätt perverst för att de figurer som ofta har moe-estetiska utseenden ser ut 

som unga flickor och tjejer (eller unga pojkar), trots att deras ålder inte nödvändigtvis är 

                                                 
42 Joshua Paul Dale. “Cute studies: An emerging field.” East Asian Journal of Popular Culture 2(1), 

2016, s. 5-6 
43 Patrick W. Galbraith. “Moe: Exploring Virtual Potential in Post-Millennial Japan”. Electronic journal 

of contemporary Japanese studies. 2009, (hämtad 2018-11-30) 
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i barnaåldern (ofta kan vuxna karaktärer uttrycka moe-estetik). Moe liksom kawaii är 

grundat i en önskan om det som är ungdomlig och barnsligt.  

   Antropologen Patrick Galbraith har studerat moe-kulturen och definierar termen såhär: 

 

”[M]oe är en önskan riktad till det fantastiska, inte det fysiska. En attraktion 

till fantasiformer speglar inte nödvändigtvis en önskan om det fysiska den 

representerar. Man kan ha ett yngre syskon utan att känna moe eftersom 

personen i fråga inte är riktig och inte utför karaktären som kallas 

"lillasyster" eller helt enkelt för att hon inte är en tvådimensionell fantasi.”44  

 

Moe rör sig på det tvådimensionella planet. Det betyder att dess attraktion likaså rör sig 

tvådimensionellt. Moe såsom Galbraith beskriver att det handlar om attraktionen till 

fiktiva figurer som innehar olika drag som påminner om barn och som konnoterar 

gullighet, dvs. kawaii. Moe har därför sin grund i fantasin och för att förstå attraktionen 

till moe-estetiken, måste man förstå argumenten bakom. Galbraith skriver att moe-

estetiken går hand i hand med önskningar och förhoppningar som inte tillhör denna 

värld, och det är således en logisk slutsats att det skulle röra sig om det icke-mänskliga, 

dvs. det som inte är verkligt, det fiktiva. Om kawaii, den söta estetiken, är grundat i en 

längtan efter det ungdomliga och det oskyldiga, som manifesterar sig som gulliga 

tecken och utseenden,45 är längtan efter det perfekt gulliga, moe. Men likt kawaii så rör 

sig moe endast i det visuella planet, och de önskningar som appliceras i attraktionen till 

moe-estetiken därmed har sin början och sitt slut i det visuella planet och lämnar inte 

det.46 Det är ett formspråk som ofta är kopplat till en grupp av fans som i Japan kallas 

för otaku,47 som ofta slukar denna media hel och skapar en del av sin personlighet 

runtomkring detta.48   

   Hur dessa två formspråk kommer till användning som analysverktyg granskas i 

kapitel 5.  

                                                 
44 Galbraith 2009 
45 Kinsella 1995 
46 Galbraith 2009 
47

 Otaku betyder ordagrant ”ditt hem”, men har i modern tid fått betydelsen av någon som stannar hemma 

och är ett fan av någonting, oftast anime- eller manga-relaterat.  
48

 Detta må låta ohälsosamt men personligen anser jag att det är bra att vara fan av något. Sedan att skaka 

på huvudet och tystlåtet mumla ”endast i Japan skulle man gå överbord med detta”, så ska vi inte glömma 

alla superhjälte-fans som dekorerar sina rum med planscher och figuriner, eller alla Lord of the Rings fans 

som vallfärdar till Nya Zeeland, som inte förekommer i böckerna men ändå har blivit Midgård för många. 

Fankultur har alltid funnits och har alltid uttryckt sig på liknande sätt: i materialism och närmast 

överdriven konsumering.  
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4 Fallstudier 

I detta kapitel presenterar jag uppsatsens fallstudier som sedan diskuteras och analyseras 

i kapitel 5. I nuvarande kapitel beskriver jag åtskilliga fall av kandering inom Japans 

religiösa sfär. 4.1 fokuserar på två tempel i Japan som kom i rampljuset när de öppet 

började att göra reklam för templen med hjälp av moe-versioner av härbärgade gudomar 

eller skapade helt nya gudomar vars utseende lånar av moe-estetiken. 4.2 studerar 

anime-pilgrimsfärder och dess roll i Japans religiösa landskap. 

   För att skapa reliabilitet kring fallstudierna är alla källor som har använts i denna 

sektion i skrivande stund tillgängliga på nätet och fallstudiernas natur är skriven på ett 

sätt som öppnar för egen tolkning. Alla källor har blivit källhänvisade i Oxford-formatet 

och är i skrivande stund tillgängliga för allmänheten (2018).  

 

4.1 Moe-tempel i Japan  

Som nämndes i kapitel 3 anser flera religiösa institutioner i Japan att deras roll i 

samhället håller på att försvinna. Befolkningen sekulariseras alltmer och intresset för 

religion minskar. Religiösa institutioner får det svårare att dra till sig nya besökare. Det 

finns även ett motstånd mot öppen konvertering vilket har lett till att tempel och 

institutioner skapat nya strategier för att dra till sig nya besökare. En av dessa strategier 

är att använda sig av populärkultur och tillhörande estetik för att attrahera en ny 

generation av troende, ungdomarna som har vuxit upp med estetiken.49 Detta kan 

uttrycka sig på olika sätt. Inom anime utspelar många serier sig vid tempel som finns på 

riktigt. Dessa tempel och de städer som de ligger i har omfamnat detta kändisskap 

genom att uppmuntra fansen av dessa animen att vallfärda till dessa tempel (se 4.2.2).50 

Sedan kan dessa tempel och helgedomar uppmuntra fortsatta framtida besök genom att 

sälja varor relaterade till animen på plats, och samtidigt informera fansen om templet 

och gudomen.51  En annan strategi som presenteras i denna sektion är när tempel och 

helgedomar skapar sin egen populärkulturella symbol, dvs. istället för att uppmuntra 

besök till området med hjälp av en redan bestående figur eller medium väljer vissa 

tempel att skapa sin egen figur med samma formspråk som dessa andra 

                                                 
49

 se t.ex. Inoue 2007 
50

 se Okamoto 2014, Yamamura 2015 
51

 se t.ex. Miller 2008, Sugawa-Shimada 2015a, 2015b 
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populärkulturella figurer. I denna sektion presenteras två tempel (ett buddhistisk och ett 

shugendō) som använder sig av populärkulturella strategier såsom liknande 

marknadsföring och moe-estetik för att nå ut till en ny generation av tänkbara troende.  

 

4.1.1 Ryōhoji i Tokyo 

Maj 2009, Tokyo prefekturen i Japan – Ryōhoji-templet i Hachioji-distriktet i Tokyo, 

placerar ett stort plakat vid ingången till templet med ordern: ”yōkoso ryōhoji he!”, 

”Välkommen till Ryōhoji!” En glad tjej, klädd i rosa, tecknat i klassisk moe-stil, håller i 

ett ceremoniellt svärd och svingar det mot en karta av det lilla tempelområdet. Runt 

templet står ett gäng av gulliga karaktärer som med hjälp av textbubblor informerar 

besökaren om templets olika byggnader och verksamheter. I mitten av kartan står 

samma tjej och hälsar glatt: ”Välkommen till Ryōhoji! Templet är en sändningsstation 

för tron!” 52 Templet har valt att omfamna det nationella intresset för allt som är anime 

och har skapat en ny version av templets primära gudom Benzaiten, en buddhistisk 

gudinna av konst och musik, en käck moe-gudinna vid namn Toro-benten.53 Namnet är 

en ordlek på gudomens namn, Benzaiten, samt skaparen av den moe-fierade versionen 

av gudomen, illustratören och sångaren Toromi. Till en början var Toro-benten endast 

en tecknad figur som skulle representera templets ansikte utåt, men sedan dess har 

troende även donerat en ”moe-buddhistisk staty” av Benzaiten/Toro-benten som delar 

rum i templets inre med en staty av Benzaiten. Statyns skapare förklarar att buddhistiska 

statyer måste utvecklas och använda sig av senaste design och teknologi för att kunna 

tilltala sin egen och kommande generation.54  

   Sedan 2009 har templet utökat sin aktivitet till att skriva ”templets signatursång” som 

”sjungs” av Toro-benten,55 mobilspel för Android respektive iOS mellan 2012 och 

2013, samt en idol-grupp av sångare, klädd som Toro-benten och andra figurer som är 

kopplade till templet har tagit plats i templets verksamhet, likaså en radiopodcast, 

Youtubekanal (var både poddar, intervjuer och musikvideor publiceras), ett Twitter-

konto, en online butik för artiklar förknippade med templets olika karaktärer, samt 

                                                 
52

 Miya Tanaka. ”Temple turns to ‘anime’ to lure the young” The Japan Times, 25 December 2010. 

Tillgänglig: https://www.japantimes.co.jp/news/2010/12/25/national/temple-turns-to-anime-to-lure-the-

young/#.W-KWLpNKg2w (hämtad 2018-11-07) 
53

 På templets hemsida finns att hitta ett stort antal bilder av Toro-benten tillgänglig: 

http://ryohoji.jp/top.html/  
54

 Tanaka 2010 
55

 Tanaka 2010 

https://www.japantimes.co.jp/news/2010/12/25/national/temple-turns-to-anime-to-lure-the-young/#.W-KWLpNKg2w
https://www.japantimes.co.jp/news/2010/12/25/national/temple-turns-to-anime-to-lure-the-young/#.W-KWLpNKg2w
http://ryohoji.jp/top.html/
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fortsatta meido-café evenemang.56 Templet har även producerad ett antal musikvideor 

(2010–2011)57 där skaparen Toromi, klädd som Toro-benten, sjunger live, medan 

videon går fram och tillbaka till en live performance och tecknade versioner av templet 

och dess gudomar. Bland dessa andra gudomar finns gudinnan Kichijōten, en 

buddhistisk gudinna som förknippas med kärlek och fertilitet, hennes moe-fierade form 

heter Kikōden, och som i vissa moment av musikvideon framställs erotiskt (med fokus 

på figurens bröst och höfter).   

   Religionsvetaren Elisabetta Porcu (2012) har varit i kontakt med Ryōhojis huvudpräst 

(29 april, 2012) och fått berättat till henne att prästen är noga med att poängtera att 

karaktärerna som templet använder för att göra reklam åt deras verksamhet bör hållas 

separat från templets ”riktiga” gudomar. Han ser dessa figurer (däribland Toro-benten) 

som ett verktyg för att sprida och lära ut allmänheten om Buddhism. Detta understryks 

med faktum att själva plakatet som satte igång hela verksamheten egentligen skapades 

med templens danka (hushåll som både hjälper till vid och får hjälp av templet) och 

deras barnbarn i åtanke, och var ursprungligen inte menat att bli en moe-skylt, detta var 

en senare medveten applikation mestadels sporrat genom media och utomstående 

intressen. Han är däremot oerhört tacksam för succén, tack vare denna kampanj har 

templet fått fler yngre besökare.58   

   Men samtidigt som templets reklamkampanj verkar fungera har flera nyhetsforum 

samt ett antal forskare varnat för vad religionsvetaren Jolyon Baraka Thomas har kallat 

för ”dålig religion.”59 Han menar att visst, de gulliga bildarna drar till sig nya besökare 

till templet, vilka deltar i templets olika evenemang och köper varor som har tillverkats i 

samband med templets kampanj, men de besöker varorna och deltar i evenemangen för 

                                                 
56

 Yōkoso Ryōhoji. ” ryōhoj meido kafe ~ Hachiōji ichō matsuri” no go hōkoku” 20 november 2013. 

Tillgänglig: http://ryohoji.jp/20131120/4289/ (hämtad 2018-11-30). 
57

 Länkar till musikvideon till sångarna ” Tera Zukkyun! Ai no Ryōhoji!” respektive ”Namu X Cyun:  

https://www.youtube.com/watch?v=ilPcK9ETgsc och 

https://www.youtube.com/watch?v=BKcUx2FStYE&t=5s; samt en länk till templets egna Youtubekanal 

松栄山了法寺 https://www.youtube.com/channel/UCfWKSvy-4RPNEZtZylFolrA där både moe- och 

idolmaterial publiceras, tillsammans med intervjuar, radiopoddar och sutraläsningar. Observera att 

Youtubekanalen startade år 2009, i samband med Toro-bentens skapande. Titlarna till sångerna är 

intressanta. Den första sången kan översättas till: Tempel zukkyun! Ryōhojis kärlek! - Zukkyun är 

onomatopoesi som indikerar känslan av att bli kär eller överväldigande av en känsla, ofta kärlek eller lust. 

