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Abstract 

The aim of this essay is to examine how gender is described in pictures in textbooks used 
in swedish upper secondary school. The research question is: How is gender being 
potrayed in the pictures of new age in the textbook in relation to traditional dichothomy, 
hierarchy and detraditionalization? The material used in this study consists of five 
textbooks in religion used for education in upper secondary schools in Sweden. In total, 
18 pictures from these books that describe new age, constitutes the subject of analysis. 
The method used is picture analysis. The questions used for analysis has further been 
developed with Yvonne Hirdmans theory of gender and Erving Goffmans study of gender 
in advertisements pictures. The result is also discussed according to Hirdmans theory of 
gender and the theory of detraditionalization. Is the process of detraditonalization visible 
in the pictures of new age in the textbooks? Or is it still a traditional picture of women 
and men that’s being depicted? The result shows that there is more women than men in 
the pictures. The pictures also illustrate a traditional dichotomy and a traditional hierarchy 
between women and men. Nevertheless detraditionalized characteristics and 
detraditionalized hierarchy is visible in the pictures.  
 
Nyckelord: nyandlighet, genus, läroböcker, bildanalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Religion är för de flesta samhällsvetare en central komponent i ett samhällsbygge. 
Religion ger inte bara de troende en känsla av gemenskap och identitet utan den 
förklarar också hur världen ser ut och ger den mening (Hammer 1997 s. 288). 
Följaktligen handlar religion om att organisera människor och samhällen och i 
denna process spelar genus en viktig roll. Ett genusperspektiv är särskilt relevant 
eftersom religion är ”[…] en av de mest betydelsefulla faktorerna i samhället för 
hur kön uppfattas och realiseras i människors liv” (Sky 2007 s. 20) På det sättet är 
religion en del av kulturens och samhällets maktapparat. Enligt Sky är många 
framställningar om religion centrerade kring ”mannens religion” medan ”kvinnans 
religion” lyser med sin frånvaro (Sky 2007 s. 18-23).  
 
Religion kan ses som en objektifierad verklighet med värden, normer och roller, 
till exempel könsroller, som människan socialiseras in i (Berger L. 1967 s. 15). I 
”Religious Socialization in a Media age” (2012) undersöker Mia Lövheim 
föränderligheten gällande religiösa arenor (de platser där unga personer kommer i 
kontakt med religion) för unga människor i Sverige. Resultatet visar att de 
primära arenorna för religiös socialisation är media och skola. Kyrkan och 
familjen har länge haft en mer framträdande roll men detta har alltså förändrats 
(Lövheim 2012 s. 153-154).  
 
Skolan är med andra ord en av de främsta förmedlarna av kunskap om religion. 
Skolan är dessutom en av flera platser där ungdomar kommer i kontakt med 
religion (Löfstedt 2011 s. 10). Vidare beskrivs skolan som en av de viktigaste 
platserna i samhället där en form av makt om kunskap utövas. Kunskap är alltså 
inte ett neutralt begrepp (Sawyer & Kamali 2006 s. 11). Ett val görs alltid 
gällande vilken kunskap som ses som viktig och vilken kunskap som ses som 
mindre viktig. Viss kunskap väljs ut och ses som värdefull kunskap medan annan 
kunskap väljs bort. På grund av detta är det viktigt att en diskussion om skolans 
kunskapsförmedling ständigt förs (Svingby 1985 s. 22). Ur ett samhällsperspektiv 
är det därför relevant att undersöka vilken bild av religion och genus skolan, och 
mer precist, läroböcker förmedlar till eleverna.  
 
I likhet med kristendomen är nyandlighet en rörelse som bidrar med mycket 
västerländskt tankegods i det nutida samhället. Rörelsen är betydligt yngre än de 
fem världsreligionerna och motsätter sig många traditionella auktoritativa 
kulturella och religiösa former. Dessutom är nyandlighet speciellt när det handlar 
om genus. Detta är några anledningar till varför nyandlighet är intressant att 
studera, dels i förhållande till genus men också i förhållande till läroböcker. 
Samtidigt som nyandlighet upprätthåller traditionella dikotomier mellan kvinnor 
och män den traditionella hierarkin omvänd, vilket innebär att kvinnan är normen 
och hennes egenskaper är överordnade mannens (Sky 2007 s. 44, 103).  
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Men vad är nyandlighet, och vad är det inte? Först bör det sägas något om vilket 
begrepp forskaren väljer att använda; olika forskare använder nämligen olika 
begrepp för att förklara fenomenet. De allra vanligaste är kanske ”New Age” och 
”nyandlighet” och används ofta synonymt i en och samma text. I denna uppsats 
används termen ”nyandlighet” genomgående, förutom då texten hänvisar till en 
särskild författare som skriver om ämnet. I det fallet används den term som 
författaren själv använder.  
 
