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Abstract 
New Age has often been described as a religion pertaining to women and studies has 

shown that women do indeed constitute the vast majority. A reversal of hierarchy 

between feminine and masculine attributes and values, common in a modern western 

society, has also been shown to occur. 

This study looks at how the feminine is visible in written text and pictures depicting 

people, more specifically in the periodical magazine Free that has a circulation of circa 

25,000. The main bulk of the magazine is advertisements, and one reoccurring part is 

the article Frimodigt where several of the magazine’s advertisers take part in a short 

interview. Twelve of these interviews have been analyzed, along with depictions of 518 

people from three issues. 

The theoretical framework that has been applied to the outcome of my analysis has 

been social constructivism, with particular emphasis on the paper Doing gender by the 

professors of sociology Candace West and Don Zimmerman. 

My findings indicate that the feminine, indeed, is thought of as very positive and 

sometimes contrasted with the masculine. This is not, however, reflected in the visual 

depictions of people since there doesn’t seem to be any difference between how men 

and women are portrayed. What sets them apart is how often they are portrayed where 

women, on average, is depicted 70 % of the time. The invocation of feminine traits in 

Frimodigt shows that gender roles and norms can be used in marketing by attributing 

these positive traits to the product being marketed. 

Furthermore, this indicates that the very act of taking part in this material as a 

believer can be seen as a feminine act that can make women be more feminine, and men 

to come in contact with, and develop, their feminine side. Another consequence is that 

New Age might be seen as very attractive to women because of their appraisal of 

femininity and the fact that the religion seems to be dominated and ruled by women, in 

stark contrast to more patriarchal religions. 
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1 Inledning 
Under ett antal år har jag följt debatten mellan förespråkare av new age och AKM 

(alternativ- och komplementärmedicin), och deras kritiker, i form av personer som 

håller sig till vetenskaplig skepticism.
1
 Gång på gång hörde jag hur skeptiker påpekade 

hur new age-are
2
 kontrasterar en naturvetenskaplig metodologi med en som de 

benämner som mer kvinnlig, bestående av känsla och intuition, som dessutom anses 

ligga högst i den metodologiska hierarkin. Dessutom har jag funnit det högst 

anmärkningsvärt att new age-rörelsen tycks består av en oproportionerligt stor andel 

kvinnor – 83 procent enligt en undersökning från 1995.
3
 Denna kombinerade 

överrepresentering av kvinnor samt upphöjandet av det kvinnliga finner jag ett ämne 

värdigt att utforska närmare, i synnerhet då området är så pass nytt och det mesta inte 

har hunnit utforskas. Dessutom är new age som religion fantastiskt intressant, inte minst 

på grund av den stora mångfald idéer som ryms däri, från reinkarnation till 

kommunikation med de döda och mycket, mycket mer. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Men denna undersökning är min avsikt att belysa och bringa klarhet i vilken värld som 

möter anhängare av new age. Detta för att se hur kvinnliga värden – så som de skildras 

inom new age – byggs upp och används i marknadsföring av diverse 

behandlingsmetoder och andra tjänster kopplade till new age. Ytterligare ett syfte är att 

se hur denna användning av det kvinnliga kan påverka anhängare av new age och om 

detta kan vara en potentiell förklaring till varför majoriteten av människorna som söker 

sig till new age är kvinnor. 

 

 Hur syns och behandlas det kvinnliga inom new age i annonstidningen Free? 

 Hur förekommer dessa värden när det kommer till marknadsföring av new age-

relaterade produkter? 

 Vilka implikationer kan detta få för mottagarna av detta material? 

1.2 Tidigare forskning om kvinnors religiositet 
I en undersökning från 1995 av Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, samlades 

215 enkäter in från 5 olika miljöer där new age förekommer. I denna visade det sig att 

andelen kvinnor kunde vara så högt som 97 % och aldrig lägre än 74 %. Hon visade 

även på att detta också verkar stämma i andra typer av undersökningar som exempelvis 

när det visar sig att kvinnor mer generellt tenderar att ansluta sig till tankar som är 

vanliga inom en alternativ religiositet. Ett exempel kan vara hur kvinnor i hög 

utsträckning inte ser en gud som någon personlig entitet utan snarare ser guden som en 

ande eller livskraft.
4
 Varför det är på detta vis finns det många tankar om. Professorn i 

religionshistoria Ann-Christine Hornborg slår fast om att denna skeva könsfördelning 

återkommer i de närliggande kretsarna, lekmannaterapi och coaching. Som förklaring 

till detta erbjuder hon professor i religionssociologi, Linda Woodheads teori. Där söks 

svar i den moderna historien med industrialiseringen och hur kvinnors roll som 

                                                 
1
 Personer som tvivlar på giltigheten i påståenden som saknar empirisk evidens. 

2
 Problematiken i användandet av denna benämning av dessa människor diskuteras senare (se 1.3.1 

New age).  
3
 Liselotte Frisk. Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv Nora: Nya Doxa, 

1998, 199. 
4
 Ibid., 199f. 
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hemmafru utmanades. Kvinnan började träda in i vårdyrken, vilket kan ses som en 

naturlig följd av kvinnans roll som vårdare i hemmet. Detta kan då förklara varför 

kvinnor är överrepresenterade även hos de som erbjuder tjänster inom det som 

Hornborg benämner lekmannaterapi. Vidare var det inte så att kvinnans roll förflyttades 

från hemmet till den offentliga sfären där hon fick vara på samma nivå som männen. 

Nej, hierarkin mellan könen levde/lever kvar även på arbetsplatsen och den gamla rollen 

i hemmet stannade kvar vilket ledde till att den lediga tiden från yrket i det offentliga 

spenderades på yrket i hemmet. Någonstans i dessa förändrade villkor kan vi finna ett 

svar i frågan om den ojämna könsfördelningen.
5
 Sociologen Ole Riis har en annan 

förklaringsmodell när han ger en teori om varför kvinnor har större intresse för religion i 

allmänhet i Skandinavien. Genom en socialisationsprocess lär sig kvinnor att skatta 

saker som intuition och känsla högre än dogmatik och logik. Då religiösa värderingar 

väljs utifrån de saker som kvinnor socialiserats till att tycka är positiva, följer det att 

dessa också blir överrepresenterade.
6
 

Sett till hur synen på genus är inom new age är Carl Gustav Jungs texter något som 

haft stort inflytande. Där har män och kvinnor olika principer, mannens logiska (Logos) 

och kvinnans emotionella (Eros). Vidare finns det enligt professor i religionshistoria 

Olav Hammer strömningar inom new age som söker ta vara på det som anses vara en 

ursprunglig kvinnlig natur och uppvärdera den.
7
 I religionssociologen Lena Löwendahls 

avhandling Med kroppen som instrument: en studie av new age med fokus på hälsa, 

kroppslighet och genus finner vi även hos informanterna föreställningar om såväl 

biologiska skillnader mellan könen som att könet i själva verket är något socialt 

konstruerat.
8
 Sett till värderingen av exempelvis intuition och känsla visar det sig att de 

kvinnliga informanterna inte bara ser dem som typiskt kvinnliga utan även 

eftersträvansvärda, i kontrast mot den uppfattat typiskt manliga logiken och 

rationaliteten.
9
 Även de manliga informanterna värderar kvinnliga värden som högre än 

manliga och vissa uttrycker då en önskan att lyfta fram och utveckla kvinnliga delar av 

sin personlighet.
10

 

1.3 Begrepp 

1.3.1 New age 

Termen new age kommer från uppfattningen om att jorden är på väg in i en ny tidsålder, 

som under astrologins inflytande ofta kallas för Vattumannens tidsålder. Denna nya 

tidsålder skall vara präglad av saker som frid och harmoni.
11

 Men märk väl att inte för 

mycket vikt bör fästas vid namnet och dess ursprungliga betydelse. Uppfattningen om 

den kommande tidsåldern kan knappast ses som essensen av rörelsens trosuppfattningar 

(observera plural) och dessutom är det en benämning som många anhängare inte 

identifierar sig med, eller gör det ytterst motvilligt, vilket ett flertal böcker, skrivna av 

                                                 
5
 Anne-Christine Hornborg. Coaching och lekmannaterapi: en modern väckelse? Stockholm: 

Dialogos, 2012, 146ff. 
6
 Lena Löwendahl. Med kroppen som instrument: en studie av New age med fokus på hälsa, 

kroppslighet och genus. Diss., Lunds universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002, 

76f. 
7
 Ibid., 71f. 

8
 Ibid., 276. 

9
 Ibid., 279. 

10
 Ibid., 265f. 

11
 Liselotte Frisk. Nyreligiositet i Sverige, 163. 
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religionsvetare, vittnar om.
12

 Min uppfattning om att tankarna om en ny tidsålder har 

begränsad relevans i frågan stöds av sociologen och antropologen Paul Heelas, som 

förklarar hur dessa tankar ursprungligen var viktiga men som nu har tagit ett steg 

tillbaka till fördel för individualism och en form av framgångsideologi.
13

 Vidare 

observerade Liselotte Frisk, i sin undersökning av två nummer av Energivågen (senare 

Free) att new age är väldigt sällsynt, även i detta tryckta material.
14

 Sett till utövarnas 

önskemål fann Lena Löwendahl att många föredrog termer som andlighet, sökande och 

utveckling.
15

 Dessa önskemål till trots, finner jag dessa termer för breda för att kunna 

användas på ett tydligt och effektivt sätt och således undviker jag dem. Dock är 

problematiken som omger begreppet new age viktigt att ha i åtanke. 

1.3.2 Genus 

Som säkerligen redan framgått används begreppet genus i denna text ofta istället för 

kön. Skälet till detta är att jag anser att det manliga och kvinnliga främst skall betraktas 

som sociala konstruktioner. Som jag förklarar senare (se 1.4.4 Kritik mot 

socialkonstruktivismen) är min uppfattning dock inte att biologiska komponenter inte 

bär någon vikt. Biologiska skillnader kan utgöra grunden för den process i vilken det 

kvinnliga och manliga konstrueras, trots att dessa attribut i sig själva inte nödvändigtvis 

har någon grund i biologin. 

Genusteori som sådan tillämpas inte i denna undersökning. Dock är det en 

undersökning med genus i fokus och därmed är ett klargörande till gagn i förståelsen av 

min personliga utgångspunkt. Det förekommer nämligen att genusteori och feministisk 

teori används synonymt. Därmed är det av högsta vikt att göra en åtskillnad mellan en 

så kallad akademisk och en aktivistisk feminism, om nu synonymen med genusteori 

antas. Den aktivistiska feminismen kan ses som en politisk rörelse vilken söker belysa 

maktstrukturer grundade på kön i samhället och detta i syfte att kritisera dessa. Den 

akademiska forskningen om genus kan göras i syfte att kritisera maktstrukturer som 

uppdagas men det är inte något som utgör något av en fast definition; i teorin kan 

genusforskning bedrivas helt apolitiskt.
16

 Det är detta som är min avsikt med 

undersökningen, att försöka vara så objektiv som möjligt och utan agenda, utöver viljan 

att förstå det som nämns i mitt syfte (se 1.1 Syfte och frågeställning). 

1.4 Teori och utgångspunkter 
Här presenteras min utgångspunkt när det kommer till vad som är kvinnligt. Sedan 

följer en kort genomgång av de teorier jag använt mig av, från socialkonstruktivismen 

till dess mer avsmalnade typ i fråga om undersökningsområde, som berör skapandet av 

genus genom manliga och kvinnliga handlingar. 

1.4.1 Det kvinnliga 

År 1918, i den amerikanska tidningen Earnshaw’s Infants’ Department, kunde 

man läsa följande: 

 

                                                 
12

 Ibid.; Ann-Christine Hornborg. Coaching eller lekmannaterapi, 16.; Lena Löwendahl. Med 

kroppen som instrument, 144ff. 
13

 Ann-Christine Hornborg. Coaching eller lekmannaterapi, 29. 
14

 Liselotte Frisk. Nyreligiositet i Sverige, 169. 
15

 Lena Löwendahl. Med kroppen som instrument, 146f. 
16

 Maria Ohlsson. Språk och genus. I Sociolingvistik, Eva Sundgren (red.), 144-184. Stockholm: 

Liber, 2007, 159f. 
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The generally accepted rule is pink for the boys, and blue for the girls. The reason is 

that pink, being a more decided and stronger color, is more suitable for the boy, 

while blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the girl.
17

 

 

Trots att alla jag i mitt liv har talat med, tycks ha en instinktiv förmåga att rubricera 

saker, handlingar och värderingar som manliga eller kvinnliga, betyder inte detta att det 

råder en allmänmänsklig koncensus över hur denna indelning skall gå till. Självklarheter 

i en tids- och rumsmässig kontext kan mycket väl vara diametralt motsatt en annan. 

Detta exemplifieras av citatet ovan där självklarheten att blått hör till pojkar och rosa till 

flickor visar sig vara ett relativt nytt fenomen. Av skäl som dessa är det omöjligt att tala 

om kvinnligt och manligt som om de vore objektiva och eviga egenskaper. Istället 

måste ett visst arbete göras för att stipulera den syn på kvinnligt och manligt som 

används i denna text. 

I arbetet med sin avhandling observerade Lena Löwendahl att många av de 28 

informanter som hon intervjuade hämtade mycket av sina uppfattningar av kvinnligt och 

manligt från boken Män är från Mars, kvinnor är från Venus av John Gray. Dock är det 

även andra källor hon anser att new age fått sin syn genus från, som exempelvis C.G. 

Jungs tankar om principerna Logos (logiskt tänkande) och Eros (känslomässighet) 

vilket kopplas samman med män respektive kvinnor.
18

 Men även om äldre källor brukas 

så tycks de inte skilja sig åt nämnvärt. Trots att Grays bok ofta konvergerar med andra 

personer, som Jung, är det inte helt oproblematiskt att därmed förutsätta att det han 

beskriver är en gängse uppfattning om vad det kvinnliga egentligen anses vara, i en 

västerländsk kontext. Därför har användandet av boken begränsats till att vara ett 

ramverk, utifrån vilken jag studerar empirin – en sammanfattning av den gällande 

kontextens uppfattningar. För att styrka detta påstående har jag sett till andra 

undersökningar som berör könsstereotyper där forskarna antingen har haft sina 

utgångspunkter i diverse uppfattningar om kvinnligt och manligt eller har kommit fram 

till att dessa faktiskt är vanligt förekommande.
19

 Det som däremot inte återfinns är 

uppfattningen att kvinnor starkt prioriterar personlig utveckling, vilket är något som 

förekommer i mitt empiriska material, om än i begränsad utsträckning. Detta redovisas 

dock men inte i syfte att besvara min frågeställning. Istället fungerar det som en mindre 

hypotesprövning där det framgår att Lena Löwendahl verkar vara korrekt i sin 

observation att det är Grays tankar som återfinns i hennes intervjumaterial och inte 

enbart könsstereotyper i mer allmän bemärkelse. Att denna del av min analys inte är 

relevant för denna undersöknings primära syfte påpekas även senare. Så 

sammanfattningsvis används Gray som en utgångspunkt i min analys men det är endast 

när könsstereotyperna konvergerar som den används för besvarandet av min 

frågeställning. 