Den andre sången kan översättas till: Amen X ”kvittra” – namu är en buddhistisk term för amen som 

konnoterar vördnad inför det gudomliga, cyun är en onomatopoesi som indikerar kvittrandet av en fågel 

eller känslan av att någon kramar någon hårt. Hänvisningar till kroppslig kontakt är påtagliga och förtäljer 

oss till vilken grupp av människor denna sång riktar sig till.  
58

 Porcu 2014, s. 163. 
59

 Thomas 2016, s. 486 
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deras intresse i karaktärerna (Toro-benten och kompani) som skapades och inte för att 

de är intresserade av buddhism.60  

 

4.1.2 Kisshosoji i Gose 

Oktober 2018, Nara prefekturen i Japan –Kisshosoji templet i Gose, tillhörande 

bergsekten shugendō,61 firade den tjugoförsta oktober födelsedagen av templets senaste 

gudomliga tillskott: En no Ozuna, en kvinnlig version, i klassisk moe-stil, av En no 

Gyōja (634– c:a 700), en bergsasket (yamabushi) och grundaren av shugendō sekten 

(The Japan News 2018).62  

   En no Ozunas namn är en ordlek på grundarens namn och ett alternativt uttal av det 

kanji (kinesiskt tecken) för Nara. Det som gör En no Ozuna unik är att hon inte är en 

estetisk omtolkning av en redan befinnande gudom som i Ryōhoji-templets fall, men 

som redan omnämnd en faktisk mindre gudom. Hon blev förra året invigd som gudom 

av bergsekten och härbärgades i templet tillsammans med dess huvudgudom, den 

shingon buddhistiska gudomen Fudō-myō. Ozuna följer den klassiska moe-estetiken, en 

söt och käck tjej med grönt hår och glasögon, men har givits olika element som 

konnoterar hennes tillhörighet till bergssekten, hon är klädd i en vit klädnad (suzukake), 

bär traditionella träskor (geta), håller en buddhistisk kräkla (shakujō) i ena handen och 

en symbolisk åskvigg (vajra) i andra.63   

   Ozuna skapades i samband med templets svåra ekonomiska situation och fallande 

besökarantal vilket riskerade att stänga templet för gott. Inspirerade av Ryōhoji-templets 

framgång bestämde templets personal att hyra in en lokal illustratör som skulle skapa en 

                                                 
60

 Ibid. 
61

 Shugendō är en esoterisk och synkretisk religion som blandar element av både buddhismen, shintō och 

folkreligion, samtidigt som den har påverkat dessa tre rörelser. Dess utövare (yamabushi) vandrar högt 

upp till bergen för att genomgå olika riter och prövningar för att därmed komma närmare bergets 
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moe-version av den härbärgade gudomen.64 Och i sann Ryōhoji anda startade templet 

ett Twitterkonto i Ozunas namn för att därmed kommunicera med den tilltänkta 

publiken. Kontot har i skrivande stund över 4000 följare. Kisshosoji har verkligen tagit 

till vara på möjligheten att skapa en bild av Ozuna på nätet. På kontot kommunicerar 

Ozuma i karaktär med många emojis och bruk av tonårsslang. På hennes Twitterkonto i 

sin introduktion designerar hon sin ”födelse” till den 24e oktober 2017, och kallar sig 

själv för en minarai bosatsu (bodhisattva lärjunge) som tränas i templet.65 Hon 

uppdaterar närmast dagligen i form av små hälsningar eller nyheter till sina följare och 

skapar därmed bilden av att vara en aktiv och ”levande” gudom.  

   Ozuna, som ny gudom inom Shugendō har blivit accepterad av dess följare och 

hennes gulliga utseende ses som en fläkt av positivitet som har dragit till sig nya 

besökare som kom till templet efter att ha kommit i kontakt med Ozuna.66 Templets 

personal har sagt att de hoppas att Ozuna kommer att bli en drivkraft för nya besökare 

att lära sig om shugdendō.67 De har börjat sälja ema och andra föremål med En no 

Ozunas bild på och templets goshuin (tempelstämpel) som är ett bevis på att man har 

besökt templet har blivit populär för att det också har Ozunas bild.68 

    

4.2 Anime-pilgrimsfärder  

I kölvattnet av anime filmen Kimi no Na wa (känd i väst under namnet Your Name, 

2016) succé, vilket förde turister och fans till platserna var filmen utspelade sig såsom 

Hida, Gefu prefekturen och sjön Suwa, grundades organisationen Anime Tourism 

Association. Denna organisation är i kontakt med kommuner över hela Japan och 

anime-industrier, och har omfamnat den pilgrimsmentalitet som har fått fans att resa 

över hela landet för att få sig en glimt av de platser som finns i de filmer och serier de 

har sett hemma. Anime Tourism Association har gjort det till sitt uppdrag att skapa de 

perfekta upplevelserna för dessa fans, dessa anime-turister, dessa anime-pilgrimer.69  

   På deras webbsida har de skrivit följande uppdragsredogörelse: 
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Our mission is to select and formalize the “Anime Pilgrimage Sites”. Moreover, we 

aim to establish an expansive route connected by “Anime Pilgrimage Sites” 

through a nation-wide public and private partnership structure. 

We wish to connect “Anime Pilgrimage Sites” (Local Regions), corporations, and 

content holders, allowing them to take advantage of the subject of the “Anime 

Pilgrimage Site” to provide goods and services and to create a welcoming 

environment for tourists, encouraging new economic growth. 

Through a number of methods, we aim to spread information about the “Anime 

Pilgrimage Sites” to supporters of Cool Japan both in Japan and abroad, connecting 

tourists and pilgrimage sites to create new customers.70  

 

Användningen av ordet pilgrimsfärd är av stort intresse för denna studie. 27 augusti 

2017 började Anime Tourism Association att välja ut olika städer (80 stycken, vissa 

städer förekommer flera gånger på listan) i Japan och benämna dem ”Anime Tourism 

88-Stop Pilgrimage”-hållplatser för anime fans (animepilgrimer) att stanna till och ta in 

landskapen som förekommer i deras favoritanime eller manga.71 Själva projektet var 

(och fortfarande är) inspirerat av shikoku henro (se 4.2.1). Många fans som genomför 

dessa resor har börjat kalla själva resorna för seichi junrei, vilket betyder ”pilgrimsfärd 

till en helig plats.”72 Turismvetaren Takeshi Okamoto har letat efter termens ursprung 

och har dragit slutsatsen att termen dök upp bland anime fan-cirklar runt 90-talet men 

var inte riktigt i bruk då, å andra sidan var termen populär innan vanliga medier började 

att ta vara på den efter 2008.73  

   I detta avsnitt presenteras två exempel på anime pilgrimsfärder, deras ursprung samt 

deras verkan på de religiösa platser som resenärerna förs.  

 

4.2.1 Shikoku henro på Shikoku 

Sedan 2010 har ön Shikoku i södra Japan försökt att få pilgrimsfärden shikoku henro på 

UNESCOs världsarvlista och startade upp The Shikoku Henro World Heritage 
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Inscription Council ledd av en grupp av öns största företag. Rådets ändamål har skrivits 

ned på deras webbsida:  

 

Coexisting in harmony with the local region for over a thousand years, the Shikoku 

Henro Pilgrimage is a representative example of Japanese cultural heritage. To 

ensure that this living culture is passed down to future generations, it is necessary 

to preserve the property while heightening awareness of its cultural value both 

domestically and abroad. In order to coordinate and maximize the efforts of 

numerous groups that have been working to preserve and transmit the culture of the 

Shikoku Henro Pilgrimage, Shikoku has united under the umbrella of one 

organization which is working towards achieving World Heritage status.74 

 

Lägg märke till en viktig detalj i denna ändamålsbeskrivning; fokus på världsarv och 

inget sagt om shikoku henros religiösa bakgrund.  

   Shikoku henro (Shikoku pilgrimsfärd) är en cirkulär pilgrimsrutt som för pilgrimen 

runt hela ön Shikoku. Rutten är ungefär 1200 kilometer lång och kan ta allt från 30 till 

60 dagar att slutföra (naturligtvis räknar vi inte med pilgrimerna som tar bussen istället 

för att tillryggalägga landskapet). Under färden besöker pilgrimen (eller turisten) 88 

tempel, spridda över öns fyra prefekturer, som enligt sägen har blivit uppresta eller 

besökta av den buddhistiska munken Kūkai.75  

   Shikoku pilgrimsfärden kallas för en seiseki pilgrimsfärd – en rutt som följer heliga 

spår eller närvaron av en helig person.76 I Shikokus fall är den heliga personen munken 

Kūkai (774–835), även känd under det postuma namnet Kōbō Daishi. Sedan Kūkais död 

och upplysning finns det ett flertal av legender kring honom som tecknar munken som 

en helig gestalt, vilket resulterade i att kult av vördnad formade kring honom – dess 

centrum är i Shikoku, Kūkais födelseplats.77 

   Men i kölvattnet av vad vi redan har valt att se som en följd av vad religiösa 

institutioner i Japan har identifierat som sekularisering, har även Shikoku 

Pilgrimsfärden, trots sin fortsatta folkgunst, fått tänka om hur man gör reklam för 

pilgrimsfärden och därmed locka en ny (och yngre) publik till sin verksamhet. Ohenro 
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blev svaret. Shikoku henro, kallas i folkmun för bland annat ohenro, storpilgrimsfärd, 

men är även namnet på tv-serien (2014–2015, 2018-) producerad av animestudion 

Ufotable i Tokyo. Serien är baserad på en tidningskolumn i Tokushima Shimbun vid 

samma namn som började publikation 2010 för att belysa pilgrimsfärdens jubileum. 

Serien söker att göra en ny generation av japaner varse om shikoku henro.78 Seriens 

handling följer tre gymnasietjejer, Maro, Chiwa och Megumi, som under sommarlovet, 

efter att Megumi har frågat de andra två, går hela Shikoku pilgrimsfärden i åminnelse av 

dess 1200 års jubileum. Serien är uppdelat i 44 avsnitt på ungefär 30 minuter var. 

Flickornas attityd till själva pilgrimsfärden är påtagligt sekulär, och endast Megumi, 

flickan som frågar om de andra två vill hänga med henne, har haft tidigare upplevelser 

med pilgrimsfärden i samband med att hennes far har gått den ett antal gånger. Megumi 

är även den enda av trion som är klädd i traditionella pilgrimskläder.79 Tjejernas design 

är i typisk moe-stil, med fokus på att vara gulliga, ungdomliga och attraktiva. Deras 

klädsel är enkel och modern och endast en av dem är som sagt klädd som en pilgrim, de 

andra två är klädda på sätt som ska beteckna de andra resemotiveringar som Ohenro vill 

uppmuntra. Den andra tjejen; Mao kallas i hennes introduktion för en vanlig skolflicka 

som endast är där för att hänga med sina kompisar samt se berömda sevärdheter. Hon är 

klädd i skoluniform. Den tredje tjejen; Chiwa tecknas klädd i vandringsklädsel, med en 

stor ryggsäck och träningsoverall. I hennes introduktion läggs vikt på hennes intresse i 

bergsklättring och vandring.80 På detta sätt introducerar Ohenro publiken till tre olika 

motiveringar för att påbörja shikokus pilgrimsfärd: ett är tradition, för att en eller flera i 

familjen har gjort vandringsfärden innan, en annan är den sociala kontexten samt 

möjligheten att bevittna berömda sevärdheter på vägen, och den tredje är själva 

vandringen. Observera att ingen av motiveringarna är religiösa. Serien gick för ett år, 

men tillkännagav 2017 att de har blivit förnyad för en andra säsong som är, i skrivande 

stund (2018) under produktion.81  

   Våren 2018 redogjorde ovannämnda Anime Tourism Association årets lista av anime-

pilgrimshållplatser. Fyra hållplatser är belägna i Shikoku, och följde den rutt som 

shikoku henro pilgrimer tar. Detta är ingen slump för att dessa fyra hållplatser förekom i 
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serien Ohenro. På Anime Tourism Associations webbsida ges information om både 

animen, den utvalda platsen som besöks i animen som har blivit en animehållplats, samt 

länkar till lokal information gällande övernattning, rekommenderade events och andra 

turistplåster.82 Hållplatserna röstades fram av över 50,000 internationella anime fans 

med hjälp av en undersökning utförd av Anime Tourism Association.83 Att Ohenro 

röstades fram visar på animens fortsatta popularitet och att människor är intresserade i 

att besöka de ställen som visas i animen.  