Nyandlighet är svårdefinierat då beteckningen avser förklara en hel grupp av 
idéströmningar, system och tekniker som skiljer sig åt. Ett av de drag som går att 
utläsa som någorlunda gemensamt för rörelsen är den immanenta ”gudsbilden”. 
Det talas sällan eller aldrig om en transcendent Gud eller gudsbild utan det 
handlar istället om en immanent, världslig kraft som tros finnas hos varje enskild 
individ. Individen har således en särskild plats på jorden, som i sin tur ses som en 
obruten helhet och ett levande väsen som människan ska ta hand om och älska, 
men istället missköter (Hammer 1997 s. 18-20). Nyandligheten förklarar varför 
livet inte är som det borde vara och ger sedan svar på hur perfektion och frälsning 
kan uppnås. Andra centrala karaktärsdrag är den oförmedlade individualismen och 
friheten från till exempel auktoriteter; sanningen kommer inte ifrån en högre 
auktoritet utan från individens egna erfarenheter. Det detraditionaliserade självet 
kommer alltså från ett ifrågasättande av traditionella auktoriteter och företeelser 
(Heelas 1996 s. 20-26). Det som gör att rörelsen är svårdefinierad, till exempel 
dess föränderlighet och lösningar på komplexitet och osäkerhet, är tillsammans 
med synen på auktoritet det som gör att den går bra ihop med det moderna 
samhället. I en individualiserad och globaliserad värld med snabba förändringar 
växer människors osäkerhet och individen måste lita mer på sig själv (Hammer 
1997 s. 298-299; 304-305).  
 
Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilken bild av nyandlighet 
och genus som konstrueras i läroböckernas bilder om nyandlighet och genus och 
hur detta påverkar synen på nyandlighet. 

1.1 Syfte och mål 
Uppsatsen ämnar undersöka vilken bild av nyandlighet och genus som konstrueras 
i bildmaterialet i fem läroböcker i religionskunskap för den svenska 
gymnasieskolan. Vilka genusrelationer framställs i läroböckerna? Bekräftar 
relationerna en bild av nyandlighet som en motkultur med detraditionaliserade 
könsroller, eller bekräftar de en bild av nyandlighet som en traditionell kultur med 
traditionella könsroller? Målet med undersökningen är således att fördjupa 
förståelsen av hur genus och nyandlighet framställs i läroböcker. Framställs 
nyandlighet som ett kvinnligt respektive manligt fenomen? 

1.2 Frågeställning 
Undersökningens syfte formuleras och konkretiseras i följande frågeställning: 
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- Hur skildras genus i läroböckernas bilder av nyandlighet i relation till 
traditionell dikotomi, hierarki och detraditionalisering?  

1.3 Avgränsning 
Denna studie handlar om hur nyandlighet och genus framställs i svenska 
läroböckers bilder om nyandlighet. Den behandlar alltså inte andra aspekter som 
till exempel vilken generell bild av nyandlighet som läroböckerna förmedlar eller 
hur nyandlighet beskrivs i förhållande till övriga religioner. Trots att detta skulle 
vara mycket intressant att undersöka finns det inte tillräckligt med utrymme. 
Vidare är fokus för uppsatsen läroböcker för gymnasiet. Det beror dels på 
uppsatsens utrymme och dels på att till exempel nyandlighet har möjlighet att 
diskuteras i större utsträckning i gymnasiet än i övriga åldrar då eleverna bland 
annat ska bredda sina kunskaper om religioner och livsåskådningar (Lgy11 s. 
137). I uppsatsen undersöks nyandlighet och genus i de bilder som finns återgivna 
i läroböckerna. Tillhörande text, med undantag bildtexter, ingår inte i 
undersökningen och analysen. Valet av bilder görs utifrån läroböckernas struktur 
(en mer utförlig beskrivning om detta finns i materialavsnittet), men också med 
hänsyn till uppsatsens omfång. En analys som täcker både bilderna och tillhörande 
text skulle bli för omfattande.  

1.4 Forskningsgenomgång 
Med syfte att ge inblick i vad som har gjorts tidigare inom området nyandlighet 
och genus redogörs i detta avsnitt för studier som har publicerats i ämnet. Först 
redovisas två studier som behandlar nyandlighet i England och i Sverige. Efter 
detta redovisas två studier som undersöker nyandlighet utifrån ett genusperspektiv 
och till sist redovisas två studier som granskar hur genus framställs i läromedel. 
Litteraturen har letats fram med hjälp av sökningar i Uppsala Universitets 
databaser LIBRIS och DiVA.1 
 