                                                 
17

 Jeanne Maglarty. When Did Girls Start Wearing Pink? Smithsonian. 2011-04-08. 

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html (Hämtad 2013-

12-11) 
18

 Lena Löwendahl. Med kroppen som instrument, 71. 
19

 Janet T. Spence & Camille E. Buckner. Instrumental and Expressive Traits, Trait Stereotypes, and 

Sexist Attitudes: What Do They Signify? Psychology of Women Quarterly. 24 (2000) 44-62; John E. 

Williams, Robert C. Satterwhite & Deborah L. Best. Pancultural Gender Stereotypes Revisited: The Five 

Factor Model. Sex Roles 40 no. 7/8 (1999): 513-525; Monica Biernat & Jennifer E. Ma. Stereotypes and 

the Confirmability of Trait Concepts. Personality and Social Psychology Bulletin 31 no. 4 (2005): 483-

495. doi: 10.1177/0146167204271712; Serge Guimond, Delphine Martinot, Armand Chatard, Richard J. 

Crisp & Sandrine Redersdorff. Social Comparison, Self Stereotyping, and Gender Differences in Self-

Construals. Journal of Personality and Social Psychology 90 no. 2 (2006): 221-242. doi: 10.1037/0022-

3514.90.2.221; Kristin D. Neff & Lisa N. Terry-Schmitt. Youths’ attributions for power-related gender 

differences: nature, nurture, or God? Cognitive Delevopment 17 (2002): 1185-1202. 

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html
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Från Grays boks titel framgår det tydligt att tesen som presenteras är att det finns 

tydliga skillnader mellan könen och i den presenteras ofta män och kvinnor som raka 

motsatspar. Detta görs genom tankeexperimentet som går ut på att föreställa sig att män 

och kvinnor kommer från olika planeter, Mars för män och Venus för kvinnor. 

Gray menar att kvinnor – eller ”venusianer”, som han kallar dem – värderar ”kärlek, 

kommunikation, skönhet och mänskliga relationer”
20

. Även kvinnans roll som vårdare 

tas upp och det menas att hon finner tillfredsställelse i gemenskapen med andra 

människor. Detta kan då ställas mot männens värdesättande på effektivitet, kompetens 

och prestationsförmåga samt hans förmåga att finna tillfredställelse i framgångar. Och 

medan kvinnor är måna om att bejaka och visa upp sina många känslor, ser män 

känslomässiga problem som något som behöver fixas och det utan inblandning av 

någon tredje part då han minsann klarar det själv. Gray förklarar också att kvinnor även 

är starkt engagerade i personlig utveckling och andlig mognad, något som – som sagt – 

inte återfinns i undersökningarna om könsstereotyper som jag fann. Detta engagemang i 

personlig utveckling kan kopplas till deras inneboende vilja att förbättra saker och ting, 

även om det inte är något direkt fel med det. Dessutom har de en stark intuitiv förmåga 

som ger dem en enorm förmåga till empati och sympati.
21

 Dessa attribut som denna syn 

på genus för med sig utgör det som uppmärksammas i analysen av min empiri. 

1.4.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen är inte en enskild och konkret teori. Istället finns det många 

olika varianter av den och det är av detta skäl det är av högsta vikt att slå fast den typ 

jag skall använda mig av här. Något de olika typerna av socialkonstruktivism har 

gemensamt, är uppfattningen att det hos många fenomen, under skenet av något 

naturligt och självklart, döljer sig en förklaring att det är socialt skapat. Vad detta är och 

i vilken mån det är socialt skapat spänner sig över ett fält från de som enkelt anser att 

biologi inte kan förklara allt om mänskligt beteende, till de som antar den ontologiska 

uppfattningen att verkligheten självt ytterst är socialt konstruerad och inte existerar 

oberoende av oss, i alla fall inte på det sätt vi upplever den. I boken 

Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv delar Søren Barlebo 

Wenneberg upp det i fyra grupper från ”Socialkonstruktivism I” till 

”Socialkonstruktivism IV”.
22

 

Den typ av socialkonstruktivism jag tillämpat är den som, av Wenneberg, kallas för 

”ett kritiskt perspektiv” eller ”socialkonstruktivism I”.
23

 Den kan ses som den minst 

radikala av de socialkonstruktivistiska teorierna som Wenneberg presenterar och är även 

en som använts flitigt i studier av könsbegreppet, där det menas att det inte uteslutande 

är grundat på fysiologiska skillnader mellan de biologiska könen.
24

 Kort sagt kan denna 

version av teorin betraktas som en reaktion mot idéströmningar som gärna vill hävda att 

saker och ting är naturligt motiverade; åtminstone vill de inte ifrågasätta det. Ett 

exempel är den miljödebatt där vissa tendenser finns att mena att miljön rymmer gränser 

och balanser mänskligheten måste bejaka och inte överskrida.
25

 Detta anser jag 

exemplifieras fantastiskt tydligt med den välkända parollen ”Rädda jorden”. Denna 

paroll tycks Naturskyddsföreningen ta ett steg längre genom att även besjäla denna 

                                                 
20

 John Gray. Män är från Mars, kvinnor är från Venus. 2 uppl. Stockholm: Brobergs Bokförlag AB, 

1992, 28. 
21

 Ibid., 26ff. 
22

 Søren Barlebo Wenneberg. Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. 2 uppl. 

Malmö: Liber, 2001, 11ff. 
23

 Ibid., 57. 
24

 Ibid., 65. 
25

 Ibid., 60. 
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planet med frasen ”Vi arbetar för att rädda jordens liv”
26

. Det uppenbara problemet med 

detta tänkande – bortsett från felslutet i att besjäla en planet – är att naturen är 

amoralisk. Den har inget som helst intresse i människan utan alla upplevda ”gränser” 

och ”balanser” är ytterst produkter av människan.
27

 Ett annat exempel på sådant som är 

lätt att se som en naturlig självklarhet är språket. Problemet med detta är att det är svårt, 

för att inte säga omöjligt i fall där det inte kan hänvisas till något fysiskt, att veta andra 

talares innebörd med sina ord.
28

 Så inte heller språket kan ses som något självklart som 

kan existera i någon bemärkelse utan människan. En strukturalistisk tanke hade då rört 

aktiviteter i talandet med andra, i något som filosofen Ludwig Wittgenstein benämnde 

”språkspel”.
29

 

1.4.3 Doing gender 

Som det framgår av den definition jag presenterat, är genus inget som existerar naturligt 

utan något som skapas. Sociologiprofessorerna Candace West och Don H. Zimmerman 

presenterade 1987 en teori om den process i vilket detta sker i artikeln ”Doing Gender”. 

Enligt dem har genus tidigare setts som ett tillstånd av andra sociologer vilket i sin tur 

har överskuggat producerandet av genus i vardagliga aktiviteter. För att tydligare se vad 

de menar är det viktigt att presentera den indelning de gör mellan ”sex” (kön), ”sex 

category” (könskategori) och ”gender” (genus) (min översättning för användande senare 

i texten). Kön är något som bestäms helt biologiskt med kriterier som exempelvis vilket 

könsorgan eller vilka kromosomer en individ (eller blivande individ när det rör sig om 

prenatal könsbestämning) har. Könstillhörigheten berör inplacerandet i en kategori, 

gärna bestående av dikotomin kvinna/man. Verktygen för placeringen är de kriterier 

som gäller för bestämmandet av det biologiska könet. Dock kan även andra kriterier 

användas i vardagssammanhang och med dessa kriterier är det möjligt att säga sig vara 

tillhörande ett kön medan de biologiska kriterierna saknas, då de inte nödvändigtvis är 

identiska. Genus, däremot, är produkten av dessa kriterier och inte bundet vid personens 

anatomi. Det är överförandet av dessa kriterier till aktivitet vilket då innebär att en 

handling som klassas som kvinnlig, påverkar dess utövares genus. Så om en människa 

bedriver en ”kvinnlig handling” förstärker detta inplacerandet av denna person in i 

könskategorin ”kvinna”.
30

 Notera dock att det enbart är förstärker, inte bestämmer, då 

biologiska kriterier är så pass centrala i indelningen i vårt samhälle. Det är möjligt att 

vara en okvinnlig kvinna med andra ord.
31

 Under aktiviteten i vilken människor skapar 

genus skiljs de båda könen åt genom att vissa handlingar ses som manliga och 

kvinnliga. Dessa används sedan för att befästa uppfattningen om att det finns en 

essentiell skillnad mellan könen. Denna skillnad blir då en socialt konstruerad sådan och 

inte någon som biologiska förklaringsmodeller kan förklara. Då uppfattningen att det 

finns två kön och att de är tydligt skilda åt är så självklart i vårt samhälle, blir det 

omöjligt att inte ”göra genus”. Kortfattat är då genus, enligt West och Zimmerman, 

                                                 
26

 Naturskyddsföreningen. Vi arbetar för att rädda jordens liv! 2013. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/strategier (Hämtad 2013-12-02) 
27

 Søren Barlebo Wenneberg. Socialkonstruktivism, 61. 
28

 Argumentet kan även föras fram att det fortfarande är omöjligt att förstå orden så som de förstås 

av den som presenterar dem, då vi inte kan uppleva andras perception av det som det talas om. 
29

 Ludwig Wittgenstein. Filosofiska undersökningar. Stockholm: Thales, 1992, 14. 
30

 Candace West & Don H. Zimmerman. Doing Gender. Gender and Society 1 no. 2 (1987): 125-

151, 126f. 
31

 Ibid., 134. 
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någonting som människor gör upprepat i interaktion med andra; det är inte blott en del 

av ett varande.
32

 

Denna teori tillämpas då på det språkbruk som används i denna undersöknings 

material för att se vilka följder ett handlande, där man lyfter upp det kvinnliga, kan få 

för de som tar del av texterna och vad det säger om texternas upphovspersoner. 

1.4.4 Kritik mot socialkonstruktivismen 

Innan teoribeskrivningen lämnas, vill jag besvara lite av den kritik vetenskapsfilosofen 

Ian Hacking förde fram i sin bok The Social Construction of What? Där kritiserar han 

den tendens han ser inom det akademiska att hävda att allt mellan himmel och jord är 

social konstruerat, från kvantfysikens kvarkar till kvinnliga flyktingar. Han avfärdar inte 

socialkonstruktivismen helt och hållet men håller fast vid att det finns vissa 

underliggande vetenskapliga sanningar som inte skall försummas. Sett till hans kritik av 

socialkonstruktivism rörande genus, riktas hans kritik mot de som påstår att social 

konstruktion är det enda med förklaringsvärde medan saker som biologiska skillnader 

inte spelar in alls.
33

 Med andra ord kritiseras de som anser att Simone de Beauvoirs 

kända devis on ne naît pas femme: on le devient, ”man föds inte till kvinna, man blir 

det”
34

, är allt som kan tänkas förklara vad ett kvinnligt genus innebär. Det är inte min 

avsikt att aktivt argumentera för att socialkonstruktivism är det enda som kan användas 

för att förstå dessa frågor. Dock använder jag inte neurologi eller evolutionspsykologi 

som komplement då det varken ingår i mitt studiefält eller ryms i omfattningen av en 

undersökning av denna storlek. Märk väl att jag trots detta anser att de mycket väl kan 

besvara, eller berika svaret, för denna undersöknings frågeställning. Wennerbergs bok 

presenterar och diskuterar dessutom en uppsjö av kritik mot socialkonstruktivism. En 

sak som tyvärr inte går att undkomma är begreppets definitoriska pluralism, som jag 

nämnt tidigare; vad som ryms i ”socialkonstruktivism” skiljer sig från person till 

person.
35

 Kritik av den som sådan måste därmed först definiera vad som menas, vilket 

på ett sätt gör socialkonstruktivismen otroligt svårt att aktivt gå sig i polemik med. 

1.5 Material och metod 
Hösten 2013 tog jag mig till Malmö på jakt efter butiker kopplade till new age. Jag hade 

tidigare försökt finna en sådan i hemorten Växjö utan framgångar. Butikerna jag fann 

var Mandala och Sök & Finn. Den förstnämnda erbjuder en uppsjö av saker som 

parfymoljor, indianinspirerade statyetter, pentagramsmycken, tarotkort och mycket mer. 

Sök & Finn däremot är nästan helt ägnad åt böcker. Det som jag såg återfanns i båda 

butiker var en annonstidning som erbjöds gratis. Denna tidning är Free (tidigare 

Energivågen) och den började publiceras 1982. Innehållet beskrivs som rörande 

personlig utveckling och komplementära behandlingsmetoder. Utgivarna själva 

uppskattar upplagan som liggande runt 25000 exemplar varav ca 100 går till 

prenumeranter av tidningen.
36

 På tidningens hemsida kan man läsa alla nummer från 

och med oktober 2006.
37

 

                                                 
32
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33

 Ian Hacking. The Social Construction of What?. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1999, 

7f. 
34

 Simone de Beauvoir. Det andra könet. Ny pocketutg. Stockholm: Norstedts/Pan, 1995, 162. 
35
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Något som kommer att behandlas senare (se 2 New age – vad, när och varför?) är 

vad new age egentligen är och vilka trosföreställningar som ryms inom detta begrepp. 

En slutsats är dock att new age är väldigt brett och har en eklektisk karaktär där 

utövarna fritt kan välja från vitt spridda områden. Följderna av detta är att det blir svårt 

att studera rörelsen som en helhet och för denna undersökning, mer specifikt, måste 

frågan ställas om hur mycket en undersökning av en del av en enskild annonstidning 

kan säga om diverse uppfattningar inom new age i stort. Ett ytterligare problem kommer 

i form av att anhängarna till rörelsen själva sällan använder ordet, som förklarat tidigare 

(se 1.3.1 New age). Detta gör gruppen ännu svårare att avgränsa; även om jag hade 

slagit fast någon idémässig kärna, hade det fortfarande inte varit klart vilka som tillhör 

gruppen. Ett grundantagande som därmed fick göras var att läsare och anhängare av det 

som uttrycks i Free är anhängare av new age och att idéerna däri är typiska för denna 

rörelse. Detta antagande anser jag mig vara berättigad i att hålla fast vid, delvis på grund 

av att materialet använts tidigare i studier om new age. Ett annat skäl är att inget av det 

som har mött mig i materialet har verkat gå emot det som jag tidigare lärt mig om 

rörelsen. En eventualitet är dock att andra undersökningar, framtida eller sådana jag 

ännu inte tagit del av – visar på att idégodset, som min empiri visar på, i själva verket är 

sällsynt. Då rör denna undersökning istället endast svenska anhängare, eller till och med 

endast läsare av denna specifika tidning i denna specifika tid. Tyvärr blir det därmed 

nödvändigt att ställa denna studies resultat mot detta då jag själv, i en studie av denna 

omfattning, inte haft möjlighet att inventera all forskning som bedrivits om new age och 

dylikt. 