   Våren 2018 blev Ohenro återigen föremål för allmänhetens intresse (om detta går 

hand i hand med ovannämnda händelser är tillsvidare oklart). Coca Cola hade valt att 

göra reklam för Shikoku (och shikoku henro) i form av att tv-seriens huvudkaraktärer, 

iklädda pilgrimskläder med namnet på serien ovanför dem figurerar på coca-colaflaskor 

som säljs i en begränsad utgåva i Shikoku.84  

   Det fortsatta engagemanget för serien Ohenro och därmed indirekt (eller direkt) 

shikoku henro, är av stort intresse. Det första som jag vill ta upp i denna text är det 

faktum att shikoku henro, av varenda ovannämnda exempel framställs främst som en 

sekulär vandringsrutt. Coca Cola skriver på sin webbsida att Ohenro-flaskan ”är också 

bra som ett minne för en händelse eller en souvenir för familj eller vänner, liksom för 

utländska turister att njuta av japansk kultur.”85 Anime Tourism Association skriver i 

sin infobubbla gällande animeserien: ”med live actionbilder av templen som bakgrund 

och den avslappnade dialogen mellan de tre karaktärerna, är detta ett informativt 

reseprogram som visar på pilgrimsfärden lockelse för alla tittare.”86 Och själva animens 

webbsida har tonat ner de religiösa konnotationerna till pilgrimsfärden och lägger mer 

fokus på de sekulära delarna av huvudkaraktärernas resa. I en flik på webbsidan som 

ska informera besökaren om vad som är ohenro, nu talar vi om pilgrimsfärden och inte 

animeserien, så beskriver webbsidan det med denna dialog; en av flickorna besvarar vår 

fråga: ” Jag har läst att vid de 88 templen i Shikoku läser jag upp sutraerna och skänker 
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något. Jag får en röd stämpel i en stämpelbok som bevis.”87 Detta är det enda som 

läsaren får som information om vad som är ohenro. Och som redan skrivits ovan gör 

ingen av karaktärerna pilgrimsfärden av religiösa skäl.  

   Genom att tona ner de religiösa aspekterna av shikoku henro verkar olika 

organisationer, kopplade till öns turistliv, fokusera på att dra sekulära besökare till 

platsen. Här kan vi gå fullcirkel och återvända till The Shikoku Henro World Heritage 

Inscription Council ändamålsbeskrivning: ”samexisterande i harmoni med den lokala 

regionen i över tusen år, är Shikoku Henro Pilgrimage ett representativt exempel på 

japanskt kulturarv. För att säkerställa att denna levande kultur går vidare till kommande 

generationer, är det nödvändigt att bevara landskapet samt öka medvetenheten om det 

kulturella värdet både i hemlandet och utomlands.”88  

   Den sekulära dimensionen av pilgrimsfärden är i fokus och genom att försöka få 

pilgrimsfärden på UNESCOs världsarvslista skapar man ännu mer allmän medvetenhet 

kring rutten och deras verksamhet.       

 

4.2.2 Washinomiya i Kuki City 

Washinomiya, en liten shintōhelgedom i Kuki City, Saitama prefekturen, Kantō, är ett 

praktexempel, och på många håll det mest berömda exemplet på hur fansen av en 

animeserie har medverkat i att sätta en liten helgedom på kartan. En del av staden Kuki 

City används som bakgrund för animeserien Lucky Star (2007, april till september), 

baserad på en mangaserie med samma namn (2003- ). Serien kretsar kring fyra 

klasskamrater och deras vardagsliv. Två av seriens karaktärer, tvillingsystrar, bor i en 

tjänstebostad länkad till en helgedom, den fiktiva Takanomiya-helgedomen, som drivs 

av deras far som är shintopräst. Tvillingarna hjälper till vid helgedomen genom att 

jobba som miko (kvinnliga prästinnor) tillsammans med deras äldre systrar.89 Alla 

karaktärerna i serien visar drag av moe-estetik, med ungdomliga utseenden som 

påminner om småbarn, något som, med avstamp i vad vi har diskuterat i kapitelsektion 

3.3.2, kan ha varit ett ledande element i seriens attraktionskraft.  
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   Takanomiya-helgedomen är till utseendet baserad på det riktiga Washinomiya-

helgedomen i Kuki. Detta resulterade i att fans till serien år 2007 och framåt började 

söka sig till helgedomen. Fansen som besökte helgedomen var ofta unga, tog bilder av 

omgivningen samt bad i tystnad. Deras beteende var respektfullt och varken andra 

besökare eller personal upplevde några problem.90 Fans som blev intervjuade, efter att 

den lokala tidningen blev varse om detta fenomen, svarade att de hade blivit 

intresserade av själva platsen efter att ha sett den fiktiva versionen i serien. När de sedan 

fick reda på att seriens version var baserat på en riktig helgedom blev de intresserade i 

Washinomiya-helgedomens historia och ville besöka den.91   

   Sedan 2007 har staden Kuki City omfamnat sin nya berömdhet. På stadens egen 

webbsida har de ägnat en sida till att informera besökarna om Lucky Star och olika 

evenemang som staden organiserar kring denna serie, samt har dekorerat olika platser i 

staden med figurer och flaggor med karaktärer från serien. Det som är värt att poängtera 

är att figurerna i fråga, på flaggorna är klädda i miko-klädsel, vit haori (kimono-jacka) 

och röd hakama (vida byxor).92  Likaså har staden Kuki City börjat sälja varor som 

lånar seriens karaktärer som maskotar såsom alkohol och godis.93  

   På vårens lista (2018) av Anime Tourism Association på anime-pilgrimsplatser finns 

likaså Kuki City med och den plats i Kuki som pekas ut som mål till pilgrimerna är just 

Washinomiya-helgedomen. På webbsidan står det skrivet att trots animens ålder, är 

platsen fortfarande en aktuell pilgrimsplats.94 Själva helgedomen har inte heller stått 

stilla i att ta hänsyn till seriens fans och har åtskilliga gånger organiserad olika 

evenemang såsom parader med en mikoshi (bärstol) tillägnad seriens karaktärer.95  

Ovannämnda turistvetaren Takayoshi Yamamura (se 1.2.2.) har skrivit omfattande om 

Washinomiya-helgedomen och fansens intresse för helgedomen hjälpte till att sätta 
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staden Kuki på kartan. Yamamura skriver att det första steget för staden Kuki och 

Washinomiya-helgedomen för att ta vara på fansens uppmärksamhet var att komma i 

kontakt med seriens skapare och få lov att använda sig av deras varumärke för att dra till 

sig besökare till staden. De fick grönt ljus.96  

Bland de originella produkter som skapades för bland annat helgedomen, samt ett 

evenemang i form av en festival som hölls i början av december 2007, var mobilremmar 

i form av en liten ema (böneplakat). Dessa miniatyr ema var så populära att de varje 

gång de dök upp på marknaden kvickt slutsåldes.97 Yamamura argumenterar att det som 

gjorde Washinomiya så framgångsrik var att det fanns ett välorganiserat flöde av 

kommunikation mellan stad, fans och upphovsrättsinnehavare. Staden såg besökarna 

(fansen) som konsumenter vilka krävde respekt och service från staden. För att göra 

detta möjligt kom man i kontakt med upphovsinnehavarna så att staden kunde leverera 

den service de ville ge fansen i form av produkter som bar seriens varumärke.98 Allt 

detta har resulterat i ett fortsatt intresse för staden och Washinomiya-helgedomen.  

Washinomiya-helgedomen och staden Kuki är ett praktexempel på hur ett samhälle tar 

vara på vad som endast kan ses som en kedja av händelser som har sin grund i en slump 

av intresse från en utvald grupp. Fans blir intresserade av de verkliga platserna som ses i 

en populärkulturell produkt och sätter därmed igång en kedja av turism och vallfärd till 

dessa platser. Washinomyia och staden Kuki är exempel på hur detta fenomen kan växa 

fram och hur bland annat en helgedom tar till vara den uppmärksamhet fans kan ge. 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel studeras ovanstående fallstudier i kapitel 4 mer djupgående med avstamp 

i de teorier som har presenterats i kapitel 3. I 5.1. presenteras den gemensamma 

nämnaren i diskussionen som färgar studiens kärna; i 5.2. presenteras dikotomin mellan 

pilgrim och turist och vilken ställning jag i uppsatsen väljer att ta; i 5.3. diskuteras om 

anime-pilgrimsfärder kan ses som religiösa medan i 5.4 presenteras tankegångar 

gällande kawaii- och moe-estetik och hur vi kan likställa dem med ikonografins 

funktion, i 5.5 studeras sedan relationen mellan underhållning och religion i Japan.  

                                                 
96

 Takayoshi Yamamura. “Contents tourism and local community response: Lucky star and collaborative 

anime-induced tourism in Washimiya.” Japan forum 27 (1) 2015, s. 71 
97

 Yamamura 2015, s. 73 
98

 Yamamura 2015, s. 76–78  



  
 

- 32 - 

 

Sedan slutligen binds allt samman i 5.6. med en redogörelse kring hur 

kanderingsprocessen fungerar och teorin binder samman allt.  

 

5.1 Det som binder samman allt – turism och moe 

Den gemensamma nämnaren som binder samman alla fallstudierna är hur de olika 

templen och helgedomarna drar till sig nya besökare. Vi har i kapitel 4 läst om fyra 

olika religiösa institutioner som på snarlika sätt har nått ut till potentiella besökare. 

Ryōhoji- och Kisshosoji-templen skapade nya visuella aktörer som kunde dra till sig en 

ny grupp av besökare genom att följa det formspråk som är populärt för nuvarande. 

Shikoku Henro drar till sig nya pilgrimer genom en animeserie och Washinomiya-

helgedomen har skapat rubriker genom att aktivt uppmuntra besök till helgedomen 

baserade på serien Lucky Star. Alla fyra platser har uppmuntrad turism. Uppmuntrans 

succénivå har sin grund i kawaii- och moe estetiken som är en del av den ikonografiska 

strategin och kanderingen som hjälper att stärka dragningskraften till platserna i fråga. 

Hur? Det besvaras längre ned.  

 

5.2 Dikotomin mellan pilgrim och turist 

I kölvattnet av fallstudierna blir den brinnande frågan: hur religiös är dessa anime-

pilgrimsfärder? Kan vi lägga turism och pilgrimsfärd i samma korg?  

   Religiöst resande, bl.a. pilgrimsfärder har länge varit en del av den religions-

vetenskapliga forskningen. Det som är av stort intresse för denna uppsats är diskursen 

om likheter och skillnader mellan pilgrimen respektive turisten. Medan ett antal forskare 

gärna vill skilja på dem så har andra valt att lägga dem i samma korg.99 Innan vi kan 

påbörja en kort sammanfattning kring diskursen bör vi definiera de två termerna först.  

   En pilgrim, enligt Svenska akademiens ordbok, är en: ”person som vallfärdar till [en] 

helig plats”,100 denna färd kallas för en pilgrimsfärd och den heliga platsen är målet för 

denna resa, vilket oftast utpekas som en viktig del av pilgrimens religiösa tradition. En 

turist kan definieras som ”någon som reser tillfälligt (minst 24 timmar men mindre än 
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ett år) och tar sig till en annan region”.101 Med dessa definitioner kan vi dyka in i 

debatten kring de två termerna.  

   Det var antropologerna Victor och Edith Turner (1978), som först började se på 

pilgrimsfärd som turism och vice versa. Därmed introducerade de ett nytt sätt att tolka 

dessa fenomen. Makarna Turner tyckte att det var svårt att skilja mellan dessa två och 

skrev det välkända citatet: ”Om turisten är halv-pilgrim, är pilgrimen halv-turist”102 och 

menade därmed att de var två sidor av samma mynt. Ett av Victor Turners mest 

inflytelserika tankar är idén att pilgrimsfärdens centrum oftast är belägen där ute, ett 

mål som befinner sig utanför ens egna hemstadda samhälle.103   

   Turistvetaren Dean MacCannell kom fram till en liknande slutsats. Han skriver att 

”sightseeing är en form av rituell respekt för ett samhälle och att turisten absorberar 

några av de religiösa sociala funktionerna i den moderna världen”.104 MacCannell, i 

linje med Turners tankegångar, menar att turisten, inte olikt pilgrimen, söker sig till en 

ideell verklighet, där äkthet och sanning finns att hitta i andra historiska perioder eller 

kulturer. I dessa kan turisten ta upp en enklare livsstil. Pilgrimens sökande är motiverat 

av att finna det heliga. Turistens strävan för äkthet därför skiljer sig inte mycket från 

pilgrimens sökande efter det heliga.105 Men MacCannell fortsätter med att påstå att 

turisten är fast i sitt sökande efter autenticitet och det är omöjligt för turisten att lämna 

vad MacCannell kallar för ”turismsfären”. Detta för att hen alltid kommer att finna nya 

källor av äkthet. Efter varje turistställe kommer turisten att finna ett nytt, något som är 

mer äkta än den föregångna.106  

   Sociologen Erik Cohen (1979) är en av de främsta rösterna inom denna debatt och 

ställer sig emot MacCannells påstående om ”turismsfären” och turistens och pilgrimens 

klagan. Cohen beskriver pilgrimsfärder som ”religiös turism” och påstår att turism och 

pilgrimsfärd har sin grund i en och samma önskan att söka sig till något som skiljer sig 

från vardagslivet. Här är Cohen i linje med både makarna Turner och MacCannell. Men 

medan makarna Turner nöjer sig med att pilgrimen och turisten är en och samma entitet 

söker Cohen att besvara frågan när turisten blir en pilgrim. Han fokuserar på vad som 

skiljer dem åt och vad som kan ses som bevis på att de är två delar av en helhet. Cohen 
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anser att man inte kan skilja mellan pilgrim och turist och menar att önskan att dra en 

skiljelinje mellan bägge termer har sin grund i att turisten ofta likställs med en 

hedonistisk nöjessökare vars motivering för att resa är underhållning.107 Cohen anser att 

turisten kan motiveras av ett sökande för äkthet. Detta är i linje med MacCannells 

tänkande men Cohen anser att MacCannell har fel när han påstår att turisten, och 

därmed pilgrimen, är fast i en sluten cirkel av sökande. Cohen skriver att turisten inte 

nödvändigtvis behöver ha äkthet som sin huvudmotivering och att turistens motivering 

kan skilja sig individuellt, samt ändras under resans gång. För att illustrera sin poäng 

har Cohen skapat fem olika kategorier av turist, kategorier som även kan appliceras på 

pilgrimer och bör ses som flexibla; pilgrim och turist används i Cohens text inte som två 

skilda ting men som två utbytbara termer för att illustrera allvaret hos resenären i fråga. 

Dessa fem kategorier är ett hjälpsamt verktyg för att förstå motiveringarna bakom 

turisters, resenärers och pilgrimers resande.  

   Om turisten är varse om att hens sökande efter sanning är blott en dröm, blir det som 

MacCannell ser som det ideella livet turisten söker, det historiska och det kulturella, 

endast en form av underhållning för turisten.108 Om detta är fallet, enligt Cohens första 

kategori, blir eller är resenären en fritidsturist. Fritidsturisten är varken på jakt efter 

äkthet eller någon ideell verklighet som skiljer sig från hens tama vardag. Fritidsturisten 

är ute efter att ha roligt. Fritidsturisten skiljer sig från pilgrimen för att dennes resa är 

sekulär, trots att de kan sträva mot samma mål. Deras resa är kantad av sekulära inslag 

och motiverad av en vilja att underhålla sig själv.109 Men för resenärer som inte är ute 

efter underhållning kan huvudfokus för resan vara att fungera som en 

avledningsmanöver.  

   Denna resa ser Cohen som meningslös för dess syfte är att fly, det finns ingen tanke 

bakom varför resenären väljer att resa till ett visst mål.110 Men vad händer med dem som 

inte har något mål, men vill ha ett mål? Här kommer de upplevelsefixerade resenärerna 

in, de som söker efter ett mål. Deras mål är inte fritidsturistens underhållning eller 

avledningsmanövarens flykt. Den här turisten är på jakt efter en upplevelse, om det nu 

är ett sökande efter en identitet eller längtan efter något som är heligt kvittar enligt 

Cohen. Denna resenär faller under MacCannells definition av turisten som en sökare 
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efter äkthet. Den upplevelsefixerade resenären är på ständig jakt efter äkthet, ett mål 

eller en upplevelse.111  

   Sedan kommer resenären som inte länge känner någon förbindelse med sin egen 

kultur eller land och därför söker efter andra kulturer och upplevelser. Dessa resenärer, 

enligt Cohen, kallas för experimentella resenärer. Dessa resenärer experimenterar med 

livet på annan mark men är aldrig fullt motiverade att delta helhjärtat. Med deras jakt 

efter äkthet har de mycket gemensamt med de upplevelsefixerade resenärerna.112  

   Sist, men inte minst, är den resenär som inte är på jakt, men på väg mot ett givet mål. 

Detta mål är inte utvalt såsom de andra resenärernas, men förutbestämt. Det är den här 

resenären, enligt Cohens mening, som är den fullständiga pilgrimen. Den här resenären 

är den existentiella resenären, den resenär som är fullständigt engagerad i sin resa. 113 

Cohen fastslår att existentiellt resande är mottagligt för falsifiering, dvs. 

förväntningarna av att finna det ideella, det givna målet, kan krossas när pilgrimen har 

kommit till sitt mål och finner att det förväntade målet inte skiljer sig så mycket från det 

hemstadda status quo de lämnade bakom sig.114 Kortfattat menar Cohen att ett påtänkt 

eller obestämt mål är mindre öppet för besvikelse från resenärens sida. Men de resenärer 

som har ett förutbestämt mål som de är engagerade i att nå, de är öppna för besvikelse, 

det är denna tes som Cohen föreslår går emot MacCannells tanke kring den eviga 

”turismsfären”. Enligt MacCannell är alla turister fasta i turismsfärens eviga kretslopp 

av besvikelse och sökande, men enligt Cohen finns det resenärer vars resa inte är i 

denna farozon. Allt handlar om målet samt motivering och hur de bemöts av resenären.  

   Med avstamp i Turner och Turners, Cohen och MacCannells teorier kan vi påstå att 

mentaliteten bakom turism och pilgrimsfärd går hand i hand. Pilgrimen söker efter det 

heliga, medan turisten söker efter äkthet eller befrielse och underhållning. Båda är 

drivna genom ideella uppfattningar kring ett mål. Förväntningar sporrar resenären 

framåt i sitt sökande, målet är uppbyggt av förväntningar av det andra, det är heligt för 

bägge grupper för det är del av det ideella tillståndet som de förväntar sig att finna när 

de når målet. Detta heliga som pilgrimen och turisten letar sig till är i centrum av resan, 

ett heligt centrum. Detta heliga centrum är något som Cohen bland annat har valt att 

identifiera som ett axis mundi à la Mircea Eliade (1957), det vill säga ett heligt centrum 

inom en religion som följarna vill besöka. Turner (1973) hävdar att det heliga centrum 
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oftast befinner sig i periferin av samhället och i utkanten av den profana världen; här 

kan man även räkna in MacCannells (1973) ”turismsfär.”  

   Det heliga centrum är det som motiverar turisten respektive pilgrimen. Med vad gör 

då att vi kan lägga dem i samma korg? Ett flertal forskare har valt att utse det heliga 

centrum, pilgrimens mål, som det som likställer pilgrim och turist.115 Det heliga 

centrumet behöver bara bytas ut mot resenärens mål och pilgrimen har blivit en av 

turistkategorierna vars motivering är styrda av spirituella eller religiösa faktorer men 

annars inte skiljer sig mycket från en turist.116  

   Om vi då går tillbaka till anime-pilgrimsfärderna kan vi börja med att se över de röster 

som har yttrat sig kring detta fenomen innan vi ska försöka applicera ovannämnda 

teorier på dem. 

 

5.3 Anime-pilgrimsfärder: religiös eller inte? 

Pilgrimsfärder har ett skimmer av helighet över sig. Bara ordet målar upp en grupp av 

hängivna troende som färdas till en helig plats för att be. Så hur kommer något så 

sekulärt som anime in i bilden?  

   Ian Reader jämför pilgrimsfärder och de organisationer kopplade till dessa med 

företag vars främsta mål är att gå med vinst. Därför, som religionsvetare, bör man vara 

varse om faktum att man ibland bör studera religiösa institutionerna med den 

ekonomiska aspekten i åtanke.117  

   Turismvetaren Takayoshi Yamamura skriver att fenomenet bakom Anime Tourism 

Associations framgång är intet nytt inom turismstudier som länge har studerat resandet 

till platser som finns i litteratur eller filmer. Anime och manga är inget undantag. I 

Japan faller Anime Tourism Associations verksamhet under termen kontentsu tsūrizumu 

(innehållsfixerad turism), vilket inkorporerar en hel lista av olika former av 

mediainducerad turism, inte bara anime och manga.118 Innehållsfixerad turism lägger 

vikt på berättelsen som är kopplad till en plats, inte platsen i sig. Essensen av vad som 

drar turister till en viss plats är kvaliteten bakom narrativet och dess tema.119 Kortfattat 
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är det berättelsen kopplat till platsen som är i fokus, inte platsen i sig. Platsen i fråga 

behöver en berättelse kopplat till sig för att dra till sig innehållsfixerade turister. 

   I fallstudierna i kapitel 4 kan vi se hur en plats’ narrativ kan se ut. Ryōhoji-templet 

hade ingen ursprunglig berättelse kopplad till sig som skulle intressera innehållsfixerade 

besökare. Därför skapade de ett eget narrativ genom att skapa en figur som skulle ge 

allmänheten något att fixera över. En omarbetad version av den buddistiska gudinnan 

Benzaiten: Toro-benten. Denna blev så populär att de valde att bygga ut narrativet. Med 

hjälp av twitter skapade de en ”levande” identitet åt denna figur och började sedan 

skapa diverse produkter som fäste narrativet till templet som plats. Att sedan uppmuntra 

besökarna att interagera med Toro-benten genom olika evenemang, spel och musik 

skapade ett narrativ som satte templet på kartan som en innehållsfixerad plats.  

   Kisshosoji-templet gjorde samma sak men skapade en gudinna, En no Ozuna, som 

beskrivs som en gudom i träning. Hennes identitet och närvara är främst på nätet, på 

twitter, där hon interagerar med fans och följare närmast dagligen och därmed skapar ett 

narrativ kring templet. Ryōhoji och Kisshosoji är två exempel på tempel som skapade 

narrativ, berättelser som uppmuntrar till innehållsfixerad turism.  

   Shikoku henro snarlikt skapade innehåll och narrativ med hjälp av tv-serien Ohenro. 

Denna serie handlar om tre tjejer, alla tre med sekulära motiveringar till varför de går 

pilgrimsruten. Att Ohenro pekas ut av Anime Tourism Association som en pilgrimsplats 

visar på att skapandet av narrativ till platsen (och pilgrimsrutten) har lyckats. När vi 

sedan vänder oss till Washinomiya ser vi ett fall där narrativet som drar dit besökare 

redan är på plats och uppmuntran till besöken har bara byggts på. Men även här ser man 

att ett lyckat kommersiellt anförande av ett lokalsamhälle kan stadga en plats till att vara 

en bärare av ett narrativ som drar dit nya, potentiella besökare (eller troende).  