1.5.1 Visuell textanalys 

Till den första metoden använder jag mig av en visuell textanalys med fokus på 

interaktion. Vad detta innebär är att samtliga bilder föreställande personer analyseras 

utifrån tre perspektiv. För det första behandlas det vertikala perspektivet. Där sorteras de 

avbildade in i tre grupper utifrån hur de är placerade vertikalt gentemot betraktaren; är 

betraktaren placerad ovanifrån, öga-mot-öga eller underifrån den avbildade? Detta visar 

på maktrelationerna mellan betraktare och avbildad. Om betraktaren är placerad 

ovanifrån den avbildade – ser ner på hen med andra ord – ges intrycket att betraktaren är 

överlägsen och har mer makt. Det motsatta gäller underifrånperspektivet och om 

betraktare och avbildad är placeras öga-mot-öga resulterar detta i en symboliskt jämlik 

relation. Det andra perspektivet är det horisontella. Även här är makt en faktor men mer 

specifikt om bilden är inkluderande eller exkluderande. En bild där den avbildade är 

vänd mot betraktaren i ett framifrånperspektiv är inkluderande och kan ses som att båda 

är del av samma sociala grupp. Detta innebär då att ansiktet är vänt mot betraktaren; 

resten av kroppen kan ses från sidan utan att det påverkar hur inkluderande bilden är. Ett 

bakifrånperspektiv är däremot totalexkluderande – den avbildade vänder ju bokstavligt 

talat ryggen åt betraktaren. Sidoperspektivet innehåller mer i fråga om variation och 

gradskillnader men de är alla exkluderande i någon mening.
38

 Till det tredje och sista 

perspektivet, distans, ser jag till avståndet mellan den avbildade och betraktaren. Detta 

grundar sig mycket i antropologens Edward T. Halls uppfattningar av hur närhet i 

sociala relationer återspeglas i fysiskt avstånd mellan de som ingår i dessa relationer. 

Någon man står väldigt nära socialt får också vistas närmare rent fysiskt. De olika 

graderna av distans delas upp i tre grupper: personlig, social och distanserad. För att 

översätta detta till bilder får vissa bestämmelser göras för hur en viss avbildning skall 

betraktas som exempelvis personlig. För personlig distans skall bilden vara beskuren på 
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sådant sätt att maximalt huvud och axlar syns. Det går dock att visa mycket mer tills det 

att bara en del av ansiktet är avbildat. Huvudsaken är att betraktaren kommer den 

avbildade väldigt nära, rent fysiskt. För det sociala är beskärningen från midja till det att 

hela personen avbildas. Detta kan exemplifieras med den distans som en människa kan 

förväntas ha till exempelvis sin kollega. Till gruppen av de distanserade bilderna hör de 

som avbildar en människa i helfigur men där denna person upptar mindre än halva 

bildutrymmet. En bild med denna hantering av det mänskliga motivet kan då liknas vid 

en främling eller en flyktigt bekant. Till visuell textanalys med interaktion i fokus är det 

även vanligt att eventuellt tillhörande text bejakas och behandlas i analysen.
39

 Då detta 

är fallet med långt ifrån alla bilder i min empiri väljer jag att inte genomföra denna del 

av analysen. 

En fördel med just denna analys är att den är förhållandevis rättfram och inte lämnar 

mycket tolkningsutrymme. Detta möjliggör analyserande av fler avbildningar på relativt 

kort tid, något som inte hade varit fallet om svåra övervägningar hade gjorts vid varje 

bild. Vidare är just bilder något som dominerar tidningen i fråga. Även om det finns gott 

om text, är denna sällan längre än någon enstaka mening. Genom att undersöka bilderna 

inkluderas därmed en större del av tidningen än vad som annars hade varit möjligt med 

endast textanalysen. 

Denna analys undersöker män och kvinnor separat. En följd av detta blir att det även 

uppdagas i vilken mån män respektive kvinnor represteras och eventuell diskrepans 

mellan män och kvinnor i fråga om de ovan nämnda perspektiven, belyses. 

Kopplat till denna uppsats frågeställning visar detta resultat på hur det kvinnliga 

syns, i strikt bemärkelse, i denna tidning. Om det förutsätts att avbildade kvinnor kan 

översättas till någonting som är kvinnligt i sig, har en analys av detta slag möjligheter 

att visa, inte bara hur mycket av det kvinnliga som ses, men även en eventuell värdering 

av det, relativt till det manliga (förutsatt att avbildandet av män kan ses som typiskt 

manligt). Ett exempel är om kvinnor är överrepresenterade och dessutom, relativt till 

män, framställs som inkluderande och befinnande sig i betraktarens personliga sfär. 

Ett problem jag stött på under analysen är svåranalyserade bilder. Till dessa hör 

bilder där de avbildade syns för dåligt för att kunna analyseras med någon säkerhet. Jag 

beslutade mig också för att inte inkludera tecknade eller kraftigt redigerade bilder då 

även dessa visade sig svåra att analysera. Utöver detta har jag försökt analysera så 

mycket som möjligt för att på så sätt minska risken för någon omedveten bias från min 

sida. Ett exempel hade varit risken att jag i större utsträckning tolkar att en man som 

inte tittar rakt in i kameran är frånvänd, än att kvinnor är det. Genom att ha en större 

mängd empiri suddas sådana eventuella fall ut något. 

1.5.2 Textanalys 

Till undersökningen av den faktiska text som möter anhängare av new age, tillämpas en 

sorts kvalitativ innehållsanalys. Förekomsten av nämnandet av typiskt kvinnliga värden 

och begrepp undersöks men då materialet är ganska begränsat och jag inte vill vara låst 

vid en strikt kvantitativ analys väljer jag att öppna upp möjligheterna för tolkning av det 

som står. På vilket sätt en term används och i vilken kontext är avgörande för hur dess 

förekomst skall tolkas. Mer specifikt läses texterna som utgör empirin och det som 

observeras är det som visar på det som anses typiskt kvinnligt enligt min tidigare 

redogörelse (se 1.4.1 Det kvinnliga) eller som kan tänkas utmana detta. Detta 

kategoriseras och på så sätt kan genomgående tankar urskönjas och mer generella 

mönster finnas. I vissa fall placeras en del av texten in i en viss kategori då exempelvis 
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ordet ”känsla” nämns. I andra, mer implicita fall, måste en viss tolkning göras. Risken 

finns att denna tolkning då framstår som godtycklig men originaltexterna redovisas 

genomgående och vid svårare bedömningar diskuteras inplacerandet och jag 

argumenterar för mitt val. Därmed redovisas förhoppningsvis min tolkning tillräckligt 

transparant för att inte någon godtycklighet skall kunna förbises. 

1.5.3 Avgränsning av material 

Till bildanalysen avgränsades materialet inte utan så mycket som möjligt användes från 

varje tidning. Det som jag dock bedömde inte var möjligt att använda mig av var 

animerade bilder och sådana där man inte kunde se de avbildade tydligt, som med en 

bild som överblickar alternativmässan Harmoni-expo. Skälet till att jag ändå valde att 

inte avgränsa materialet var för att mina egna omedvetna bias inte skulle påverka 

resultatet. Sammanlagt blev det 518 avbildningar av personer som analyserades och 

dessa är tagna ur tre tidningar, nummer 4-6 för år 2013. 

För textanalysen har jag valt ett ständigt återkommande inslag i varje nummer 

nämligen Frimodig. Det är en artikel på en sida där en person som erbjuder new age-

relaterade tjänster svarar på tio frågor. Frågorna är desamma för alla intervjupersoner 

och de är följande: 

 

01. Vad jobbar du med? 

02. Varför valde du det? 

03. Vad ger det till andra? 

04. Lever du som du lär? 

05. Vad har hänt inom ditt verksamhetsområde de senaste 30 åren? 

06. Vad säger du om healing? 

07. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig? 

08. Vad är det viktigaste i livet för dig? 

09. Vad är kärlek för dig? 

10. Vilken livsfråga önskar du att Frees läsare bör fundera över? 

 

År 2013 togs fråga fem bort och istället placerades frågan ”Vad kan man göra för att få 

balans och välbefinnande i livet?” in efter frågan om vilken behandlings- eller 

terapeutisk metod som betytt mest för intervjupersonen. Den inbördes ordningen 

påverkades då inte men fråga fem och sex blev fråga nummer sex respektive sju. Utöver 

detta är det en informationsruta infogad där följande deklareras: 

 

 Namn 

 Familj 

 Bor 

 Astrotecken 

 Min inspiratör 

 Gör jag helst 

 Bästa bok 

 Motto 

 Aktuell med 

 Kontakt 

 

Observera att fråga nummer sex (eller nummer fem för 2013 års utgåvor) rör specifikt 

healing. Healing är en alternativmedicinsk verksamhet som söker behandla sjukdomar 

genom andliga metoder. Dock är det inte så att enbart personer som erbjuder healing i 

strikt bemärkelse intervjuas utan det är även föreläsare, andliga medium och arbetare 
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med terapiformer som auratransformation, hypnosterapi och mycket mer som kommer 

till tals i Frimodigt. Vissa av dessa skulle dock otvivelaktigt motsätta sig detta och 

menat att de faktiskt ägnar sig åt healing. 

Syftet med Frimodigt är, enligt nuvarande chefredaktör (upphör 1 januari 2014) 

Monica Katarina Frisk, att ”lyfta fram någon av de människor som medverkar eller 

annonserar i Free”
40

. Hon förklarar vidare att det främst är de som varit med länge i 

tidningen som intervjuas och att funktionen med denna sida är att såväl läsare av 

tidningen som andra annonsörer skall kunna komma närmare in på livet av de som 

medverkar i Free.
41

 

Det som utgör materialet till denna textanalys är därmed texten ur Frimodigt från tolv 

nummer, dvs. samtliga nummer för år 2012 och 2013. 

1.5.4 Eventuell problematik med källorna 

Frågeställningen i denna text berör hela new age. Hur är detta möjligt om resultaten av 

denna studie baseras enbart på ett antal nummer ur en enskild annonstidning? Jag menar 

att en fördel med denna tidning är att den trots allt behandlar ett stort område och många 

aspekter av new age. New age i sig saknar någon fast trosuppfattning i singular och inte 

heller någon central ledning. På så sätt är det försvarbart att använda sig av en 

annonstidning som för övrigt redan har använts i forskning. Som nämnt tidigare (se 

1.3.1 New age) använde Liselotte Frisk sig av två nummer av Free (då Energivågen) 

från 1994 när hon undersökte vilka termer som användes inom new age. Resultatet av 

denna studie visar då, enligt Frisk, på vilka inslag inom new age det finns mest tillgång 

av.
42

 Att en annan forskare ansett materialet representativt är dock inget argument i sig, 

såvida inte argumentationsfelet argumentum ad verecundiam
43

 skall brukas. Dessvärre 

har jag inte lyckats ta del av den ursprungliga undersökningen så jag känner inte till 

hennes ursprungliga argument för användandet av Energivågen. Trots detta anser jag 

med andra ord att mitt material är så nära man kan komma en god empiri sett till 

frågeställningen, bredden av studiefältet och denna texts omfång. 

Ett annat potentiellt problem är oklarheten om i vilken mån texten i Frimodigt är 

redigerad av artikelförfattaren eller redaktören. Dock anser jag att detta bara blir ett 

potentiellt problem om analysen grundar sig på små detaljer i texterna. Då min analys 

inte riktigt tar ett sådant mikroperspektiv, anser jag det vara säkert att förlita sig på att 

åsikterna som uttrycks och svaren som ges är rättvisa mot intervjupersonen.
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2 New age – vad, hur och varför? 
I detta kapitel presenteras svar på frågorna som rör vad new age är, hur det växte fram 

och varför det tycks ha fått en så pass stor spridning. 

2.1 Historisk bakgrund 
Precis som kristendomen och islam kan förstås mot bakgrund av judendomen och 

buddhismen av hinduismen, kan en genomgång av rötterna till new age ge en inkörsport 

till förståelsen av denna religiösa rörelse, innan specifika trosföreställningar som 

återfinns inom new age undersöks. Självfallet kan detta inte göras i strikt mening. Varje 

föregångare till new age har i sin tur en egen föregångare och så vidare i en till synes 

oändlig regress. Religionshistorikern Olav Hammer menar dock att historiska rötter går 

att finna i perioden när 1700-talet lämnade väg för 1800-talet och när upplysningen 

övergick i romantiken. En övergång från upplysningens vetenskapliga rationalitet till 

den mindre rigorösa romantiken kom i form av den svenske vetenskapsmannen 

Emanuel Swedenborg. I 50-årsåldern började han få visioner som han sedan 

inkorporerade i sin nya uppfattning hur världen skall förstås. Denna nya tanke var 

fortfarande djupt präglad av upplysningens tankar vilket möjliggjorde det för människor 

att fortfarande anamma ett rationellt förhållningssätt till kunskap samtidigt som de inte 

var låsta vid någon materialism, utan kunde inkorporera det metafysiska.
44

 I nutida new 

age syns detta lätt genom att ett vetenskapslikt språkbruk ofta brukas och att 

vetenskapen i stort hålls högt, även om exempelvis uppfattningen av kvantfysik inte 

överensstämmer med en teoretisk fysikers syn på saken. 

Utöver reaktionen mot upplysningen, som romantiken kan anses vara, växte även 

mer typiskt religiösa uttryck fram, som kontakten med avlidna släktingar. Där, runt 

mitten av 1800-talet, var systrarna Margaret och Katherine Fox föregångsgestalter som, 

trots att de senare avslöjades som charlataner, väckte intresset för kommunaktionen med 

det hinsides.
45

 Detta intresse lever minst sagt kvar idag som i TV-program som ”Det 

okända” och ”Crossing Over with John Edward”. 

I denna mångfald av strömningar som kontakten med andar, ockultism, den andliga 

revolutionen, övernaturliga krafter och mycket mer, kunde många under 1800-talets 

andra hälft enas under det av Helena Petrovna Blavatskys skapade trossystem, teosofin. 

I fråga om vilka rörelser som kan antas ha påverkat new age mest, menar Hammer att 

teosofin har en särställning. Exempelvis har idéer med till synes indiskt ursprung, som 

karma och reinkarnation, hämtats från teosofin, trots att begreppen i sig har hinduiskt 

ursprung.
46

 Dessutom förekommer det inom new age kanalisering där så kallad Mästare 

eller andliga väsen kontaktas via medium. Dessa Mästare eller väsen anses besitta en 

högre kunskap som vanliga människor inte annars har tillgång till. Den kanalisering 

som återfinns i new age skiljer sig dock från teosofin och nutida teosofer menar att det 

endast är ett fåtal personer som lyckats komma i kontakt med Mästarna.
47

 Det de 

däremot tycks vara överens om är uppfattningen om att eklektiskt förhållningssätt till 

olika religiösa traditioner är möjligt och gynnsamt. I denna eklekticism plockas enskilda 

religiösa uttryck ur varje religion och varje religion behandlas som enhetliga system. 