   Härmed kan vi argumentera att alla fyra platser har uppmuntrat till turism såsom 

Yamamura beskriver det.120 Takeshi Okamoto bygger på Yamamura och identifierar tre 

typer av anime pilgrimsfärder, de första två är aktiva pilgrimsfärder, den tredje är 

passiv. Den första typen är pionjär pilgrimsfärden, pionjärerna är människor som har 

listat ut, efter att ha kollat på animen (eller läst mangan), var de riktiga platserna 

ligger.121 Den andra typen är de som följer efter pionjärerna, och tar vara på den 

information som pionjärerna har postat på internet för att hitta pilgrimsplatsen. Dessa 

två är aktiva pilgrimsfärder, som utförs av fans som aktivt har sökt sig till platsen. Den 
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tredje typen är de som har fått reda på pilgrimsplatsen med hjälp av media eller 

nyheterna. Denna typ är en passiv pilgrimsfärd som består av människor som har 

kommit i kontakt med platsen men inte har sökt till den själv.122  

   I fallstudierna med referens till Anime Tourism Association verksamhet kan vi se att 

de första två av Okamotos turisttyper inte längre är i fokus. Anime Tourism Association 

har gjort en lista över 88 platser i Japan som lyses ut, vilket betyder att fansen själva 

inte behöver göra forskningsarbetet. 

Men tillbaka till själva huvudfrågan: kan man påstå att anime-pilgrimsfärder är 

religiösa? Ekonomen Leah Watkins hävdar att pilgrimsfärder och resande alltid har varit 

del av Japans religiösa liv, och att man som forskare bör vara varse om den religiösa 

dimensionen av turism.123 Kan vi härmed påstå att turism i Japan alltid har en religiös 

underton? Och att därför anime-pilgrimsfärder i sin grund är religiösa för att turism är 

religiös i Japan? Jag tror inte att det är så enkelt. 

Som vi kan se med avstamp i Cohens kategorier kan vi notera att själva motiveringen 

bakom fansens resande i första instansen inte är religiös. De besöker inte templen, 

helgedomarna eller går shikoku henro för att de är religiösa. Deras motivering är först 

och främst att gå i fotspåren av fiktionära figurer. Men då är det ju intressant att dessa 

färder kallas för en ”pilgrimsfärd till en helig plats” seichi junrei. Här ska vi nog vara 

försiktiga med att utpeka detta som ett bevis på religiositet, eftersom många av 

”pilgrimsplatserna” på Anime Tourism Associations lista är sekulära platser och inte 

religiösa.124 Här med kan vi avfärda bruket av religiösa ordval mer eller mindre som ett 

sekulärt val av fansens håll för att ge deras handlingar ett namn. Att de sedan måhända 

besöker religiösa platser betyder därför inte att handlingen är medvetet religiös och som 

sagt tidigare är motiveringen grundat i att följa i fotspåren av en figur i en anime eller 

manga. Men för att anime-pilgrimsfärder har ett utstakat mål kan vi tilldela dessa 

turister Cohens femte kategori: den existentiella turisten. Här blir det då intressant, för 
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själva verket att göra men ändå utpekas som viktig.  

https://animetourism88.com/en/sanctuary


  
 

- 39 - 

 

att Cohens existentiella turist följer samma målmedvetna resplan som pilgrimen och är 

därför närmast pilgrimen i sitt beteende.125  

För att själva fenomenet kallas för anime-pilgrimsfärd kan vi ju snabbt nöja oss med 

att kalla anime-fansen för pilgrimer. Men jag tror att det är lite väl enkelt och inte 

förklarar fenomenet fullständigt. Därför bör vi gå mer in på djupet på motiveringen för 

att försöka klassificera anime-pilgrimer.  

    Anime-pilgrimsfärden kan kallas för en sekulär pilgrimsfärd. Religionsvetaren 

Thomas S. Bremer anser att när man talar om sekulära pilgrimsfärder bör man skilja 

mellan plats och rum. Plats, enligt Bremer, är en utpekad plats i världsalltet som av en 

utvald grupp av människor ses som speciell. Rum å andra sidan är mer abstrakt och 

innefattar en bredare, mer allmänt utrymme och är därmed i sin grund meningslös tills 

given specifik mening. Platser fyllda med specifik mening ges speciell uppmärksamhet. 

Bremer jämför distinktionen mellan plats och rum med en karta: kartan är en direkt 

representation av ett utvalt rum, må det vara en stad eller ett landskap, platserna är de 

ting som karttecknaren väljer att ge mening och namn åt.126 Bremer fortsätter med att 

hävda att platser ges mening för att de befinner sig i en social dimension, dvs. platsen 

ges betydelse för att den förkroppsligar förhållandet mellan en grupp av individer som 

applicerar mening och den specifika platsen i fråga.127 Detta går ihop med Justine 

Digance tankar om hur sekulära platser blir heliga eller i alla fall utvalda som platser 

värdiga att resa till. Något som kan te sig likt en religiös pilgrimsfärd. Digance tar 

avstamp i Eliades term hierofani (manifestation av det heliga) och sammanfattar att 

heliga platser utnämns heliga när en eller flera individer anser att det heliga har 

manifesterat sig där. Den heliga platsen måste sedan invigas för att bli erkänd som just 

detta. Denna invigning kan ske på olika sätt men är oftast grundat i en rad rituella 

handlingar.128 Frågan blir då hur sekulära pilgrimsplatser invigs. Digance svarar med att 

det är svårt att ge ett konkret svar men att den sekulära invigningen (som oftast kan te 

sig religiös) skiljer sig från person till person. Fast i grund och botten handlar det om en 

medveten akt som visar hängivenhet till platsen. Hängivenheten kan demonstreras på 

olika sätt, från traditionellt rituella handlingar till individuella tecken på respekt (privata 

                                                 
125 Se Cohen 1979 
126 Thomas S. Bremer. “Sacred spaces and tourist places.” i Tourism, religion and spiritual 

journeys Routledge 2006, S. 41 
127 Ibid.  
128 Justine Digance. “Religious and secular pilgrimage: Journeys redolent with meaning.”i Tourism, 

religion and spiritual journeys Routledge 2006, s. 43 
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brev på Elvis grav eller den ökända Poe Toaster129) är alla metoder för besökaren att 

visa sin hängivenhet och därmed inviga platsen i mening och betydelse.130 

   I anime-pilgrimsfärder kan vi se klara tecken på att både en invigning samt 

hängivenhet har givits av fans till olika serier och de platser som återfinns i 

fallstudierna. Platserna är också omgivna med sociala dimensioner både på nätet, genom 

olika organisationer och de lokala samhällen som platsen befinner sig i. Men frågan 

återstår, är anime-pilgrimsfärder religiösa?  

   Frågans huvudrot finns nog i själva termerna som används för att beskriva fenomenet. 

När vi tar oss an termer som religiös och sekulär pilgrimsfärd ger vi indirekt intrycket 

att det rör sig om två vidskilda fenomen med vidskilda motiv för att resa. Men kanske 

spelar det i grund och botten ingen roll om vi skiljer mellan termerna? För vi kan inte 

undgå faktum att bägge resenärer, religiöst eller sekulärt motiverade rör sig mot en plats 

som i deras sinne ter sig som skild från den profana världen. Den religiösa pilgrimen 

reser till en helig plats i deras religiösa tradition; medan den sekulära pilgrimen rör sig 

mot en plats som i grund och botten är länkad till något som inte finns i verkligheten 

men har stor betydelse i deras liv. Att en plats ingjuts mening avgör om den ses som 

viktig och en plats värdig att resa till. Bakgrunden till resan må skilja sig men 

motiveringen kan te sig likadan, att undfly vardagens muller och stiga in på en plats 

som är skild från världen.  

   Huvudmotivet i anime-pilgrimens pilgrimsfärd kan hittas i själva ordet, anime. En del 

av själva hängivenheten och motiveringen till besöken är grundat i viljan att följa i 

anime-karaktärernas fotspår eller ta del av de landskap som karaktärerna lever i. 

Fansens motivering att resa är för att de vill ta del av anime, något fiktivt, i det verkliga 

livet, och det närmaste till anime är att resa till platser som återfinns i dem. Härmed vill 

jag lägga diskussionen gällande anime-pilgrimens religiositet på is och dra slutsatsen att 

själva diskussionen är grundad i pedantiskt polariserande av pilgrimstermen. 

   Pilgrimerna själva kallar sig för pilgrimer. Kanske räcker det som försvar?  

 

                                                 
129

 ”The Poe Toaster” syftar till en anonym fan till författaren och poeten Edgar Allan Poe (1809-1848) 

som i stillsam hängivenhet i över sju årtionden besökte författarens grav och skålade till Poes minne på 

författarens födelsedag. Denna tradition har sedan 2006 tagits upp igen, men fortfarande i sin anonyma 

form.  
130

 Digance 2006, s.44 
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5.4 Kawaii- och moe-estetik och ikonografi  

Som nämnt i kapitel 2 fokuserar ikonografi mer på en bilds innehåll än dess 

formspråk.131 Eftersom vi i denna uppsats använder oss av Panofskys andre och tredje 

nivå av ikonografisk läsning studerar vi främst det medvetna valet av form- och 

symbolspråk samt det mening och sammanhang de bilder som har diskuterats i kapitel 4 

är stöpta i.  

   I kapitelsektion 3.3 presenteras de två alltomvälvande termerna som cirkulerar runt 

uppsatsens struktur som två stora månar, kawaii och moe. I fallstudierna som granskas i 

kapitel 4 kan vi se att det är främst moe-estetiken som har varit bakom de anime-

pilgrimsfärdernas och templens succé. I kapitelsektion 3.3. kom vi framtill att dessa två 

formspråk går hand i hand, och den mentalitet som ligger bakom dessa är två sidor av 

samma mynt. Kawaii är grundat i en önskan för gullighet och ungdomlighet. I cute 

studies har man valt att vända sig till Konrad Lorenz babyschema för att förklara varför 

något är gulligt: när något följer utpekade former som för tankarna till barn och mjukhet 

som triggar våra inbyggda föräldrainstinkter.132 Att vissa formspråk lånar av dessa 

estetiska koder är av största vikt för att förstå dragningskraften av kawaii och dess kusin 

moe. Som Galbraith skriver är moe, till skillnad från kawaii grundat i en brinnande 

passion till det ungdomliga i form av tvådimensionella, perfekta representationer av 

dessa ideal.133 Kortfattad är moe en fortsättning av kawaii-begreppets formspråk.  

   Så hur kan vi se ikonografiskt på detta?  

   I kölvattnet av fallstudierna kan vi utläsa att de religiösa institutionerna som har 

granskats försöker att förbli aktuella i en alltmer global värld, och söker därför nya 

strategier för att nå ut till en potentiell grupp av följare. Svaret, har ett antal tempel och 

institutioner bestämt, är moe. Valet av moe som formspråk är högst intressant. Utifrån 

Galbraiths forskning kan vi hävda att moes formspråk betecknar ett antal element från 

kawaii-estetiken och det är därmed aktuellt att se på det i första hand med Panofskys 

andra nivå av ikonografisk läsning. För att förstå valet av moe ska man förstå 

mentaliteten bakom den. Moe är det formspråk mestadels betingat med anime-figurer, 

en del av japansk populärkultur. Formspråket talar till en inneboende önskan om 

ungdomlighet och väcker hos vissa fans en brinnande passion till figuren.134 Detta 

formspråk talar till fans av anime och manga, otaku, som oftast uttrycker sin entusiasm 

                                                 
131

 Adams 1996, s. 36 
132

 Se t.ex. Dale 2016; Nittono 2016  
133

 Se Galbraith 2009 
134

 Galbraith 2009 
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för medien genom konsumtion i form av figuriner, posters, böcker och filmer.135 Här 

kan vi därför utläsa att den uttalande tanken med själva valet av moe-estetik kanske inte 

bara är för att det är en modern konstform som drar till sig nya besökare, men även för 

att det uppmuntrar konsumtion. Moe-estetiken som används av de fyra fallen i kapitel 4 

använder sig av ett formspråk som är känd för att uppmuntra konsumtion hos fansen i 

form av köp av varor som hör till mediet.136 Och om vi vänder blicken mot de fyra 

fallen har varenda en av dem öppet uppmuntrat olika former av konsumtion. 

Naturligtvis bör vi här stå stilla en stund och bestämma om det är själva moe-estetiken 

som uppmuntrar konsumtion eller samhället. Här kan vi påstå att det är båda och. Moe- 

estetiken är en del av en större struktur av konsumtionsvaror, anime och manga, och är 

ett formspråk som är populärt på många olika nivåer och åldersgrupper. Här kommer 

Panofskys tredje nivå av ikonografisk läsning in. Med avstamp i vetskapen att 

konsumtion har uppmuntrats i alla fyra fall kan vi bygga på denna tankekedja och sätta 

själva moe i ett större sammanhang, och därmed ett religiöst sammanhang, något som 

görs mer ingående i nästa kapitelsektion.  

 

5.5 Underhållning och religion i Japan 

Innan vi kan tackla själva kanderingsprocessen och hur den passar in i hela uppsatsen 

måste vi granska själva moe-konsumtionen och hur den passar in i Japans religiositet. 

Att blankt påstå att själva tanken bakom bruket av moe är grundad i både 

dragningskraften och uppmuntran till konsumtion kan verka konstigt. Antagligen vore 

det inte fel. Men för att förklara konsumtionsvanor i Japan bör vi dyka in i det japanska 

folkets relation till religion.  

   I kapitelsektion 3.2 beskriver jag Japans förhållande till sekularisering och förklarar 

att uppsatsens ståndpunkt till om Japan är sekulariserat eller ej är inte en debatt vi ska 

gå in på. Däremot skriver jag att de religiösa institutionerna upplever en 

sekulariseringsprocess och därför måste agera.  

   Så hur kan vi då dra både moe och sekularisering över en kam och därmed förklara 

den konsumtion vi stötte på i fallstudierna? Det är här Jolyon Baraka Thomas vars term 

shūkyō asobi (lekfull religion) med avstamp i japansk religiositet kommer till 

användning. Thomas beskriver att neologismen nuddar vid följande ting:  
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Shûkyô asobi is a conflation of religion and entertainment which: (1) can be viewed 

as religious in its production or consumption; (2) can also be said to be one of the 

many alternative strategies for negotiating spiritual needs in post-war and 

postmodern social circumstances; (3) draws upon, but also modifies, existing 

religious themes; (4) can have a moral or spiritual effect on the audience, including 

an effect on how people view or practice religion, not necessarily limited to sect or 

a specific doctrine; (5) allows for oscillations between religion and entertainment 

while nevertheless referring to the space where the two overlap; and (6) therefore 

isolates those moments where entertainment experiences provide the impetus or 

environment for religious learning or behavior, or where religious doctrine, ritual 

and pedagogy act as modes of entertainment.137  

 

Med avstamp i Thomas förklaring kan vi dra slutsatsen att religiositet i Japan bör ses 

utifrån detta spektrum av hur religiositet kan te sig i Japan. Thomas hävdar att religion 

och underhållning är kopplade och därför bör studeras tillsammans.138 I denna uppsats 

blir shūkyō asobi139 hjälpsam för att granska själva underhållningen och den 

pedagogiska användningen av moe för att uppmuntra religiositet eller konsumtion. 

Thomas hävdar att shūkyō asobi går hand i hand med religion i Japan och påstår att ett 

visst segment av japansk religiositet kan präglas av verbet asobu (lekfullhet), eftersom 

det är relaterat direkt till de saker som människor gör nominellt eller flyktigt för 

underhållning, inte nödvändigtvis för religiösa ändamål, men som dock har ett tydligt 

urskiljbart religiöst element eller natur.140 Bland dessa räknar Thomas både anime och 

manga som sätt att använda sig av religiösa element i underhållningssyften.141  

   I denna uppsats kan vi likaså se versioner av shūkyō asobi i fallstudierna. Här kan vi 

både se anime-pilgrimsfärden och bruket av moe för att uppmuntra religiös aktivitet som 

shūkyō asobi. Anime-pilgrimsfärden som underhållning ter sig religiös men i grunden 

                                                 
137 Jolyon Baraka Thomas, "Shûûkyôô Asobi and Miyazaki Hayao's Anime." Nova Religio: The Journal 

of Alternative and Emergent Religions 10(3) 2007, 74 
138

 Se Thomas bok Drawing on Tradition: manga, anime and religion in contemporary Japan (2012) för 

ett lysande exempel på hur en sådan studie kan se ut.  
139

 Shūkyō asobi består av två ord; shūkyō som är den breda japanska termen för religion och asobi en 

böjning som härrör från det japanska verbet asobu (att leka; att vara lekfull), i för sig ett simpelt ord men 

likt med alla språk förlorar en del av sin kulturella djup under översättningsprocessen. Asobu syftar inte 

bara till lek som att leka men även i form av underhållning som har lekens natur, här kan man räkna in allt 

som i grund och botten kan ses som lekfull och avslappnad, med avstamp i detta kan nästan en oändlig 

flod av aktiviteter räknas som asobu, däribland resande och turism.  
140

 Thomas 2007, 77 
141

 Ibid.  
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härrör den från en önskan till underhållning och undanflykt och kan sättas i kategorin av 

religiös lekfullhet. Bruket av moe kan likaså ses som både underhållning, uppmuntran 

till konsumtion och pedagogiska strategier för att nå ut till nya besökare. Uppmuntran 

till konsumtion sker i form av figuriner och varor av moe-karaktär, samt de videos som 

bland annat Ryōhoji templet har skapat. Den pedagogiska dimensionen, i form av 

lekfull pedagogik, kan ses i bruket av twitter av Ryōjohi och Kisshosoji för att 

kommunicera med fans och tillbedjare samt shikoku henros animeserie. Så om vi 

använder oss av shūkyō asobi kan vi se samt förklara olika fenomen som kan te sig som 

religion eller underhållning men är mer eller mindre en blandning av dessa.  

   Samtidigt bör man vara på sin vakt. Jolyon Baraka Thomas menar att flyktiga och 

ibland ironiska besök (”tongue in cheek religion” handlingar som ter sig religiösa men 

är medvetet ironiska i mening) till en helig plats inte bör likställas med seriösa religiösa 

handlingar, men med avstamp i shūkyō asobi slår han fast att lekfullhet och religiös 

verksamhet oftast har gått hand i hand i Japan. Thomas håller vidare fast vid att man 

som forskare bör vara på sin vakt när man studerar dessa fenomen och bör vara varse 

om att det oftast handlar mera om en ironisk handling med en religiös klang än en 

uppriktig respektfull gärning.142 Thomas menar att detta kan vara en form av ”bad 

religion”, dålig religion, som är grundat i lekfull ironi och avslappnad konsumerism, 

Thomas vill skilja mellan uppriktiga besökare och ironiska besökare som motiveras av 

konsumerism.143 Viljan att skilja mellan dessa två grupper leder till samma problem 

som föregående exempel med skillnaden mellan religiösa och sekulära pilgrimer. 

Forskaren kan inte göra en distinktion mellan vilken besökare till en helig plats är 

religiös eller inte. Sedan kan man naturligtvis inte undvika att Thomas snuddar vid ett 

av problemen i fenomenet. Det är att det är svårt för forskare att veta om de religiösa 

institutionernas kampanj har lett till en ökat religiös verksamhet hos allmänheten som 

har kommit i kontakt med dessa, eller om det har lett till en kommersiell attityd runt 

religion som kan liknas med köpcentrums besökare. Eller spelar detta ens någon roll?  

   Shūkyō asobi kan användas för att förklara en del av själva mentaliteten bakom de 

lekfulla inslagen i fallstudierna. Härmed kan man, med avstamp i Thomas funderingar 

hävda att religiositet och shūkyō asobi i Japan går hand i hand. Därför bör forskare 

uppmuntras att ta hänsyn till populärkultur som en dimension av potentiell religiös 

aktivitet för att förstå de svårigheter som ofta tas upp när man talar om 
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religionsbegreppet i Japan. Religion som något med ett underhållningsvärde kan te sig 

främmande men bör vara ett legitimt sätt att förhålla sig till studiet av religiositet, 

kanske inte bara i Japan men över hela världen. Här kommer vi tillbaka till dikotomin 

mellan pilgrim och turist och kan även där använda oss av shūkyō asobi för att förklara 

pilgrimsfärder och de mentaliteter som återfinns där. Lekfullhet är en del av den 

mänskliga upplevelsen och är därför ett värdefullt koncept för att förklara olika sidor av 

samma mynt. Moe-estetiken, med sin grund i en inre önskan av barnslighet och 

ungdomlighet går hand i hand med lekfullhet och ungdomlig finess. Bara genom att 

använda sig av moe skapar de religiösa institutionerna som har studerats i denna uppsats 

en lekfull aura kring sin verksamhet. Sedan om denna kampanj har dragit till sig nya 

potentiella följare är en annan femma. Elisabetta Porcu hävdar att det inte är konstigt att 

religiösa institutioner har skapat strategier som är inspirerade av en industri som är både 

populär och framgångsrik.144 Att skapa en lekfull aura hjälper att dra till sig yngre 

besökare. Men sedan kan man undra om det var det som de religiösa institutionerna 

egentligen var ute efter. Enligt Porcu är detta fallet145 och fallstudierna bekräftar hennes 

antagande. Besökarantal är viktigare för de religiösa institutionerna än själva önskan att 

dra till sig mer potentiella troende. Med det här påståendet kan vi besvara frågan om det 

är själva moe-estetiken som uppmuntrar till konsumtion eller samhället. Svaret blir både 

och. För att moe är, som skriven tidigare, kopplat till underhållning och underhållning är 

kopplat till konsumtion. De är två sidor av samma mynt.  

 

5.6 Kanderingsprocessen  

För att fördjupa och försöka besvara de flyktiga funderingarna som har dykt upp i 

föregående kapitelsektioner har vi kommit fram till kanderingsprocessen. 

Avslutningsvis kan vi med ovanstående analyser till slut identifiera de olika stegen i 

kanderingsprocessen som återfinns i fallstudierna. I kapitelsektion 2.4. beskrivs själva 

kanderingsprocessen, och som vi minns så är den indelad i fyra steg:  

 

Kanderade ”äpplen”  

1. Kanderaren – ”säljaren”  

2. Ämnet som kanderas – ”äpplet”  
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3. Ämnet som kanderar – ”sockret”  

4. Konsumenten – ”köparen”  

 

Det fösta steget i kanderingsprocessen är: (1) kanderaren; ”säljaren” som väljer att 

använda gullighet för att sälja sin vara vilken är; (2) ämnet som kanderas; ”äpplet,” i det 

här fallet en religiös symbol eller verksamhet; (2) ämnet som kanderar; ”sockret,” en 

visuell eller abstrakt förändring till det gulliga, och; (4) konsumenten som dras till att 

köpa den kanderade varan. Hur dessa kategorier kan ses i uppsatsen fallstudier och hur 

dessa kan hjälpa oss att definiera varje steg i processen beskrivs i följande fyra 

sektioner.  

 

5.6.1 Kanderaren  

Kandering är en medveten process, det händer inte utav sig själv. I fallstudierna har vi 

sett hur tempel och religiösa institutioner anser att Japan står inför en nationell 

sekularisering av samhället. För att bemöta denna sekularisering väljer ett antal religiösa 

institutioner och enstaka tempel att använda sig av moe-estetik för att nå ut till en ny 

grupp av följare.  

   Detta betingar därmed dessa religiösa institutioner som kanderare, de som kanderar. 