Någon åtskillnad mellan mahayana och theravada-buddhism görs knappast, med andra 
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ord. Det gudsbegrepp som teosofin, delvis i polemik mot kristendomen, presenterade 

återfinns också inom new age. Dessa likheter new age har med teosofin fortsätter i fråga 

om polemik mot en vetenskap som anses för inskränkt, tanken om den kommande nya 

tidsåldern, utövandet av österländska läror istället för att intellektuellt ta till sig och läsa 

om dem, många begrepp som exempelvis karma och reinkarnation som nämnt ovan och 

mycket mer.
48

 

Men utöver denna historiska bakgrund kommer new age, i en dess nutida form, först 

på 60- och 70-talet där det börjar som samhällsutopi men sedan lägger mer vikt vid 

individens personliga utveckling. Sett till Sverige kommer dessa influenser 

huvudsakligen från USA.
49

 Det är för övrigt från den amerikanska västkusten som 

upphovspersonerna till Free (då Energivågen) hämtade sin inspiration från när det kom 

till att starta en tidning 1982.
50

 Olav Hammer menar att Amerikas roll i utformningen av 

new age går att finna i det som i denna kultur snarast kan ses som sunt förnuft – att 

ifrågasätta detta tycks närmast absurt. Detta är saker som uppfattningen om att den egna 

fria viljan ytterst är ansvarig för ens handlingar, snarare än yttre faktorer. Att varje 

människa har ett inre jag som det gäller att vara sann mot och i tradition följer också den 

stora amerikanska industrin som producerar självhjälpsböcker som inte sällan betonar 

vikten av positivt tänkande.
51

 

Dessa saker skrapar blott på ytan av vad new age kan innehålla. För en eklektisk 

religion är kombinationerna av idéstoff nästintill oändliga. 

2.2 Trosföreställningar inom new age 
Som tidigare nämnts (se 1.3 Begrepp), kan föreställningen om en ny tidsålder knappast 

sägas vara kärnan av den världsuppfattning anhängare av new age har. Med vad är det 

för tankar eller riter som utförs inom denna grupp och är det tillräckligt för att man skall 

kunna behandla den som en helhet? Svaret återkommer jag till. Först lite allmänt om hur 

man kan se på fenomenet. Ett bra sätt att visualisera sig det är att se det som ett 

smörgåsbord, bestående av ett brett utbud av lite allt möjligt från lite varstans. Det finns 

inga regler om vad man skall välja, vilka saker som hör ihop med vad eller vad som är 

mer ”äkta” och ”renodlat”. Vidare finns det inga krav på att ens beslut bestämmer vad 

man skall hänge sig till i framtiden; det är fritt fram att pröva om man så vill, då det inte 

finns något centralt styre eller någon auktoritet eller institution som förhindrar detta. 

Och dessutom är det inga krav på att ens tallrik skall vara full, enligt Frisk. Problemet 

med att se new age på detta eklektiska sätt är att det helt plötsligt blir svårt att sätta upp 

definitoriska gränser. Självklart är det inte frågan om att försöka slå fast hur någon 

”sann” new age ser ut men vissa gränsdragningar måste ändå göras om man vill 

behandla den som något av en helhet. Annars riskerar slutsatser dras som att det hade 

varit fallet att 50 % av svenska ungdomar hade varit tillhörande new age om det hade 

visat sig att motsvarande siffra tror på astrologi. En hjälp på vägen kan dock vara att se 

hur frekvent vissa inslag förekommer. För även om det inom new age finns en potential 

för att inkludera en ofantlig mängd trosföreställningar och praktiker, finns det vissa 

skillnader i hur ofta de faktiskt träder fram.
52

 Frågan som måste ställas nu är i vilken 

kontext man skall leta. I en, av Ann-Christine Hornborg och Lena Löwendahl, 

uppmärksammad studie undersökte Liselotte Frisk den kvantitativa förekomsten av 

vissa termer i två nummer från 1994 av annonstidningen Energivågen (numera Free). 
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Detta för att försöka få reda på vilka begrepp som är centrala inom new age och således 

vilka rätter på smörgåsbordet som konsumeras mest. På så sätt visar det sig att begrepp 

som helande (204), meditation (162) och kristaller/stenar (131) var de som användes 

mest.
53

 Dock är många andra begrepp vanligt förekommande som yoga, reinkarnation, 

kropp, energi, ljus och kärlek, för att nämna några få. Gud som begrepp fanns inte med 

men Frisk fann dock i en annan undersökning att nästan alla tillfrågade hade någon 

form av gudstro, även om begreppet sällan syftar på en personlig entitet. Frisk är noga 

med att poängtera att detta inte innebär att det är dessa saker som varje utövare har på 

sin tallrik och inte heller återspeglar vanligt förekommande begrepp att dessa saker 

upptar störst plats på respektive tallrik. Det är en fingervisning som, trots grov, kan vara 

väldigt belysande. En intressant parentes är att det mest sällsynta begreppet som 

presenterades, med sammanlagt 19 förekomster, var ”New Age” – måhända inte särskilt 

förvånande med tanke på Löwendahls intervjupersoners motvillighet att identifiera sig 

med denna stämpel.
54

 För att visa på att andra delar av denna studie faktiskt kan säga 

något om hur verkliga new age-are tänker och inte bara vad som står i tidningen, kan 

man ställa det mot Löwendahls undersökning. Där visar det sig att exempelvis helande 

och energi är vanligt förkommande och tycks ha en central roll i informanternas 

religiösa föreställningar.
55

  

Så för att besvara den inledande frågan kan det klart konstateras att avgränsandet av 

vad new age är inte är ett lätt arbete. Dock finns återkommande tankegångar och det är 

centrerat runt en viss kontext och vissa värderingar. Detta gör att jag anser att det ändå 

kan behandlas som ett avgränsat område, förutsatt att den som undersöker det är väldigt 

tydlig med vad hen menar med begreppet. Detta dilemma är dock återkommande i varje 

religiös tradition med variation inom sig. 

2.3 Föreställningar enligt Steve Bruce 
För att förstå lite hur new age har vuxit fram i västvärlden återger jag Steve Bruces 

tankar om new age och hur den samspelar med sekularisering. För att förstå den syn på 

religion som utvecklades under framträdandet av new age, använder sig Bruce av den 

typologisering av ideologiska organisationer som sociologen Roy Wallis utvecklade. 

Den ser ut på följande sätt: 

 

Intern uppfattning Extern uppfattning 

 Respektabel Avvikande 

Unikt legitim Kyrka Sekt 

Pluralistiskt legitim Kyrkosamfund Kult 

Tabell 1. Roy Wallis typologisering av ideologiska organisationer. 
56

 

 

Här kan därmed en ideologisk organisation (religiös sådan i detta fall) typologiseras 

utifrån dels hur de som är del av den ser på organisationen men också hur utomståendes 

inställning är. Indelningen görs dels på basis av om de externas inställning är positiv 
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eller negativ samt om organisationen i fråga anser sig besitta den enda sanningen eller 

om den exempelvis beskriver sig som en av många vägar.
57

  

Den färd religiösa organisationer tar bestäms av moderniseringen, enligt Bruce. 

Modernisering används som samlingsbegrepp för de sociala, politiska och ekonomiska 

förändringar i väst som följde ekonomisk tillväxt, urbanisering och industrialisering. I 

begreppet ingår också det förändrade medvetandet som hör därtill. Ställt mot 

typologiseringen ovan blir ”Kyrka” en omöjlighet då detta förutsätter ett homogent 

samhälle, alternativt ett starkt styre som inte låter sig påverkas av avvikelser. Med 

moderniseringen följer kulturell mångfald och förbättrad kommunikation vilket 

möjliggör insikten att den egna kulturen inte är den enda. Det, och mer som följde 

moderniseringen, gjorde att en kyrka, så som Wallis använder det, nu förändras och rör 

sig mot att bli till olika kyrkosamfund.
58

 

I vissa länder, där reformationen fick stort genomslag, tog separatismen från kyrkan 

formen av bildandet av sekter. Sekt är ett svårdefinierat begrepp men med utgångspunkt 

i Wallis typologisering kan det definieras som av utomstående dåligt ansedda religiösa 

organisationer som anser sig ha den enda rätta läran. Bruce beskriver hur dessa sekter 

ofta har höga ambitioner av att bli Kyrkan. Vid misslyckandet av detta fick många 

istället anamma tankar om tolerans och på så sätt röra sig mot kyrkosamfund. De får 

därmed acceptera att de inte har den enda rätta läran och får dessutom bättre anseende 

hos utomstående.
59

 Märk väl att denna genomgång av religionsutvecklingen i Europa är 

en sammanfattning av Bruces tankar som han själv finner väldigt förenklade. 

När new age skall placeras in i denna modell är det snart uppenbart den måste höra 

hemma vid Kult. Detta främst för den eklekticism som jag beskrivit tidigare. Den blotta 

mångfalden av religiösa uttryck som ingår – eller kan ingå – gör att den inte kan anse 

sig ha den enda sanna läran. Även om förespråkare för de enskilda inslagen själva hade 

menat att deras är det enda rätta, så tvingas de av marknadstrycket att anpassa sig. 

Vidare förutsätter eklekticismen en viss syn på kunskap vilket kan förklara varför 

många av anhängarna är relativister.
60

 Men öppnandet för alternativa 

förklaringsmodeller är ju inte det enda kriteriet för att en ideologisk organisation skall 

kunna passa in som Kult i Wallis modell. Tyvärr beskriver inte Bruce på vilket sätt 

utomstående ser på new age med något annat än blida ögon. Dock redovisade jag 

tidigare (se 2.2 Trosföreställningar inom new age) att många anhängare av new age 

undviker denna term. Detta med hänvisningen till att det inte handlar om något nytt, 

som termen kan verka peka mot, och dessutom att termen har negativa konnotationer 

hos utomstående; det framstår som mystiskt, konstigt och sektlikt och därmed lätt att 

avfärda.
61

 Skälet till varför Bruce håller fram new age som signifikant ur en sociologisk 

synvinkel är att mycket av det som är utmärkande för new age återfinns, i begränsad 

utsträckning, i kyrkosamfund som absolut inte tillhör periferin av kristendomen. Gud 

betonas mindre medan individen betonas mer. Helvetet nämns alltmer sällan och 

medlemmar av dessa samfund är mindre benägna att se upp till auktoriteter. Även när 

det kommer till den romersk-katolska kyrkan kan brittiska katoliker se upp till påven 

medan de inte följer instruktioner om saker som preventivmedel, abort och skilsmässor. 

Allt detta visar på att framväxten av new age knappast är en tillfällighet. De värden som 

återfinns inom new age tycks vara speciellt efterfrågade i dagens västerländska samhälle 
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vilket gör den väldigt lämpad för just denna tid. Ytterligare exempel är hur relativismen 

har en enande funktion i det att den tillåter flera till synes motsägande kulturer 

samexistera. Dessutom talar den till vår individualism då inte bara religiösa auktoriteter 

ifrågasätts utan även andra som exempelvis medicinska. Därför är det möjligt att 

legitimera en behandlingsmetod utan vetenskapligt stöd, för att ge ett exempel, då man 

anser sig stå på samma nivå intellektuella nivå som experterna.
62

 Dessa tendenser till en 

religiositet, utövad på egen hand utan inblandning av en extern elit, kan ses specifikt i 

Sverige. 1999 gjordes en rikstäckande värderingsundersökning som visade att hela 36 % 

av Sveriges, till synes ateistiska, befolkning trodde på en högre makt, trots att de aldrig 

eller sällan deltog i religiösa aktiviteter. Hos 36 % var prevalensen av tro på 

reinkarnation 30 % och telepati 59 %.
63

 Ett sådant scenario hade inte varit möjligt i en 

tid på den kristna kyrkan kunde placera sig själv i övre vänstra hörnet i Wallis modell. 

Det visar inte bara på att många ”alternativa” trosuppfattningar finns tillgängliga för 

befolkningen, utan även att de anammas med stor öppenhet och tillåts samexistera med 

andra, vitt skilda uppfattningar. 

Sammanfattningsvis kan då framväxten och det ökande intresset för new age 

förklaras genom att det svarar mot de värden som efterfrågas i resten av samhället, 

såsom en individualiserad kunskapssyn och fokus på förbättring av individen, 

exempelvis i form av självhjälpsböcker. För att ställa detta mot sekulariseringen menar 

Bruce att det ökande intresset för new age och andlighet faktiskt inte kan ses som ett hot 

mot sekulariseringen. Istället är new age typexemplet på en religion som är anpassad 

efter ett sekulariserat samhälle.
64

 

2.4 Denna undersöknings bidrag 
Som Bruce beskrev finns det goda skäl att anse att framväxten av new age delvis är en 

följd av den förändrade miljö rörelsen befinner sig i, exempelvis mångkultur och 

minskat fokus på en gudom till fördel för ökat fokus på individen. Denna undersökning 

breddar denna förklaring något genom att fokusera på könsstereotyper och värdering av 

dessa inom new age. Vidare undersöks själva användandet av könsstereotyper i 

marknadsföring och därmed ges en inblick in i mötespunkten mellan rörelsens 

kommersiella tendenser och dess idégods. Slutligen tillför denna undersökning en 

tillämpning av en socialkonstruktivistisk teori för att kunna närma sig en förklaring på 

vad som händer anhängare av religionen när de tar del av det ofta könsspecifika som i 

new age framställs som positivt. 
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3 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas de analyser jag gjort utifrån metoderna bild- och textanalys där 

jag förklarar hur kvinnligt och manligt kan finnas i dessa tidningar. Först av allt måste 

jag adressera faktumet att artikeln Frimodigt förekommer i samtliga tidningar. 

Frimodigt är som sagt ett ständigt återkommande tema som ger ett forum för 

producenter av terapiformer, utbildning om terapiformer och andra liknande saker från 

tidningens annonsörer. En av frågorna som ställs till dessa annonsörer rör healing och 

nästan alla som intervjuas erbjuder något som kan sägas ha med vård att göra. Att vård 

får en sådan central roll talar för att en traditionell kvinnlighet är förekommande i denna 

tidning. Detta för att kvinnor traditionellt har setts som vårdare av hemmet, för att 

sedan, i och med industrialiseringen, bli vårdare till yrket (se 1.2.1 Kvinnors 

religiositet). 

3.1 Bildanalys  
I den syntaktiska bildanalysen utgick jag från tre exemplar av tidningen Free, nummer 

4-6 från 2013. Varje perspektiv (horisontellt, vertikalt och distans), och dess 

implikationer, presenteras var för sig i nedanstående tabeller, uppdelat mellan män och 

kvinnor. Siffrorna som redovisas till cellen höger om varje perspektiv är från vänster till 

höger snittmängden avbildade som uppfyller detta kriterium per tidning (utan 

parenteser), snittprocent av hur många av det totala antalet avbildade som uppfyller 

kriteriet (i rundparenteser) och den, i procentenheter mätt, största skillnaden mellan 

tidningarna när det kommer till dessa siffror (i hakparenteser). Skälet till att den sista 

siffran inkluderas är så att det skall framgå om något resultat bara har med en viss 

tidning att göra. Om denna siffra är väldigt stor påverkas snittvärdets tillförlitlighet. 

Siffrorna för varje exemplar återfinns i Bilaga 1. Siffrorna där är redan då avrundade till 

heltal. Vanligtvis sker avrundningen sist i en uträkning, som när snittvärdena skall 

räknas ut, för att tidiga ändringar inte skall påverka senare uträkningar. Dock anser jag 

detta vara en onödig försiktighetsåtgärd eftersom den förändring som hade skett då hade 

varit så liten att den inte hade varit statistiskt signifikant. Vid undersökningar av denna 

storlek krävs stora skillnader för att några slutsatser skall kunna ges, medan kraven för 

vad som är statistiskt signifikant minskar i och med att datamängden ökar. 

Denna bildanalys kan hjälpa att ge en förklaring till hur det kvinnliga syns och 

behandlas inom new age. Om exempelvis kvinnor mycket oftare än män avbildas som 

inkluderande och jämlika betraktaren, säger det någonting om synen på kön inom denna 

rörelse. 

3.1.1 Horisontella perspektivet 

 

Män Kvinnor 

Framifrånpersp. 38 (74) [11] Framifrånpersp. 89 (74) [21] 

Sidopersp. 12 (23) [9] Sidopersp. 27 (23) [21] 

Bakifrånpersp. 2 (3) [3] Bakifrånpersp. 4 (4) [3] 
Tabell 2. Kvantitativa resultat från analys genom det horisontella perspektivet. 

 

Ganska slående är faktumet att den procentuella förekomsten av bilder som 

representerar varje enskilt perspektiv är nästintill identiskt mellan män och kvinnor. 

Den enda variationen är på en procentenhet och det är bakifrånperspektivet, där sådana 

bilder i varje fall är ytterst sällsynt. Så det som går att utläsa ur tabellen ovan är att män 

och kvinnor representeras på lika sett. Vidare hamnar majoriteten av de avbildade i 
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framifrånperspektivet. Detta innebär då att såväl kvinnor som män framställs på ett 

väldigt inkluderande sätt. Förmodligen kan detta delvis förklaras med faktumet att en 

del av bilderna var porträttbilder av anställda, vilket vanligtvis har den avbildade vänd 

mot kameran. Dessutom kommer många bilder från annonser (det är ju faktiskt en 

annonstidning) där det kan vara en bra idé att framstå som inkluderande. Att 

sidoperspektivet nästan utgör en fjärdedel kan delvis förklaras genom att många bilder 

antingen är porträtt där den avbildade framställs i mild profil, men också att många 

bilder föreställer personer som deltar i de aktiviteter som det annonseras för. Detta kan 

då vara av en grupp människor som sitter i en ring; då kommer oundvikligen många 

personer avbildas från sidan.  

3.1.2 Vertikala perspektivet 

 

Män Kvinnor 

Ovanifrån 9 (18) [5] Ovanifrån 25 (21) [14] 

Öga-mot-öga 41 (79) [4] Öga-mot-öga 95 (79) [13] 

Underifrån 2 (3) [5] Underifrån 1 (0) [0] 
Tabell 3. Kvantitativa resultat från analys genom det vertikala perspektivet. 

 

Än en gång är variationen mellan män och kvinnor påtagligt liten. Den största 

variationen är på tre procentenheter vilket inte säger någonting. Slutsatser som kan dras 

ur dessa siffror gäller därmed endast människor i allmänhet. Med en stor majoritet är det 

vanligast att människor framställs som jämlika betraktaren. I dryga 20 % av fallen är 

dock maktförhållandet ett annat. Där är det faktiskt betraktaren som ges makt över den 

avbildade. Med detta menar jag inte att betraktaren, som befinner sig ovan den 

avbildade, har fri makt att utöva denna makt och aktivt se ner på detta mänskliga motiv. 

Och exempel av att den avbildade ser ner på betraktaren är nästan helt frånvarande, 

vilket i sig kanske inte är så förvånande då en placering över en potentiell konsument 

eller läsare knappast kan vara gynnsamt för affärerna. I vilket fall är dock jämlikhet det 

som tar upp allra störst del i dessa tre nummer av Free. 

 

3.1.3 Distans 

Män Kvinnor 

Personlig 31 (61) [22] Personlig 74 (61) [17] 

Social 11 (21) [19] Social 33 (28) [11] 

Distanserad 9 (18) [9] Distanserad 14 (11) [9] 
Tabell 4. Kvantitativa resultat från analys med avseende på distans. 

 

Och slutligen kommer vi till det tredje perspektivet, distans. Här börjar skillnaderna 

mellan män och kvinnor närma sig något anmärkningsvärt. Först av allt består 

majoriteten av bilderna av bilder på människor som kommer betraktaren väldigt nära, 

rent fysiskt. Så är fallet, oavsett den avbildades biologiska kön. Men till de två andra ser 

vi att kvinnor, generellt sätt, får komma betraktaren närmare, om än med sju 

procentenheters skillnad. Mer specifikt är det fler män som avbildas på ett sådant sätt att 

hela de syns medan de tar upp hälften av bilden eller mindre. Denna diskrepans till trots 

står det fast att kvinnor och män framställs som tillhörande betraktarens personliga sfär i 

lika hög grad. I samma mån framställs de som nära vänner, som familjemedlemmar 

eller som andra som står den avbildade väldigt nära. Till det sociala skiljer det ju sig 

lite, som sagt, och färre män framstår som någon som betraktaren ser mer som en 
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bekant. Det kan vara en kollega eller någon hen helt enkelt inte står så pass nära att den 

tillåts in i den personliga sfären. Men nästan en femtedel av männen får inte ens komma 

in här i denna sfär utan får lugnt befinna sig på avstånd, som en främling eller flyktigt 

bekant, tillsammans med enbart en tiondel av kvinnorna. Dessa siffror är dock inte 

vattentäta utan det kan fortfarande förklaras av inbördes variation mellan tidningarna då 

variationen, för alla nummer hos både män och kvinnor, ligger på nio procentenheter. 

3.1.4 Förekomsten av män och kvinnor 

Kanske har det redan framgått ur siffrorna men kvinnor är överrepresenterade, rent 

kvantitativt, i dessa tidningar. Om alla analyserade bilder slås ihop visar det sig att 

kvinnor återfinns 363 gånger medan män bara skildras 155 gånger. Detta innebär att 70 

% av människorna på de analyserade bilderna är kvinnor, vilket jag anser är väldigt 

anmärkningsvärt. Men så är fallet bara om detta är något specifikt för denna tidning, 

eller tidningar som behandlar samma område. Om det är så att kvinnor generellt sett är 

överrepresenterade i tryckt media kan det inte tyda på att detta säger något om new age 

specifikt. Som en jämförelse gjordes då en kort analys av järnvägsbolaget SJ AB:s 

tidning Kupé. Där lyckades jag räkna 104 kvinnor och 110 män vilket ger procenten 49 

% för kvinnor och 51 % för män.
65

 Skälet till att jag valde denna tidning var för att den 

inte uttalat riktar sig till någon målgrupp, bortsett från resenärer på deras tåg. Jag har 

svårt att tänka mig att deltagande av denna kollektivtrafik är specifik för varken män 

eller kvinnor och således ansåg jag den vara könsneutral i denna bemärkelse. Om detta 

då skall anses vara fallet ser man att siffrorna skiljer sig nämnvärt från Free. Och detta 

är inte specifikt för något enskilt nummer av Free som ansvarar för att siffrorna blir 

sådana. De mest könsneutrala analyserade numren, sett till denna analys, är nummer 4 

och 6 som båda visar att 69 % av de avbildade är kvinnor. 

3.2 Textanalys 
Först av allt är det viktigt att påminna att jag, när det hänvisas till Gray, menar en 

vanligt förekommande västerländsk uppfattning om könsstereotyper (se 1.4.1 Det 

kvinnliga). Genom att hänvisa till en enskild person och en enskild bok blir det lite mer 

konkret men det skall inte antas att jag endast ställer empirin mot Grays tankar. Ett 

undantag är delen om personlig utveckling som tycks vara något mer unik för Gray. 

Denna del fungerar då som en mindre hypotesprövning av Lena Löwendahls 

observationer att det är just Grays tankar som återfinns och inte mer allmänna 

könsstereotyper.
66

 

Utifrån de kvinnliga attributen som nämns i Män är från Mars, kvinnor är från 

Venus konstruerade jag olika kategorier som texterna kan inordnas i. Detta gjordes före 

läsningen började så att jag börjar i rätt ände och inte med en slutsats som jag sedan 

söker bekräfta. Kategorierna som valdes är Känsla, Kärlek, Kommunikation, Skönhet, 

Mänskliga relationer, Intuition, Empati och sympati samt Personlig utveckling. 

Kommunikation och skönhet togs dock bort när analysen påbörjats. Skönhet nämndes 

inte, explicit eller implicit, i någon av texterna och i fallen där exempel av 

kommunikation hade kunnat tolkas in, var det för oklart för att dra kunna dra några 

slutsatser utan oacceptabla grader av godtycklighet. 

Utöver dessa attribut hämtade ur Grays bok valde jag även att inkludera två punkter 

som rör motsatspar och sådant som kan tänkas utmana den syn på könsroller som Gray 

ger uttryck för. Till motsatsparen menar jag att detta ger utrymme för texten att visa 

ytterligare på den dualistiska uppfattningen om de två könen. Att ge utrymme för det 
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som eventuellt kan utmana min uppfattning om att Grays uppfattning om det manliga 

och kvinnliga är vanligt förekommande inom new age, blir en ytterligare kontrollerande 

faktor som gör det svårare att endast plocka ut de saker i texterna som stödjer min 

initiala misstanke. Misstanken i fråga är att det finns en stor korrelation mellan Gray, 

andra samtida västerländska uppfattningar om kön och de texter som här analyseras. 

Nedan kommer de olika kategorierna presenteras och vilken syn på respektive attribut 

de undersökta texterna ger uttryck för. 

 

3.2.1 Känsla 

Det som först väckte mitt intresse för det som undersöks här, är hur känsla som attribut 

ofta, av meningsmotståndare till new age och AKM, används i beskrivandet av 

idégodset i denna religiösa rörelse. Denna karakterisering tycks inte vara utan grund. 

 
Först och främst upplever vi healingmassagen som ett fantastiskt verktyg för att hitta 

tillbaka in till kärleken, till att återigen känna sin kropp och känslor, till att bara få 

vara mig själv. Äntligen hemma igen, hemma i min kropp, mina känslor, hemma i 

mig. Just det som många saknar i en stressig vardag.
67

 

 

Försöka gå i takt med den inre känslan.
68

 (i svar på frågan ”Vad kan man göra för att 

få balans och välbefinnande i livet?”) 

 

Här framstår känslor som sådana som väldigt viktiga och något som varje människa bör 

ägna uppmärksamhet mot. Det som intervjupersonen erbjuder och säljer kopplas till 

känsla och mer specifikt, ett verktyg att nå denna eftertraktade känsla. Därmed är inte 

känsla något naturligt tillstånd i dagens hektiska tillvaro, enligt det första citatet, utan 

något som man aktivt får arbeta för att uppnå. Trots detta tyder det andra citatet på att 

det ändå är något inneboende hos alla människor som man kan följa för en bättre 

tillvaro. Dock motsäger det inte tanken att följandet och lyssnandet till denna känsla är 

problematiskt i vår stressiga vardag. 

Men känslor är dock inget man har helt själv och som inte påverkar andra. Istället 

sker ett utbyte av känslor mellan människor – ett utbyte som inte alltid är positivt. 

 
Är du säker på att alla känslor du känner verkligen är dina egna eller tar du in mycket 

från din omgivning?
69

 

 
Nu när världarna går ihop avkodar vi mer information i högre hastighet än tidigare, 

vilket gör att man ’snappar upp’ andras känslor lättare, tidsuppfattningen förändras 

och svängningarna i livet kommer tätare.
70

 

 

Det andra citatet menar att detta utbyte i framtiden kommer ökas i och med att världarna 

går ihop. Vad som menas med detta är dock inte helt klart då det inte utvecklas vidare i 

texten. En kvalificerad gissning säger dock att detta är en astrologisk tanke då astrologi 

både nämns frekvent i texten. Vidare är personen gift med en astrolog och numerolog 

och vid Kaniskolan där han är rektor och lärare erbjuds utbildning inom båda dessa 

fält.
71
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3.2.2 Kärlek 

Då en fråga i Frimodigt löd ”Vad är kärlek för dig?”, är det föga förvånande att just 

detta attribut förekom väldigt frekvent. Så att kärlek nämns ofta betyder inte 

nödvändigtvis att det är viktigt för new age. Att det dock får en egen fråga visar dock på 

att det ligger något i påståendet att kärlek och new age är sammankopplade. Vidare 

förekom kärlek som begrepp i åtta svar på frågorna, exklusive frågan om kärlek. Men 

vad svarade egentligen de intervjuade på frågan om vad kärlek är för dem själva? Nedan 

följer delar deras svar. I vissa fall har svaren förkortats vilket markeras. 

 
Kärlek i sin djupaste form är essensen i andligheten och healing: Att möta sig själv 

och varandra med kärleksfull accept […].
72

 

 

Jag skulle vilja säga, alltings medvetenhet, livets mystik och magi.
73

 

 
Kärlek är en inre kvalitet som innefattar frihet, tillit och att känna sig trygg i sig 

själv.
74

 

 
Människans djupaste känsla. När negativa känslor kommer upp ur det undermedvetna 

och lämnar kroppen finns kärleken där […].
75

 

 
Att öppna hjärtat. Att våga älska utan att vänta på resultat […] Att vara närvarande i 

det man gör och den man är, att växa ifrån det låga jaget med ensamrätt på kärleken, 

till det högre jaget med obegränsat kärlek […].
76

 

 

Trygghet, närhet, respekt, energi.
77

 

 
Dels den välvilja och omsorg jag ger och får av andra levande väsen och dels den 

gudomliga alltöverskridande kärleken och lyckan upplevs i guds [sic!] väsen.
78

 

 
Kärlek är någonting som finns i oss alla och blir bara större ju mer vi delar med oss av 

den Kärlek är svaret och lösningen på allt … universums bränsle som helar, läker och 

sammanför människor. Det är ett tillstånd att leva med ett öppet hjärta och se det 

vackra och gudomliga i alla människor.
79

 

 

Kärleken är den kraft som övervinner allt, till och med döden.
80

 

 
Att veta att man duger inför sig Gud och kan leva sitt liv så att man är sig själv, utan 

att behöva känna att man måste leva upp till andras förväntningar […].
81

 

 

Kärlek är allt, det är livet själv och den finns verkligen överallt.
82
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Kärlek är för mig att vilja någon annans bästa även när det går emot mina egna 

själviska intressen. Men egentligen är kärleken ett mysterium. Detta att hjärtat lyser 

upp när vi ser någon vi älskar […].
83

 

 

Någon definition som stämmer överens med en lexikal sådan är ganska svår att finna i 

dessa svar. I exempelvis Nationalencyklopedin beskrivs kärlek inledningsvis som ”en 

vanligen mycket stark, positiv känsla för någon som kännetecknas av ömhet och 

(ibland) sexuell åtrå”.
84

 Det som infinner sig närmast detta tycks vara citatet från 2013 

års sjätte nummer där kärlek tidigt beskrivs som något som riktas mot andra och är 

påfallande likt altruism. Hos sju av de andra beskrivs däremot kärlek som mycket, 

mycket mer, från att vara själva kärnan i andlighet och healing, till livets mystik och 

magi, till respekt och energi, till en guds alltöverskridande kärlek, till universums 

läkande, helande och sammanfogande bränsle, till kraften som övervinner allt och 

slutligen till synen av kärlek som allt. Hos de övriga framstår kärlek även där som något 

mer än det som jag citerade från Nationalencyklopedin. Där beskrivs kärleken som den 

djupaste känslan människor har, visshet om att man duger inför en gud, en inre kvalitet 

och något som är kopplat till frihet, tillit och känslan att vara trygg i sig själv. En person 

däremot
85

 tyckts behandla begreppet som ett verb, eller åtminstone något som är tätt 

sammankopplat med handling, sammanfogat med en föreställning om ett högt och ett 

lågt Jag. 