De religiösa institutionerna gör ett medvetet val att iklä sig rollen som kanderaren. Både 

Ryōhoji och Kisshoshoji har skapat en ny ikon i moe-stil för att göra reklam och nå ut 

till potentiella besökare och följare. Denna ikon i moe-stil har lyckats med att skapa en 

ungdomlig och lekfull identitet åt templen. Washinomiya-helgedomen har inte gjort 

detta men de har mött den uppmärksamhet som fans har givit templet och agerat med 

liknande strategier, uppmuntrat framtida besök genom att skapa olika varor kopplade till 

helgedomen i moe-stil. Shikoku henro är en stor religiös institution som har valt att dra 

uppmärksamhet till sin verksamhet på ett mer sekulärt plan. Med hjälp av en tv-serie vid 

namn Ohenro skapas det ett sekulärt intresse för själva pilgrimsfärden. Här kan vi 

observera faktum att de karaktärer som figurerar i serien alla har sekulära motiv till att 

ta sig an pilgrimsfärden, vilket gör att pilgrimsfärdens egentliga syfte ställs åt sidan för 

mer sekulära avsikter och motiv.  

   Här kan vi hävda att huvudtanken bakom kanderarens handlingar är att dra 

uppmärksamhet till själva platsen som en plats i världsalltet, dvs.  en befintlig plats för 

resenärer att ta sig till. Fokus förflyttas från den religiösa verksamheten till möjligheten 

att resa till en plats. Denna plats sedan, med hjälp av kanderarens strategier, konnoterar 
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gullighet, istället för den egentliga verksamheten. Fokus och mening förflyttas och blir 

till underhållning och undanflykt. Det blir platsens innehåll som drar till sig besökare 

och inte nödvändigtvis platsen själv. Kanderaren gör ett medvetet val att fokusera på 

dessa motiv och söker att få besökare att ta sig till platsen genom att uppmuntra dessa 

motiveringar till besök.  

 

5.6.2 Ämnet som kanderas   

I kapitelsektion 4.1. och dess två beskrivna fallstudier kan vi se ett praktexempel på hur 

en religiös ikon som ett föremål kan omdefinieras och ges ett nytt utseende för att nå ut 

till en ny publik. Det kanderade i det här fallet är själva templets gudom, vars ikon ges 

ett nytt skal i form av en moe-figur. Ryōhojis gudom Benzaiten ges ett nytt utseende 

och ett nytt, mer gulligt klingande namn, Toro-benten och med den ett beteendemönster 

som passar till denna utseende. Här hänvisar jag till den röst som Toro-benten ges 

genom twitter och de mobilspel som templet har skapat.  

   Liknande har gjorts av Kisshosoji men det här templet skapade en hel ny gudom som 

skulle kunna fungera som templets (och därmed religionen, Shugdendōs) maskot. 

Kisshosoji följer i Ryōhojis fotspår och skapar en röst åt sin nya gudom, En no Ozuna 

på twitter. Dessa två tempel använder sig av sociala medier för att nå ut till potentiella 

följare samtidigt som de ger en ungdomlig, gullig och moe-röst åt templet och dess 

verksamhet. Både Toro-benten och En no Ozuna ”talar” på twitter med barnslig 

lekfullhet samtidigt som de gör reklam åt templens verksamhet vilket ger templen ett 

språkrör som ingjuter deras verksamhet med en ungdomlig charm.  

   I Shikoku henros anime-serie Ohenro använder sig av moe-karaktärer för att dra 

uppmärksamhet till själva pilgrimsrutten som underhållningsform. Här presenteras 

pilgrimsrutten till en bredare publik på ett sekulärt sätt. Sedan med moe-karaktärer som 

maskotar kanderas själva pilgrimsruttens egentliga syfte till att luta åt mer sekulära 

ändamål. Sist har vi Washinomiya som inte medvetet väljer att framställa sin helgedom 

i ett gulligt ljus men tar tillfället i akt att uppmärksamma fans till seriens intresse för 

området och svarar med att uppmuntra fans att besöka helgedomen just i syfte med att 

det finns i en anime.  

   Här kan vi fastslå att alla fyra platser har valt att kandera religion. De religiösa 

symbolerna som omringar den religiösa verksamheten görs om och ges ett gulligt lager: 

en maskot som följer moe-estetiken som förflyttar fokus till den gulliga maskotens 

budskap istället för den religiösa institutionens verksamhet. Här kan man se att det inte 
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är bara de fysiska symbolerna som kanderas men likaså mer abstrakta ting såsom 

religionernas bild utåt, omvärldens bild av institutionen kanderas också, med hjälp av de 

olika strategier som implementeras.  

   Kandering i sin grund handlar om att göra något mer tillgängligt till en bredare 

allmänhet, att göra en religiös ikon gullig i allmänhetens ögon är därför en valid 

kanderingsstrategi för att nå ut till en större publik.  

 

5.6.3 Ämnet som kanderar  

Det tredje steget i kanderingsprocessen är sockerlagret, själva ämnet som kanderas. Det 

här lagret behöver naturligtvis inte vara ett fysiskt lager, ett exempel på ett icke-

sockerlager är just Ryōhoji och Kissohosjis twitter-konton som ingjuter reklam för 

templens verksamhet med ett gulligt, barnsligt språk som oftast förknippas med moe-

karaktärer, men uppsatsens fallstudier har fokuserat på just ikoner och ikonografiska 

strategier. I fallstudierna har vi kommit i kontakt med fyra religiösa institutioner som på 

liknande vis har använd sig av moe för att dra till sig en ny besökarkrets. Lägg märke 

till det faktum att det är moe och inte moe-estetik som kommer i fokus här, mestadels 

för som vi har sett så har både kanderingen och moe inflytande över mer än bara fysiska 

symboler. Det kanderande sockerlagret är moe som har sin grund i ett formspråk som 

följer kawaii-estetiken, det gulliga formspråket som används av cute studies forskare för 

att förklara ett brett spektrum av emotionella tillstånd som hör till gullighet.  

   Att använda sig av moe kan därför inte bara ses som ett sätt för de religiösa 

institutionerna att ge deras verksamhet ett nytt och modernt utseende, men även ett sätt 

att uppmuntra konsumering, eftersom moe oftast går hand i hand med konsumtion146 

och enligt Galbraith har sin grund i konsumtion. Vi kan utgå ifrån att själva de religiösa 

institutionerna som granskas i fallstudierna var medvetna om moe koppling till 

konsumering och därför gjorde ett medvetet val när de vände sig till moe för att 

kontextualisera deras verksamhet i dagens samhälle.  

   Det kanderande sockerlagret därför är moe- samt moe-estetiken som har varit en röd 

tråd i alla fyra fallstudier. Här kan vi även applicera shūkyō asobi som en del av moe. 

Lekfullhet, barnslighet och gullighet går hand i hand med konsumtion och fungerar 

därför som ett kraftfullt sockerlager. Inom cute studies menar man att gullighet lugnar 
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 Se Galbraith 2009 
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och att gulliga bilder kan skapa ro och en känsla av hemmastadd mysighet.147 Att 

kandera religiösa symboler med moe skapar inte bara en aura av gullighet och lugn 

kring dessa utvalda symboler men då även kring den religiösa institutionen i stort som 

då förknippas med det lugn och gullighet som de har kanderat med.  

 

5.6.4 Konsumenten  

Slutligen når de kanderade symbolerna ut till konsumenten. Och här blir det intressant. 

För trots att själva sockerlagret, moe, oftast förknippas med en specifik grupp av fans, 

har fallstudierna visat att det inte bara är dessa såkallade otaku som dras till dessa 

platser men likaså andra människor, främst unga som vistas på sociala medier och har 

kommit i kontakt med de kanderade.  

   Shikoku henro är ett praktexempel på hur en religiös institution väljer att använda sig 

av moe för att göra reklam för sin verksamhet samtidigt som de presenterar olika 

sekulära motiv för att gå pilgrimsfärden. Kortfattat säger de till publiken att man inte 

behöver vara troende för att gå pilgrimsfärd. Detta budskap hjälper att göra 

pilgrimsfärden mer tillgänglig för en större publik. Likaså har vi de tempel som 

använder sig av twitter för att skapa en närvaro på sociala media och därmed nå ut till 

en större grupp av potentiella besökare.  

   Här rör vi vid motiveringen och turister, se 5.2 och 5.3 för en mer ingående 

diskussion. Vi har rört vid det faktum att anime-pilgrimsfärder är innehållsfixerade, dvs. 

har fokus på det innehåll som presenteras eller kopplas med en specifik plats. Denna 

plats sedan invigs på det sätt sekulära pilgrimsplatser invigs, på olika individuella sätt, 

dvs. de ingjuts mening av en grupp av likasinnade människor som anser att denna plats 

är betydelsefull. Ett självklart exempel på detta beteende är naturligtvis Washinomiya-

helgedomen och de fans som flockades dit för att helgedomen stod modell för en 

helgedom som återfinns i en anime. Men mer subtila exempel vore de besökare som 

drogs till Ryōhoji och Kisshosoji för att de hade kommit i kontakt med de moe-figurer 

som templen hade skapat.148 Här kan vi se exempel på när ett redan bestående innehåll 

omvandlas, kanderas, till att vara mer tillgängligt för en större publik.  

                                                 
147

 Se Hitoshi Nittono 2016; Nittono hävdar att gulliga former som följer Lorenz’ baby schema skapar en 

reaktion i människans hjärna som påminner om den reaktion vi har när vi ser en bebis, den av lugn och 

föräldraskap, denna känsla triggas inte bara av levande och fysiska ting men kan likaså sättas igång när vi 

ser något som blott har två eller tre element av Lorenz baby schema i sig, abstrakta ting kan därmed också 

trigga denna reaktion i människor, likaså fysiska objekt som ej är levande såsom bilar, soptunnor och 

klädsel.  
148

 Se Porcu 2014, Thomas 2016; respektive The Japan News 2018 
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   Konsumenten i fallstudierna är just den större publiken. Det som moe ofta kopplas till, 

otaku och fans till anime i stort innefattar även den publik som inte kopplar 

nödvändigtvis moe till dessa grupperingar och blott ser den gulliga och ungdomliga 

auran som just dessa bilder skapar runtomkring de religiösa institutionerna och dras till 

dem på så vis. Här har vi gått full cirkel och kan hävda att det var just denna större 

publik som kanderaren ville nå, den grupp som med större säkerhet skulle kunna rikta 

sin uppmärksamhet, kanske inte till de religiösa institutionerna som sådana, men platsen 

de symboliserar. Att omforma mening och allmänhetens bild är en del av 

kanderingsprocessen. 

 

5.6.5 Kanderad religion: negativ eller positiv? 

I kapitelsektion 2.4 där jag rör vid kanderingsprocessen diskuterades även kortfattat 

kanderingens resultat för religion och det noterades att själva teorin inte kan besvara 

resultatens succénivåer. Men efter att ha dragit slutsatsen att det är den större publiken 

som de religiösa institutionerna ville nå med hjälp av moe kommer vi fram till kanske 

den största frågan: är kanderingen i sig något bra? I den här sektionen ska vi inte 

försöka besvara denna fråga men diskutera olika möjligheter till svar med avstamp i de 

presenterade resultaten i föregående sektioner och kapitlen. 

   Vi har kunnat se att en större sekulär publik har tagit sig till de olika platserna på jakt 

efter mening eller ett narrativ. Men betyder detta religionens fortlevnad? Har de 

religiösa institutionerna lyckats att stå emot sekulariseringen, eller har de öst mer ved på 

elden? Finns det ens ett sekulariseringshot som har krävt att det ändrar sina symboler 

och verksamhet? 

   Är äpplet under sockerlaget fortfarande kvar, eller har sockret slukat äpplet helt? 

Thomas hävdar att buddhismen (och religion på stort) i Japan inte är i någon fara att 

försvinna, och att de olika strategierna som har skapats (och presenterats i denna 

uppsats) inte är grundade i en rädsla för den annalkande sekulariseringen men mera av 

en vilja att ha en bit av den kommersiella kakan som har fört landet framåt.149 Thomas 

påstående går emot det mer populära antagande att religion har hamnat i en kris i Japan. 