Precis som med känslor ovan är kärlek något som kan delas mellan människor, vilket 

exemplifieras med dessa citat:  

 

Villkorslös kärlek är den största gåva vi kan ge och ta emot.
86

 

 
Att känna att när man ger och älskar så förlorar man inte en bit av sig själv, utan man 

växer av det. Kärleken och givandet har inga gränser. […] När vi ger från oss själva 

till den andra människan på ett sant sätt, utan masker, utan viljan att tillfredsställa 

någon annan och utan att bli orolig om det är rätt eller fel. Vi blir kärleken själv.
87

 

 
Jag hoppas att jag kan förmedla hopp, glädje och kärlek från andra sidan till mina 

medmänniskor.
88

 

 

Till skillnad från den eventuellt negativa följden av att ge och ta emot andras känslor, är 

delandet av kärlek genomgående positivt. Detta kan förklaras med faktumet att känslor 

som begrepp även inkluderade negativa sådana. Men att delandet av kärlek och känslor 

faktiskt omnämns, kan tyda på att de faktiskt har mycket mer mänskliga relationer att 

göra. Därför kommer mänskliga relationer, i bemärkelsen det uttalade delandet av 

kärlek och andra känslor, inte behandlas där utan lämnas till denna kategori. 

3.2.3 Mänskliga relationer 

Något som tycks vara ett genomgående tema i Frimodigt är healing. Ett exempel är 

faktumet att en fråga som ställs till samtliga intervjupersoner är ”Vad säger du om 

healing?”. Av detta skäl är det intressant att se hur healing förhåller sig till mänskliga 

relationer. 
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Den grundläggande nivån av healing är ganska enkel att förstå: Healing är allt som 

helar oss. Och inget är mer helande än att känna sig bemött med kärleksfull förstående 

och acceptans oavsett om den som möter oss är mor, far eller en healer.
89

 

 
Har upplevt tankarnas kraft och uppmärksamheten från en annan person tror jag också 

på.
90

 (i svar på frågan ”Vad säger du om healing?”) 

 
I vår vardag kan vi förmedla healing till varandra med ett ögonkast, ett leende eller en 

kram. Vi gör det omedvetet för det mesta men om det sker medvetet tror jag det kan 

bli både starkare och mera kraftfullt.
91

 

 
Helmetoden är ett verktyg med healing. Healing kan även komma i ett möte med en 

annan människa […].
92

 

 

Baserat på dessa citat är mötet med andra människor en metod som kan åstadkomma 

healing. Intervjupersonerna för 2012 års första nummer och för 2013 års fjärde nummer 

ger båda en beskrivning av deras yrken som innefattar healing som begrepp. 

Intervjupersonen från 2013 års tredje nummer arbetar med healing men hon beskriver 

healing som en form av mediumskap. I samtligas beskrivning av sina respektive yrken, 

bortsett från personen bakom det sista citatet, framgår det att deras arbete inkluderar 

kontakt med andra människor, via givandet av terapi, undervisning eller seanser. Och 

även om det sista citatet inte nämner att yrket har mycket med mänskliga relationer att 

göra, så klargörs det att healing (måhända inte samma typ som han arbetar med) mycket 

väl kan ske i möten med andra människor. 

När det istället handlar om den egna hälsan och det egna välbefinnandet, är 

mänskliga relationer viktigt även här. 

 
Att få vara med andra människor och utvecklas tillsammans, samt att ha kontakt med 

naturen är väsentligt för mig.
93

 (i svar på frågan om varför hon valde det yrke hon 

har)  

 
All smärta gör oss naturligt självcentrerade vilket begränsar vår upplevelse. Att leva 

gör smärta oundviklig. Minska den smärtan så får vi helt andra, tidigare osedda, 

valmöjligheter. Eftersom min erfarenhet visar mig att vi är länkade energimässigt till 

allt och alla har min grundläggande syn en djup påverkan på min klient.
94

 

 
Det är inte bara en härlig träningsform, utan ger också en känsla av gemenskap och 

lycka […] Efter dansen går vi alltid ut och äter och umgås.
95

 (i svar på frågan om vad 

det som erbjuds via intervjupersonen ger till andra) 

 

Ge av det man har och vårda sina nära relationer.
96

 (i svar på frågan ”Vad kan man 

göra för att få balans och välbefinnande i livet?”) 
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I jakten efter en bättre tillvaro är således mänskliga relationer inget som skall glömmas 

bort. I det andra citatet kan en eventuell förklaring finnas till detta då det påstås att alla 

människor är sammanlänkade. Någon annan förklaringsmodell till varför mänskliga 

relationer är gynnsamt ges tyvärr inte, utan det tycks tas för givet – måhända något som 

de inte kan klandras för. 

3.2.4 Empati och sympati 

Omnämnandet av empati och sympati är inte särskilt framstående i dessa artiklar och 

det stöd jag lyckats finna för att det inte är helt frånvarande är två citat från två olika 

tidningar. Detta kan förklaras med faktumet att jag funnit det svårare i detta fall att finna 

goda exempel på när empati och sympati nämns. Trots denna försiktighet krävs det 

fortfarande ett rättfärdigande från min sida, vilket presenteras efter citaten. 

 
Nu när världarna går ihop avkodar vi mer information i högre hastighet än tidigare, 

vilket gör att man ’snappar upp’ andras känslor lättare, tidsuppfattningen förändras 

och svängningarna i livet kommer tätare.
97

 

 
Vad är sanning för mig? Har jag hela sanningen? Hur ser jag på andras sanningar? 

Hur kan jag bidra till att kommande generationer kan leva i fred och välstånd?
98

 

 

Det första citatet har jag redan använt i diskussionen om känsla. Trots detta finner jag 

återanvändande berättigat då denna typ av uppsnappning av känslor är påfallande lik 

empati. Nationalencyklopedin skriver att empati är en ”förmåga att leva sig in i en 

annan människas känsloläge och behov”
99

 vilket tycks vara det som intervjupersonen 

menar. Om så är fallet innebär det också att den empatiska förmågan anses bli större i 

framtiden i och med att dessa världar går ihop. 

Det andra citatet är inte lika tydligt men jag anser även att det förutsätter empati. Att 

kunna bejaka andras sanningar kräver nämligen en inlevelseförmåga och då det 

förutsätter en stor del ödmjukhet inför den egna sanningen förstärks det ytterligare då 

det är mycket möjligt att man anammar någon annans ståndpunkter. 

3.2.5 Motsatspar 

När John Gray beskrev kvinnor och män använde han, som sagt, ett tankeexperiment. 

Detta gick ut på att föreställa sig att män och kvinnor kommer från olika planeter, helt 

skilda från varandra, och har diametralt motsatta attribut. Denna tendens till inordnandet 

av världen i olika typer av dualism, återfinns i texterna från Frimodigt. För att de skall 

säga något om synen på kvinnlighet, krävs dock att de ställs mot något som kan anses 

vara typiskt manligt. 

 
När jag känner att jag gör det jag är här för kan jag sluta jaga tron att om jag får tag i 

det ena eller andra materiella ting kan jag bli lyckligare.
100

  

 

Det uttrycks här ett en tanke som påminner om den att man inte kan köpa sig till lycka, 

trots att detta först kan verka rimligt, i alla fall enligt intervjupersonen som 

uppenbarligen försökt tidigare att finna lycka på detta sätt. Detta är något som kan ses 

som typiskt manligt utifrån Grays bok. Han menar nämligen att dessa marsianers 

intresse till stor del riktas mot föremål och ting, istället för känslor och människor. 

                                                 
97

 Frimodigt. Free no. 2 (2012): 9. 
98

 Frimodigt. Free no. 3 (2013): 9. 
99

 Empati. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/empati (hämtad: 2014-01-02) 
100

 Frimodigt. Free no. 5 (2012): 9. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/empati


  
 

29 

Kvinnors fantasier, som kontrast mot männens prylbesatthet, beskrivs istället som 

romantisk.
101

 Dessa specifika tankar om män och kvinnors intressen är inga som stöds 

av mina andra källor om könsstereotyper. Däremot gör själva indelningen mellan könen 

och påpekandet av kontraster verkligen det. 

Ett annat misslyckat försök att nå lycka kommer i formen av utbildning och 

framgång. 

 

Jag var både högutbildad och framgångsrik, men olycklig.
102

 (i svar på frågan 

”Varför valde du det?”) 

 

Detta är inte det enda som ingår i intervjupersonens svar men kontentan är att han 

beskriver sitt liv i tre delar. Den första delen beskrivs i citatet ovan och utöver det 

klargörs det att han upplevde att han vad väldigt mån om att vara andra till lags, något 

som inte gav honom något själv. Till den andra delen beskriver han att detta till slut 

mynnade ut i sjukdom vilket kraftigt försvårade hans förmåga att leva ett normalt liv. 

Efter tio års sjukdom fick han ta emot kanaliserade budskap från Gud. Dessa innehåll 

instruktioner om vad han skulle göra för att skapa balans och bli frisk, vilket kan ses 

som inledandet av hans livs tredje fas. Kortfattat är det en positiv utveckling i hans liv 

och den bild som ges av hans olyckliga tidiga dagar har likheter med Grays tankar om 

vad män anser viktigt i livet. Han beskriver att resultat och uppnåendet av mål är 

otroligt viktigt för mäns bevisande av sin duglighet. Att bevisa sin duglighet, i sin tur, är 

viktigt för män att vara nöjd med sig själv.
103

 Om vi ser tillbaka till de tre delarna 

intervjupersonen beskrev, kan det sägas att han rörde sig från en typ av manlighet, så 

som den beskrivs av Gray. 

Som jag beskrev i inledningen, har mitt personliga intresse för new age som 

religionsvetenskapligt område vuxit fram ur debatten mellan dess anhängare och de som 

är anhängare av vetenskaplig skepticism. Om kommentarer jag frekvent hörde från 

kritiker av new age var hur en påstått kvinnlig känsla var fördelaktigt över den manliga 

vetenskapen. Detta är inte helt olikt C.G. Jungs tankar om kvinnliga och manliga 

principer, som jag nämnt tidigare (se 1.2.1 Kvinnors religiositet). John Gray nämner 

dock ingenting om kvinnor och mäns syn på vetenskap. Men en mindre 

enkätundersökning av 300 gymnasieelever i Skåne år 2005 visar på att uppfattningen att 

vetenskap är manligt ändå finns i vårt samhälle. Synen på naturvetenskap som den enda 

sanna ansågs av dessa elever som typiskt manlig, av både tjejer och killar. Det 

kvinnliga, däremot, karaktäriserades av en öppenhet och mindre benägenhet till 

kategoriserande.
104

 Detta avståndstagande från strikt rationalitet och 

naturvetenskaplighet förkommer i dessa citat från två nummer: 

 
Intresset för ett alternativ till de stora livsmedels- och läkemedelsbolagen har alltid 

funnits.
105

 

 
För 30 år sedan kunde man gå in i vilken hälsobutik som helst och köpa livsmedel och 

ekologiska grönsaker. Idag är det få som har något större utbud av detta. Det har blivit 
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mer och mer preparat, många butiker liknar mer ett apotek än ett alternativ till just 

dessa.
106

 

 
Det räcker med att fundera över universum, så kan man lätt inse att det finns så 

mycket som vi inte kan förklara med dagens vetenskapliga metoder. Jag är lätt 

allergisk mot ordet ”vetenskapligt dokumenterat” det ligger lite översitteri i ordet, den 

enda rätta vägen. Det finns självklart mycket bra som den traditionella vetenskapen 

har frambringat, men respekten för andra synsätt är liten.
107

 

 
Min yngsta son ville man inom vården klassa som autist och jag beslutade mig för att 

söka efter svar. Vid denna tidpunkt hade jag ett extremt sömnbehov, men hur mycket 

jag än sov var jag ändå konstant trött och hade ingen energi. När jag hörde talas om 

indigobarn var det som om något klickade till och jag förstod att ordet och innebörden 

var oerhört viktig.
108

 

 

De tre första citaten kommer från samma person och han arbetar med import av 

ekologiska livsmedel och naturliga kosttillskott. Att han talar om efterfrågan och 

tillgång av alternativ till livsmedel och läkemedel, är därmed inte särskilt överraskande. 

Då vetenskapliga belägg för de produkter han säljer ofta är svagt, eller frånvarande, är 

det inte heller särskilt förvånande att han gärna betonar att vetenskapliga metoder inte 

räcker för att bedöma om något fungerar eller inte. Det som dock är väldigt intressant är 

hur han pratar om vetenskapens gränser. Istället för att angripa vetenskapen direkt talar 

han om en öppenhet för alternativa förklaringsmodeller. Denna öppenhet, som förklarat 

ovan, är tätt sammankopplat med kvinnlighet, i alla fall utifrån den studien. 

Det sista citatet är lite svårare då det rör ett känsligt ämne med en moder med ett barn 

som får diagnosen autismspektrumstörning. Av detta skäl är det svårt att dra några 

slutsatser om hennes motiv till att söka svar utanför skolmedicinen. Är det en 

tveksamhet inför vården eller en moders rena desperation att inte låta ens barn få denna 

diagnos. Vad fallet än må vara, är det viktiga i denna analys vad som möter läsare av 

dessa texter. Och det som möter läsaren är förespråkandet av att det finns alternativ till 

skolmedicin. Det alternativ som intervjupersonen här fann är föreställningen om 

indigobarn. Detta är barn som ofta anses få felaktiga diagnoser som 

autismspektrumstörningar och ADHD. Namnet indigobarn kommer från uppfattningen 

om att deras auror har en indigoblå färg och i idégodset om indigobarn ryms mycket 

som exempelvis uppfattningen om att de har mycket högre frekvens och energi än andra 

och att de har varit med om många tidigare liv. 