Och det går emot själva institutionernas påstående att så är fallet.  

   Så vad är sanningen? Är kanderingsprocessen ett försök att vara del av Japans 

växande soft-power som gradvist verkar ta över världen, eller är det en sista 
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 Thomas 2016, 501–502  



  
 

- 51 - 

 

ansträngning att hålla huvudet ovanför vattenytan? Om vi ser på ytan av institutionernas 

handlingar kan vi se att det är den sekulära publiken som tilltalas och religionen hamnar 

i skymundan. Cheok och Fernando liknar sockerlagret av en symbol med ett piller som 

är till för att täcka över något bittert. Är religion i det här fallet det bittra? Det som inte 

lyckas att dra till sig en större publik? I kanderingsprocessen hälls ett sockerlager över 

ett äpple, äpplet är en hälsosam frukt, och sockret är ohälsosamt. Så kortfattat: moe är 

ohälsosamt. Detta klingar lite konstigt i kölvattnet av vad vi har sett i fallstudierna. Moe 

har hjälpt att dra till en större publik till templen. Men vad har den gjort för just den 

religiösa verksamheten? Den som kanderingen skulle hjälpa? 

   Kanderingen har hjälpt att dra en sekulär publik till religiösa platser, vilket betyder 

kling i kassan. Än så länge är allt bra. Men har kanderingen hjälpt med att sprida 

religion eller i alla fall hjälpt till med att stadga religion i samhället som något som inte 

kommer att försvinna på ett tag? Här visar fallstudierna varierande resultat. De första 

två Ryōhoji och Kisshosoji är två medvetna försök av kanderaren att både locka till sig 

en ny publik samt på ett underhållande sätt både förnya och utbilda allmänheten om 

religionen i fråga. Men när det kommer till Shikoku henro har fokus legat på den 

sekulära dimensionen av verksamheten var pilgrimsfärden och den religiösa delen av 

platsen ignoreras. Så här har platserna använt sig av liknande strategier men med olika 

fokus. Men resultaten har varit de samma: sekulära besökare kommer till platserna.  

   Härmed kan vi påstå att kanderingen av en plats genom moe-fiering kan ha haft 

negativa konsekvenser. Men varför? Ett argument skulle vara att religion har tagits ut ur 

ekvationen och man uppmuntrar sekulära motiveringar istället för religiösa, vilket kan 

ses som ett sätt att bidra till sekulariseringen. Det som de religiösa institutionerna uttalat 

försöker att gå emot. Samtidigt som bruket av moe har haft påtagligt positiva resultat på 

just samma sätt. Så vilket resultat väger mest?  

   Jag anser att det är för tidigt att yttra mig om detta alltför självsäkert. Är det kanderade 

äpplet fortfarande ett äpple, eller har äpplet försvunnit när kanderingsprocessen är 

fullbordad? Denna filosofiska tankenöt är svår att knäcka och kräver framtida studier för 

att se om kanderingen fungerar eller är blott en av många strategier religiösa 

institutioner experimenterar med för att överleva modernitetens flodvågor.  
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6 Avslutning 

Nu har vi kommit till det avslutande kapitlet i uppsatsen vari vi ser över resultaten av 

alla analyser och besvarar frågeställningarna som presenterades i kapitel 1. I 

Kapitelsektion 6.1 presenteras de slutliga svaren till frågeställningarna som presenteras i 

kapitel 1; i kapitelsektion 6.2 ges en kort sammanfattning av hela studien och i 

kapitelsektion 6.3 ges ett avslutande ord.  

 

6.1 Slutsatser 

Under uppsatsen gång har vi sökt att besvara tre frågeställningar och med hjälp av de 

analyser som presenteras i föregående kapitel kan vi med självsäkerhet besvara 

frågeställningarna:  

 

• Varför används moe av religiösa institutioner i Japan för att dra till sig nya 

besökare?  

 

Moe används som ett sockerlager av de religiösa institutionerna som har studerats i 

uppsatsen. Sockerlagret är inom kanderingsprocessen (se 5.6) det element som hjälper 

kanderaren att förflytta fokus från ett koncept till ett annat. Moe hjälper de religiösa 

institutionerna att förflytta fokus från den religiösa verksamheten till mer sekulära 

motiv. Moe används för att det har en ungdomlig lockelseförmåga samt följer ett 

formspråk som är både modernt och välkänt i Japan. Sedan är moe ofta kopplat till 

konsumtion och uppmuntran därav vilket leder till de religiösa institutionerna att ha en 

logisk förklaring till att tillverka och sälja varor som är baserade på de figurer som de 

har skapade i moe-stil.  

   Moe-still används därför av tre skäl: 1) moe som formspråk och fenomen har en aura 

av ungdomlighet och lekfullhet som tillåter de religiösa institutionerna att tilltala en 

bredare publik med hjälp av moderna verktyg såsom twitter och tv-serier samt med ett 

språk som oftast inte förknippas med religiös verksamhet såsom slang och gulliga 

uttryck; 2) bruket av moe stärker de religiösa institutionernas fäste i samtiden samt gör 

dem mer aktuella för en yngre publik; och 3) moe som formspråk och fenomen går hand 

i hand med konsumtion och legitimerar tillverkningen samt försäljningen av varor 

kopplade till de figurer som är skapade i det formspråket. 
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• Är anime-pilgrimer religiösa?  

 

I kapitelsektionerna 5.2 och 5.3 diskuteras på djupet denna frågeställning. Och i 

slutänden kom vi inte fram till något slutgiltigt svar. Det vore en enkel sak att förklara 

anime-pilgrimer som religiösa baserat på bara namnet, men det skulle då också stryka 

under allt som turister gör som religiöst. Religionsforskning har under senare tid hamnat 

i en svacka när det gäller att finna religion i samhället. Det finns en dikotomi mellan att 

religion försvinner eller att religion är överallt. I ovannämnda kapitelsektioner hävdar 

jag att anime-pilgrimer är just pilgrimer och inte turister för att de själva säger att de är 

det. Här bör poängteras att de kallar sig själva för pilgrimer och inte religiösa pilgrimer. 

Deras motivering för att resa må vara kantat med gester och handlingar som kan te sig 

religiösa, men i slutänden är högst sekulära. Invigningen av en plats som ”helig” för 

fans av ett populärkulturellt verk är inte grundad i en inre önskan om det sakrala, men 

en önskan om att ta del av en värld som inte finns, den fiktiva världen. Invigningen av 

platser som hörande till denna värld är en identifiering av ett axis mundi av samma slag 

som den kopplad till religiösa platser. Därmed kan vi dra slutsatsen att nej, anime-

pilgrimer är inte religiösa, men de beter sig som pilgrimer.  

 

• Hur ändras eller omformas allmänhetens bild av religiösa institutioner i 

samtidens Japan?  

 

Med hjälp av kanderingsprocessen kan vi föreslå en förklaring till denna frågeställning. 

Kandering förflyttar fokus från ett koncept till ett annat genom att täcka det 

ursprungliga konceptet med ett sockerlager, ovannämnda moe i denna uppsats. Den bild 

som de religiösa institutionerna skyltar med har skapats genom att förflytta fokus från 

den religiösa verksamheten till en bredare publiks intressen och motiveringar för besök 

och turism. Den bild som då skapas genom detta sockerlager är den av en ungdomlig 

och modern verksamhet med fokus på sekulära motiveringar såsom konsumtion av 

varor och turism av landskap och platser (detta kan ses i alla fyra fallstudier). Genom att 

kandera sin verksamhet kan de religiösa institutionerna även använda de kanderade 

elementen i ett pedagogiskt syfte och på ett lekfullt sätt informera allmänheten om 

religion (Ryōhoji och Kisshosoji) utan att föra tankar till aktiv konvertering. Därför kan 

vi hävda att de religiösa institutionerna varken ändras eller omformas men blott 

presenterar en ny dimension till sin verksamhet. En dimension som gör det lättare för 
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dessa religiösa institutioner att skapa en dialog mellan nya besökare och dra till sig 

potentiella följare.  

 

• Vilka reaktioner får dessa ändringar och omformningar som görs av de religiösa 

institutionerna?  

 

Med avstamp i fallstudierna kan vi hävda att reaktionerna på kanderingen har varit 

mestadels positiva och varit till fördel för de religiösa institutionerna. Genom att 

uppmuntra sekulära motiveringar till besök har de religiösa institutionerna lyckats med 

att dra till sig nya besökare. Dessa besökare kommer i kontakt med dessa institutioner 

genom sociala media (Ryōhoji och Kisshosoji), tv-serier, anime och manga (Shikoku 

och Washinomiya) eller på andra sätt såsom eget initiativtagande (anime-pilgrimsfärder 

i stort). Här kan man naturligtvis välja att belysa det faktum att ett flertal av de 

motiveringar som presenteras av de religiösa institutionerna för att besöka deras 

verksamhet är sekulära. Men detta har visat sig att inte vara negativ (Shikoku och 

Washinomiya) och uppfattas som positivt av institutionerna. Strategierna har visat sig 

vara framgångsrika, de religiösa institutionerna har lyckats att dra till sig både 

uppmärksamhet och besökare till platserna och därmed lyckats med att återigen göra 

dem viktiga i ett sammanhang.  

 

6.2 Sammanfattning 

Denna uppsats har sökt att belysa, studera och kontextualisera ett utvalt fenomen i 

Japan: religiösa institutioners bruk av gulliga bilder och figurer. I uppsatsen studeras 

fyra fallstudier av religiösa institutioner som på ett eller annan vis har använt sig av ett 

estetiskt formspråk som kallas för moe, som förknippas med ungdomlighet, lekfullhet 

och konsumtion. Uppsatsen söker att förklara varför detta sker och hur allmänheten 

reagerar. Under uppsatsens gång kommer jag fram till att dessa fyra religiösa 

institutioner har gått igenom ett förlopp som jag har valt att kalla kanderingsprocessen; 

de religiösa institutionerna har valt att täcka en del av sin verksamhet med ett 

sockerlager, gullighet (moe) för att därmed förflytta fokus från deras religiösa 

verksamhet till mer sekulära element som kan dra till sig en större publik.  
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6.3 Avslutande ord 

Denna uppsats har främst fokuserat på fokus och innehåll, hur mening och betydelse har 

skiftat och fungerar i ett större sammanhang. Vi kan se i alla fyra fallstudier att de 

religiösa institutionerna använder sig av moe och andra strategier främst för att de inte 

längre kan överleva i denna tid på tron allena. De besökare med religiösa avsikter som 

dessa religiösa institutioner fick kunde inte fylla templens koffertar, därför bestämde 

man sig att använda sig av ett formspråk som gick hem med en större publik samt 

skapade och uppmuntrade motiveringar för besök som likaså fick en större publik att bli 

intresserade i templet som plats och inte nödvändigtvis som verksamhet. Att en del av 

besökarnas motivering till besöken var grundade i platsens mer sekulära innehåll spelar 

ingen roll i ett större sammanhang, platsen uppmärksammas och får en ny ström av 

besökare. Här är ekonomi viktigare än religion; även för en religiös institution är inte 

allt religiöst.  

   Trots att det inte var bland uppsatsens egentliga frågeställningar kan vi kortfattat 

avsluta med att återigen gå tillbaka till Japan sekularisering och fråga oss om landet 

verkligen är ett undantag. Denna fråga är större och mycket bredare än de som vi har 

försökt att besvara under uppsatsens gång. Men jag hoppas att de frågor som har varit 

uppsatsens centrala tema har lyckats att ge en insikt i religionernas position i Japan. 

Motiv och motivering är nyckeln till att förstå om detta antagande är sant eller falskt, 

men för att komma till de egentliga motiveringarna måste man nog göra en 

nationsomfattande studie och den skulle vara för bred och generaliserande för att 

komma till en egentlig pålitlig slutsats. Därmed skulle jag vilja hävda att framtida 

forskning som vill gå djupare in i denna frågeställning bör ta hänsyn till de 

populärkulturella dimensionerna såväl som de ikonografiska dimensioner som är en del 

av religionernas bild till allmänheten.   
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