3.2.6 Skillnader från Gray 

Att grunda uppfattningen om manligt och kvinnligt nästan uteslutande på John Grays 

bok Män är från Mars, kvinnor är från Venus, kan vara problematiskt av flera 

anledningar. Dels har jag bara lyckats visa på att denna genussyn är vanlig vilket 

innebär att andras potentiella åsikter inte har fått agera det ramverk utifrån vilket jag 

läste texterna. Faktumet att jag ändå har funnit många exempel på likheter mellan Grays 

bok och dessa texter (varav inte allt är redovisat i denna uppsats) tyder på att 

utgångspunkten ändå var en gångbar sådan. Ett annat potentiellt problem med att 

använda sig av denna bok är att risken finns att endast det som passar redovisas medan 

eventuell diskrepans utelämnas. Som sagt var kommunikation och skönhet 

ursprungligen kategorier i mitt ramverk, men som i läsningen visade sig vara 

oanvändbara. I fallet med kommunikation beslutade jag mig för att inordna potentiella 
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textpassager i andra kategorier då jag bedömde att de passade bättre. Men i fallet 

skönhet nämndes helt enkelt inget. Men för att ytterligare besvara den eventuella 

problematiken med mina utgångspunkter, redovisas tre exempel från två tidningar där 

intervjupersonerna kan tänkas säga något som inte överensstämmer med Grays tankar. 

Dessa tre exempel var de enda jag lyckades finna. 

 
Att äta, tänka och träna rätt är viktigt, men så länge man försöker kontrollera sin 

tillvaro så infinner sig inte balans. Så ingen diet, träningsmetod eller några pengar i 

världen kan skapa balans inombords, så länge man kontrollerar sitt liv.
109

 

 

Att försöka skapa balans i ditt liv genom dieter, typer av träning eller via monetära 

medel beskrivs som närmast futilt och att släppa alla kontrollbehov är det enda som 

fungerar. Det som däremot är centralt är att man skapar balans inombords. Denna 

tendens till att vilja fixa saker och ting, som att fixa obalansen i sitt liv, beskriver Gray 

som en typiskt manlig handling. I hans beskrivning av kvinnor, däremot, visar det sig att 

det mycket väl också kan ses som en typiskt kvinnlig handling. Kvinnor beskrivs 

nämligen som några som är väldigt inriktade på förbättring av saker och ting, även om 

det fungerar tidigare – ett liv i obalans är kanske fullt gångbart men det kan bli bättre. 

Den största skillnaden mellan män och kvinnor, när det kommer till viljan till 

förbättring och reparation, är kvinnors större benägenhet att acceptera hjälp utifrån, 

medan männen beskrivs som närmast envist självständiga personer som ser sådan typ av 

hjälp som ett svaghetstecken.
110

 Så även om potentialen finns att se detta som typiskt 

manligt, passar det bättre in på Grays beskrivning av det kvinnliga. 

 
När man får svaren inifrån och själv kan ”ladda upp” sitt system behöver man mindre 

hjälp från andra.
111

 

 
Det viktigaste i livet är balans. Balans mellan manligt och kvinnligt, balans mellan 

inåtagerande och utåtagerande, balans mellan ljus och mörker och så vidare.
112

 

 

Som jag nämnde tidigare, beskriver Gray kvinnor som benägna att acceptera hjälp 

utifrån. Men utöver det framstår det som att hjälpandet av varandra ligger i deras natur 

och att kommunikation är av högsta vikt – något som män däremot har svårt att 

förstå.
113

 Det är av detta skäl jag finner det anmärkningsvärt att behovet av andras hjälp 

beskrivs som något negativt, i det första citatet. Detta kan dock förklaras med att det är 

själva beroendet som är det negativa och inte hjälpen som följer. Trots detta verkar det 

som att självständighet över sin egen tillvaro och hälsa är att föredra, vilket rimmar illa 

med Grays tankar. 

Det andra citatet är intressant, speciellt med tanke på att en balans mellan manligt 

och kvinnigt efterfrågas. Tyvärr förklaras det inte närmare vad detta innebär, till 

exempel om tanken är att varje människa skall bete sig såväl kvinnligt och manligt. Om 

så är fallet, stämmer det inte väl överens med Grays essentialism visavi de två könen. 

Där framstår det närmast omöjligt för män att uppvisa kvinnliga egenskaper och vice 

versa; kvinnor beter sig som kvinnor och män beter sig som män. 

                                                 
109

 Frimodigt. Free no. 4 (2013): 9. 
110

 John Gray. Män är från Mars, kvinnor är från Venus, 27ff. 
111

 Frimodigt. Free no. 5 (2013): 9. 
112

 Ibid. 
113

 John Gray. Män är från Mars, kvinnor är från Venus, 28. 



  
 

32 

3.2.7  Personlig utveckling 

Avslutningsvis har jag valt att ta med personlig utveckling som sista könsstereotyp. 

Denna tycks dock vara mer specifik för Män är från Mars, kvinnor är från Venus än de 

övriga så den kan inte besvara frågan om artiklarna innehåller könsstereotyper i vidare 

bemärkelse. Istället fungerar denna punkt som en mindre hypotesprövning för Lena 

Löwendahls observationer att det är Grays tankar som återfinns i vissa informanters syn 

på kvinnligt och manligt. Självfallet är denna del alldeles för liten för att kunna validera 

hypotesen men den kan ändå vara en indikator på att påståendet inte var utan grund. 

Med ”personlig utveckling” menas handlingen i vilken man skapar sig själv och 

utvecklar den till den man vill vara. Detta förutsätter då frånvaron av en stark 

essentialism som begränsar möjligheterna till förändring av den egna personen. Dock 

betyder det inte att ramarna måste vara helt icke-existerande. En utveckling inom vissa 

ramar är fortfarande en utveckling. 

Till skillnad från de förgående kvinnliga attributen, redovisar jag bara tre exempel 

från Frimodigt och detta är hämtat ur endast två nummer. Detta behöver dock inte 

betyda att personlig utveckling är mindre viktigt än några andra saker, utan snarare att 

det är något mer vagt som är svårt att finna i texterna. Då jag försökt vara noggrann med 

att inte låta det bli godtyckligt, har därmed tveksamma exempel inte tagits med. De 

passager av texterna som jag däremot fann tydliga nog är: 

 
Healingmassage är en vårdande, avslappnande massage som kombineras med olika 

healingtekniker till ett djups redskap i personlig utveckling. Den hjälper mottagaren 

att sjunka in i en djup inre stillhet och hjälper till att kropp och känslor blir mer 

intensivt och levande.
114

 

 
För oss är självutveckling och medvetenhet ett sätt att leva, inte bara en intressant 

teori.
115

 

 

All healing handlar om att bli berörd och förändrad i sitt inre.
116

 

 

I det första citatet nämns personlig utveckling explicit. Då utveckling av den egna 

personen är centralt inom det var det inte svårt att berättiga att det andra citatet skulle 

med också. Vidare kommer båda dessa citat från samma person, vilket berikar 

tolkningen av det andra citatet som rörande personlig utveckling. Det tredje citatet är 

lite mer otydligt men då det talar om en förändring av ens inre anser jag att det handlar 

om personlig utveckling. Dock rör detta svar healing och om hänsyn tas till kontexten 

förstärks det. Men då healing som begrepp är så pass brett, är det absolut ingen 

omöjlighet att det i detta fall även innefattar personlig utveckling. 

I båda nummer som citat hämtas från, är personlig utveckling kopplat till healing. 

För numret från 2012 är det uttalat att intervjupersonens yrke har med healing att göra. I 

numret från 2013 rör intervjupersonens yrke hypnosterapi och tidigare-liv-terapi. 

Utifrån personens svar på frågan ”Vad säger du om healing?” kan jag slå fast att dessa 

båda terapimetoder kan, utifrån detta svar, inordnas i det som omfattas av begreppet 

healing. 

Så för att koppla detta till Löwendahl tycks det tyda på att det verkligen återfinns 

könsstereotyper, typiska för Gray, i Frimodigt. Men detta påstående måste ställas mot 

faktumet att jag endast fann tre tydliga exempel på det i texten, varav två var från 

samma person. Om min empiri hade varit mer omfattande och om min tolkning av vad 
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personlig utveckling är hade varit bredare, kanske mer skulle ha funnits men mer 

forskning behövs för att kunna undersöka saken på ett adekvat sätt. 
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4 Tillämpning av teori 
Med empirin framlagd och analyserad ovan återstår dock frågan vad som händer om 

socialkonstruktivism och genusskapande genom handling tillämpas. För att friska upp 

minnet upprepar jag här lite vad teorierna är. 

Den socialkonstruktivism jag använt mig av är den som mest frekvent används i 

studiet av könsbegreppet. I socialkonstruktivismen i allmänhet menas det att mycket 

som tidigare har betraktats som naturligt, i själva verket är socialt konstruerat. 

Könsroller är ett sådant exempel där fysiologiska skillnader ofta används för att förklara 

skillnader mellan könen. Vidare används biologiska argument till att legitimera 

värderingen av kvinnliga respektive manliga attribut. Detta är ett misstag, enligt 

socialkonstruktivismen, som istället menar på att biologiska skillnader mycket väl kan 

existera men att de i sig själva inte skapar könsrollerna. 

Då manligt och kvinnligt inte är en följd av biologiska skillnader, förklaras de via en 

social process. Denna process beskriver Candace West och Don H. Zimmerman i deras 

artikel ”Doing gender”. De menar att kön är biologiskt bestämt och att inplacerandet i 

en könstillhörighet sker utifrån olika kriterier. Dessa kriterier kan vara biologiska, som 

vilket könsorgan personen har eller vilka allosomer som återfinns i det 23:e 

kromosomparet, men de kan också vara sådana som inte har något med fysiologiska 

skillnader att göra och det är här iden om att skapa genus kommer in. Vissa handlingar 

klassas som typiskt kvinnliga eller manliga och att göra detta förstärker inplacerandet i 

en könskategori. Med att tillämpa denna teori menar jag inte att män blir kvinnor genom 

bedrivandet av kvinnliga handlingar. Istället tar jag fasta på tanken att handlingar kan 

ses som manliga eller kvinnliga samt att detta starkt påverkar personerna som bedriver 

dem. Värt att nämna är också att det finns variation i könskategorierna, även om kvinna-

man-dikotomin står fast. Det är nämligen möjligt att vara en omanlig man, eller en man 

som är öppen för så kallade kvinnliga sidor av sig själva, vilket Lena Löwendahl 

observerade var en generell uppfattning hos informanterna till hennes 

doktorsavhandling.
117

 

För att denna teori skall kunna tillämpas måste det förklaras vad jag menar med 

handling. Min tolkning av begreppet är att såväl läsning som skrivning i denna tidning 

är en handling. Detta öppnar upp för möjligheter att dra slutsatser om hur anhängare av 

new age kan sägas agera manligt eller kvinnligt. Dessutom kan slutsatser dras av hur 

man återskapar genus och på så sätt befäster könsroller.
118

 

Till en början kan teorin tillämpas på bildanalysen. För det första visade sig att 

kvinnor är överrepresenterade när det kommer till vilka som blir avbildade, då 70 % var 

kvinnor. Detta skapar då en koppling mellan kvinnlighet och new age, förutsatt att 

kopplingen mellan new age och tidningen Free accepteras. Skälet till varför det är en 

koppling mellan kvinnlighet och new age, snarare än bara kvinnor och new age, har att 

göra med könstillhörighet. Enligt ”Doing gender” utgör kvinnliga handlingar endast en 

del av de kriterier som krävs för att en person skall tillhöra ett visst kön. Utöver dessa 

kriterier är biologiska skillnader också kriterier. När en kvinna då syns i tidningen visas 

det inte endast att hon rent biologiskt tillhör detta kön utan även att hennes handlingar är 

kopplade till det. Det är tänkbart att det enbart är det fysiska som avgör men då 

människor bestämmer könstillhörighet utifrån andra kriterier också är det rimligt att 

anta att kontexten (att bilden är i en viss tidning som representerar en viss 

livsåskådning) tas med i mottagarens klassificering av den avbildade som tillhörande ett 

visst kön. Denna överrepresentering av kvinnor bidrar således till att new age i sig blir 
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något kvinnligt. Detta kan därmed vara en förklaring till varför kvinnor är 

överrepresenterade i new age; det som möter dem är en livsåskådning där deras kön och 

genus dominerar. 

Något som däremot inte kan förklara den höga andelen kvinnor är hur de framställs. 

Utifrån jämförande bildanalyser har ingen signifikant skillnad funnits mellan hur män 

och kvinnor framställs. Det kan därmed inte förklaras med att kvinnor framställs som 

inkluderande, med lika mycket makt som betraktaren och tillhörande betraktarens 

personliga sfär, till skillnad från män som är exkluderande, med mer eller mindre makt 

och som dessutom är en främling. Det är med andra ord ingen hierarki mellan eller 

värdering av könen som kommer till uttryck i bilderna. Det närmaste det kommer en 

signifikant skillnad mellan könen är faktumet att män, oftare än kvinnor, framställs som 

distanserade betraktaren. Som jag beskrev då (se 1.1.1 Distans) kan detta dock bero på 

inbördes variation mellan tidningarna, då variationen mellan tidningarna hos såväl 

männen som kvinnorna låg på nio procentenheter. Som referens kan det nämnas att 

skillnaden mellan distanserade kvinnor och distanserade män låg på sju procentenheter. 

Då materialet inte är särskilt omfattande (518 analyserade avbildade personer) är en 

variation på sju procentenheter inte tillräckligt att dra några större slutsatser ur. 

Sett till textanalysen visade det sig dock intressanta saker. Bortsett från 

kommunikation och skönhet, fann jag allt, som jag sammanställt ur John Grays Män är 

från Mars, kvinnor är från Venus och andra källor, i intervjupersonernas svar på 

frågorna i artiklarna ur Frimodigt. Även när jag försökte finna sådant som motsäger 

detta fann jag ytterst få exempel. Känsla omnämndes som något väldigt viktigt i var 

människas liv. Vidare är delning av känslor möjligt men däremot inte alltid 

önskningsvärt då det är möjligt att påverkas för mycket av sin omgivning. Något annat 

som visade sig vara viktigt är kärlek, dock inte nödvändigtvis i betydelsen kärlek riktad 

till en människa. Begreppet kärlek får en vidgad betydelse som exempelvis kan betyda 

livets mystik, kraften som övervinner allt eller helt enkelt allt. Som med känslor nämns 

ett utbyte av kärlek men det tycks inte vara möjligt att påverkas för mycket av andras 

kärlek. För att healing skall genomföras kan mänskliga relationer vara ett användbart 

verktyg då mänskliga relationer i sig kan åstadkomma healing. Även om det inte är tal 

om healing, är mänskliga relationer något viktigt för att nå välbefinnande och en bättre 

tillvaro. Även personlig utveckling är kopplat till healing men också ett sätt att leva. 

Delandet av känslor möjliggör empati och i och med att detta delande blir lättare i och 

att världarna går ihop, är det också rimligt att anta att empati också förväntas bli en mer 

och mer framträdande del av människors liv. Med detta har det också nämnts att var 

person bör bejaka andras sanningar och vara skeptisk mot sin egen. Detta tycks vara i 

kombination med kunskapsrelativism då tanken om sin egen och andras sanningar 

omöjliggör absolut kunskap, utan kräver en mångfald av sanningar. Utöver detta som 

beskrivs som typiskt kvinnligt av John Gray, finns det exempel när en motsats i form av 

det manliga träder fram och beskrivs som något negativt. Exempel är futila försök att 

finna lycka i framgång, pengar och materiella ting vilket ingår i synen på det manliga. 

Vidare har naturvetenskap visat sig anses vara typiskt manligt hos svenska 

gymnasieungdomar. Om detta gäller för samhället i stort kan även en viss fientlighet 

mot vetenskap och skolmedicin anses vara förstärkande av dikotomin manligt/kvinnligt. 

I tillämpningen av socialkonstruktivism på detta visar det att könsrollerna texterna 

nämner ytterst är socialt konstruerade. Denna konstruktion kan texterna anses vara del 

av. För även om attributen som nämns inte uttryckligen kopplas till något kön, visar de 

att de är tätt sammankopplade med vanliga uppfattningar om könsstereotyper. Denna 

slutsats drar jag ur faktumet att så mycket av det jag plockade ut ur Grays bok återfinns 

i texterna. Notera att jag plockade ut och konstruerade kategorierna över det typiskt 

kvinnliga före jag analyserade texterna. Att vara selektiv och att falla offer för 
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konfirmeringsbias vid denna del av undersökningen hade då varit en omöjlighet. Att jag 

säger att texterna ur Frimodigt är en del av den sociala konstruktionen av könsroller, 

betyder att de inte bara återspeglar könsrollerna utan återskapar och befäster. Vidare är 

det möjligt att det sker ett skapande av könsroller här, i och med att redan existerande 

uppfattningar, som förekommer inom new age, genomgår en förändring. Det är dock 

ingenting jag undersökt. 

Sett mer specifikt till doing gender är det att förvänta att en viss handling är kopplad 

till de könsroller som kommer till uttryck i Frimodigt. Olika handlingar kan ses som 

antingen manliga eller kvinnliga och då Frimodigt innehåller positiva omnämnanden av 

kvinnliga värden är det tänkbart att se detta besvarande av intervjufrågorna, 

nedskrivandet av dem i en tidning och läsningen av dem som kvinnliga handlingar. 

Implikationen det får för kvinnor är då att vanligt förekommande uppfattningar om 

kvinnlighet lyfts fram som något positivt och därmed blir new age en tacksam miljö att 

vistas i. I andra kontexter har kvinnligheten varit underordad manlighet men inom new 

age tycks det motsatta vara fallet. Män, i sin tur, kan i denna miljö söka en alternativ 

manlighet där mansidealen inte anses vara lika viktiga.
119

 Som jag nämnt ovan är män 

inom new age generellt sett måna om att bejaka det de beskriver som sin kvinnliga sida. 

Genom deltagandet i kvinnliga handlingar, som att ta del av denna tidning, får män som 

uppfyller de biologiska kriterierna att placeras i könskategorin ”man”, chansen att väga 

upp detta med kriterier som motsäger denna placering. Resultatet kan då bli en omanlig 

man, eller en man som inte uppfyller de stereotypa kriterierna för sin könstillhörighet. 

Detta kan vara önskvärt, inte bara för att kvinnlighet, utifrån mina analyser, lyfts upp 

som något positivt utan även för att manligheten kan beskrivas i negativa ordalag. 

Traditionellt manliga attribut som intellekt och rationalitet anses inte vara något positivt 

utan snarare något som kan ligga i vägen för andlig utveckling. Intuition och känsla, 

däremot, anses vara kvinnligt och något varje sökande människa har behov av.
120

 

Då så mycket av empirin bestående av text sammanfaller med uppfattningarna om 

manligt och kvinnligt, kan det lugnt hävdas att texterna faktiskt ger uttryck för en sådan 

uppfattning, även om den inte explicit nämns. Denna slutsats dras på basis av att det 

som ofta beskrivits som kvinnligt tas upp och behandlas i en väldigt hög grad. 

Dessutom är undantagen till detta väldigt få vilket visar på att det är just det kvinnliga 

som tar upp mest plats och således blir ett verktyg i marknadsförandet av det som 

intervjupersonerna säljer. Mer breddat kan denna undersökning sägas ge ytterligare stöd 

för Lena Löwendahls observationer att många inom new age delar könsrelaterade 

uppfattningar med John Gray. Då Gray inte är unik i många av sina tankar går det 

dessutom att säga att mer allmänna könsstereotyper återfinns inom denna rörelse. 
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5 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att bredda förståelsen för den värld anhängare av 

new age möter. Mer specifikt var min vilja att undersöka denna värld med fokus på 

synen på kvinnligt då såväl min tidigare uppfattning samt den religionsvetenskapliga 

litteratur jag tagit del av vittnade om att new age var en religion som riktade sig mycket 

till kvinnor. En sak jag ville göra var att konstruera en studie som undersöker om den 

kommersiella delen av religionen speglar detta. Detta visade det sig finnas belägg för då 

värden som förekom i texterna sammanföll med könsstereotyper rörande kvinnlighet. 

Det kan till och med hävdas att invokationen av uppfattade kvinnliga egenskaper och 

värden inom en rörelse som värdesätter dessa högt, blir ett populärt verktyg i 

marknadsföring till dem som omhuldas av detta idégods. Detta fordrar dock mer 

forskning som fokuserar på marknadsföringarnas upphovspersoners intentioner. 

Det material som utgjorde grunden för studien var taget från tidningen Free, som på 

tidningens hemsida beskrivs som ”en gratis annonstidning inom området personlig 

utveckling och komplementära behandlingsmetoder”
121

. Detta är dessutom en tidning 

som har använts i tidigare studier av new age. I tre nummer analyserades sammanlagt 

518 avbildade män och kvinnor för att se hur de framställs och i tolv nummer 

analyserade jag texten i det stående inslaget Frimodigt vilket är en sida där tidningens 

annonsörer besvarar tio frågor som är desamma för samtliga intervjupersoner, med en 

mindre variation mellan 2012 och 2013. Dessa texter analyserades utifrån vad som i 

deras svar kan tänkas visa på en viss syn på typiskt kvinnliga attribut. 

För att avgränsa vad som menas med kvinnligt, utgick jag från boken Män är från 

Mars, kvinnor är från Venus av John Gray som en mall utifrån jag analyserade empirin. 

Detta ställdes dock mot andra, mer vetenskapliga, källor som antingen har 

uppfattningarna om kön som slutsats eller som utgångspunkt. Detta gjordes för att 

kunna säga något bredare om new age än att deras uppfattningar sammanfaller med en 

amerikansk relationsrådgivares föreställningar, något som för övrigt redan observerats i 

en tidigare studie. I undersökningen fann jag stöd för att uppfattningarna korrelerade 

starkt med en vanligt förekommande västerländsk samtida sådan. Det kvinnliga som 

syns i texterna är påfallande positivt, medan det som hos Gray och i andra källor 

beskrivs som typiskt manligt lyfts sporadiskt fram som något negativt. Detta är dock 

aldrig explicit då begreppen manligt och kvinnligt inte nämns utan det måste förlitas på 

korrelationen som finns. 

Bildanalysens resultat visade på att det inte förekom någon större märkbar skillnad 

på hur män respektive kvinnor avbildades. Bilderna analyserades ur tre perspektiv som 

handlar om grad av inkludering, jämställdhet och familjaritet och den enda skillnaden 

var att män, i lite högre utsträckning, avbildades som främlingar. En studie av denna 

storlek kan dock inte bekräfta någon sådan skillnad utifrån den relativt lilla 

datamängden. Det som dock uppdagades var att kvinnor var överrepresenterade i 

bilderna men uppfattningen om kvinnligt som något positivt och manligt som något 

negativt – eller åtminstone underordnat det kvinnliga – tycks inte speglas här. 

Något jag fann saknades i den religionsvetenskapliga litteratur i ämnet jag tagit del 

av rörde följderna av en religion där könsstereotyper och värderingar av dessa är 

framträdande. Implikationerna för resultatet av såväl text- som bildanalysen är att bilden 

av new age som kvinnlig förstärks inifrån, där traditionella könsroller återskapas men 

med omvänd hierarki; det manliga ses inte längre som det överordade utan kan i själva 

verket vara ett hinder i den andliga utvecklingen. Vidare är det att vänta sig att fler 

kvinnor söker sig till new age av denna anledning. Den miljö som möter dem är en 
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rörelse som hyllar de värden som många av dem troligtvis socialiserades in i att själv 

uppfylla (se Ole Riis och 1.2.1 Kvinnors religiositet). Vidare är det en rörelse som, 

utifrån tidningen, framstår som dominerad av kvinnor vilket ytterligare kan vara en 

tilltalande faktor, inte minst med tanke på att andra religiösa strömningar tenderar att 

vara starkt patriarkala.



  
 

39 

 

6 Referenser 
de Beauvoir, Simone. Det andra könet. Ny pocketutg. Stockholm: Norstedts/Pan, 1995. 

 

Biernat, Monica & Ma, Jennifer E. Stereotypes and the Confirmability of Trait 

Concepts. Personality and Social Psychology Bulletin 31 no. 4 (2005): 483-495. doi: 

10.1177/0146167204271712. 

 

Björkvall, Anders. Visuell textanalys. I Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Göran Bergström & Kristina Boréus 

(red.), 307-351. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. 

 

Bruce, Steve. The New Age and Secularisation. I Beyond New Age: Exploring 

Alternative Spirituality, Steven Sutcliffe & Marion Bowman (red.), 220-236. 

Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2000. 

 

Empati. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/empati (Hämtad: 

2014-01-03) 

 

Free. Om Free. http://www.free.se/?MenuID=84 (Hämtad: 2013-12-16 och 2014-01-06) 

 

Free. Läs Free på nätet! http://www.free.se/?MenuID=85 (Hämtad: 2013-12-16) 

 

Frisk, Liselotte. Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv Nora: Nya 

Doxa, 1998. 

 

Gray, John. Män är från Mars, kvinnor är från Venus. 2 uppl. Stockholm: Brobergs 

Bokförlag AB, 1992. 

 

Guimond, Serge, Martinot, Delphine, Chatard, Armand, Crisp, Richard J. & 

Redersdorff, Sandrine. Social Comparison, Self Stereotyping, and Gender Differences 

in Self-Construals. Journal of Personality and Social Psychology 90 no. 2 (2006): 221-

242. doi: 10.1037/0022-3514.90.2.221. 

 

Hacking, Ian. The Social Construction of What?. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. 

Press, 1999. 

 

Hammer, Olav. På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?. Ny, utök. och 

omarb. utg. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004. 

 

Hornborg, Ann-Christine. Coaching och lekmannaterapi: en ny väckelse?. Stockholm: 

Dialogos, 2012. 

 

Kani Import AB. Om Skolan. http://www.kani.se/foretaget/om-skolan.html (Hämtad: 

2013-12-31) 

 

Kupé. no. 12 (2013) 

 

Kärlek. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kärlek (Hämtad: 

2014-01-02) 

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/empati
http://www.free.se/?MenuID=84
http://www.free.se/?MenuID=85
http://www.kani.se/foretaget/om-skolan.html
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/k%C3%A4rlek


  
 

40 

Löwendahl, Lena. Privatreligiositet. I Religion i Sverige, Ingvar Sandberg & David 

Westerlund (red.), 29-32. 2 uppl. Stockholm: Dialogos, 2011. 

 

Löwendahl, Lena. Med kroppen som instrument: en studie av new age med fokus på 

hälsa, kroppslighet och genus. Diss., Lunds universitet, 2002. 

 

Maglarty, Jeanne. When Did Girls Start Wearing Pink? Smithsonian. 2011-04-08. 

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html 

(Hämtad 2013-12-11). 

 

Naturskyddsföreningen. Vi arbetar för att rädda jordens liv! 2013. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/strategier (Hämtad 2013-12-02) 

 

Neff, Kristin D. & Terry-Schmitt, Lisa N. Youths’ attributions for power-related gender 

differences: nature, nurture, or God? Cognitive Delevopment 17 (2002): 1185-1202. 

 

Ohlsson, Maria. Språk och genus. I Sociolingvistik, Eva Sundgren (red.), 144-184. 

Stockholm: Liber, 2007. 

 

Spence, Janet T. & Buckner, Camille E. Instrumental and Expressive Traits, Trait 

Stereotypes, and Sexist Attitudes: What Do They Signify? Psychology of Women 

Quarterly. 24 (2000) 44-62. 

 

Svensson, Jonas. Kön. I Religion i Sverige, Ingvar Sandberg & David Westerlund (red.), 

353-357. 2 uppl. Stockholm: Dialogos, 2011. 

 

Wenneberg, Søren Barlebo. Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. 2 

uppl. Malmö: Liber, 2001. 

 

West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society 1 no. 2 

(1987): 125-151. 

 

Williams, John E., Satterwhite, Robert C. & Best, Deborah L. Pancultural Gender 

Stereotypes Revisited: The Five Factor Model. Sex Roles 40 no. 7/8 (1999): 513-525. 

 

Wittgenstein, Ludwig. Filosofiska undersökningar. Stockholm: Thales, 1992. 

 

Empiri till bildanalys 
Free no. 4 (2013) 

 

Free no. 5 (2013) 

 

Free no. 6 (2013) 

 

Kupé no. 12 (2013) 

 

Empiri till textanalys 
Frimodigt. Free no. 1 (2012): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 2 (2012): 9. 

 

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-Wearing-Pink.html
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/strategier


  
 

41 

Frimodigt. Free no. 3 (2012): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 4 (2012): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 5 (2012): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 6 (2012): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 1 (2013): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 2 (2013): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 3 (2013): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 4 (2013): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 5 (2013): 9. 

 

Frimodigt. Free no. 6 (2013): 9.



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Bildanalyser 
 

Nummer 4 2013 Kvinnor 

Framifrån 97 Ovanifrån 26 Personlig 77 

Sido 44 Öga-mot-öga 121 Social 49 

Bakifrån 7 Underifrån 1 Distanserad 22 
Tabell 5. Förekomst av kvinnor som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 4 (2013). 

 

Nummer 4 2013 Män 

Framifrån 45 Ovanifrån 10 Personlig 35 

Sido 17 Öga-mot-öga 52 Social 15 

Bakifrån 3 Underifrån 3 Distanserad 15 
Tabell 6. Förekomst av män som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 4 (2013). 

 

Nummer 5 2013 Kvinnor 

Framifrån 94 Ovanifrån 32 Personlig 74 

Sido 10 Öga-mot-öga 75 Social 27 

Bakifrån 4 Underifrån 1 Distanserad 7 
Tabell 7. Förekomst av kvinnor som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 5 (2013). 

 

Nummer 5 2013 Män 

Framifrån 33 Ovanifrån 8 Personlig 31 

Sido 7 Öga-mot-öga 33 Social 4 

Bakifrån 1 Underifrån 0 Distanserad 6 
Tabell 8. Förekomst av män som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 5 (2013). 

 

Nummer 6 2013 Kvinnor 

Framifrån 77 Ovanifrån 17 Personlig 71 

Sido 28 Öga-mot-öga 89 Social 24 

Bakifrån 2 Underifrån 1 Distanserad 12 
Tabell 9. Förekomst av kvinnor som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 6 (2013). 

 

Nummer 6 2013 Män 

Framifrån 36 Ovanifrån 10 Personlig 28 

Sido 12 Öga-mot-öga 37 Social 14 

Bakifrån 1 Underifrån 2 Distanserad 7 
Tabell 10. Förekomst av män som framställs på olika sätt i tidningen Free, nummer 6 (2013). 