The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality (2005), av 
Paul Heelas och Linda Woodhead, är en studie om andlig revolution. Studien 
ämnar besvara frågor som: Vad är andlighet och går det att säga att det pågår en 
andlig revolution? Teorin om ”den subjektiva vändningen” innebär en kulturell 
förändring från att leva livet utifrån en ”objektiv” verklighet till att istället leva 
livet utifrån egna subjektiva erfarenheter. Teorin appliceras på det empiriska 
materialet som är en kartläggning av företeelser som räknas som religion och 
andlighet i staden Kendal i England. Kartläggningen visar att det finns ”två 
världar” i Kendal; en som utgörs av församlingar, som förespråkar ett liv utifrån 
en högre auktoritet, och en som utgörs av en holistisk miljö, som förespråkar ett 
liv utifrån en inre auktoritet. Å ena sidan visar resultatet att fler personer deltar i 
församlingsdomänerna än i aktiviteter i den holistiska miljön vilket innebär att en 

                                                
1 Redovisningen av sökningar beskrivs med kursiverade sökord och antal träffar inom parantes. I 
samtliga sökningar går sökordet new age att byta ut mot nyandlighet. Sökningar i LIBRIS: new 
age (9473), new age + genus (28), new age + kön (6), new age + läromedel (3), bildanalys (826), 
bildanalys + läromedel (9). Sökningar i DiVA: new age + genus (39), new age + kön (15), new 
age + läromedel (0), new age + läroböcker (1), bildanalys + läromedel (14). En del av litteraturen 
har också letats fram med hjälp andra studier, då referens- och litteraturlista har varit till stor hjälp.  
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andlig revolution inte har tagit plats. Å andra sidan visar resultatet att den 
holistiska miljön växer medan församlingsdomänen minskar. Om denna 
förändring fortsätter i samma takt som vid undersökningens genomförande skulle 
det medföra en andlig revolution. Trots att genus inte är i fokus för 
undersökningen är det en viktig diskussionspunkt, och i diskussionen om 
kvinnans relation till den holistiska miljön menar Heelas och Woodhead att de 
andliga rörelserna är passande platser för kvinnan att utveckla sitt eget subjektiva 
välmående. De exemplifierar detta med en kvinna som känner att den traditionellt 
kristna rollen ”att ta hand om människor” inte längre passar henne och söker nya 
värden i den holistiska miljön. 
 
Liselott Frisks och Peter Åkerbäcks studie Den mediterande dalahästen: Religion 
på nya arenor i Sverige (2013) är en studie med syfte att undersöka det religiösa 
landskapet i Dalarna, med fokus på vad Frisk och Åkerbäck benämner som 
populärreligiösa arenor. Vidare behandlar studien frågor som: Vad är de samtida 
uttrycken för religion och hur ser dessa ut? Resultatet är uppdelat i två kategorier: 
”religion där” och ”religion varsomhelst”. I den första kategorin återfinns kyrkliga 
organisationer som till exempel Svenska kyrkan, frikyrkor och övriga. I den andra 
kategorin återfinns istället föreningar och sällskap, till exempel Svenska 
frimurarorden och spiritualistiska föreningar, och företag och företagsliknande 
verksamhet som till exempel holistiska massagetekniker, astrologi och 
österländska body- and mind-tekniker. Det är den andra kategorin som svarar på 
studiens frågor om samtida religiösa uttryck; healingmassage, andra alternativa 
healingmetoder, yoga, livscoachning och så vidare, som kan beskrivas som 
nyandliga (även om de i denna studie kallas populärreligiösa). En viktig aspekt är 
genusperspektivet. Fyra av fem producenter som forskarna kontaktade vid 
undersökningen var kvinnor. Frisk och Åkerbäck menar att de religiösa uttrycken 
erbjuder nya och mer kraftfulla roller för kvinnor där de kan utveckla sina 
subjektiva sidor och lära sig uppskatta sig själva.  
 
De två ovanstående studierna fokuserar på nyandlighet utifrån ett relativt brett 
perspektiv. Genusperspektivet är inkluderat främst som en konsekvens av 
resultaten och som en utgångspunkt för vidare diskussion. En fråga som angränsar 
till Heelas och Woodheads diskussion om genus är: Vilka är de nya värdena som 
kvinnor kan finna i en holistisk miljö? Och en fråga som följer av Frisks och 
Åkerbäcks resultat, om att fyra av fem producenter som de intervjuade var 
kvinnor, är huruvida denna överrepresentation av kvinnor är synlig i andra 
sammanhang som rör nyandlighet. Dessa frågor gör det tydligt att det finns luckor 
gällande omfattande studier om nyandlighet och genus.   
 
I avhandlingen Med kroppen som instrument: En studie av new age med fokus på 
hälsa, kroppslighet och genus (2002) undersöker Lena Löwendahl new age utifrån 
bland annat ett genusperspektiv. Detta görs genom kvalitativa intervjuer och med 
Simone de Beauvoirs och Robert Connells teorier om genus. Löwendahl 
framhåller att new age är en rörelse som attraherar fler kvinnor än män. Den 
främsta anledningen till detta är att kvinnor i högre grad än män är intresserade av 
religion och livsåskådning. Hon framhåller också att det finns ett särartstänkande 
gällande synen på kön som är typiskt för informanterna. Det som är speciellt för 
new age är dock att kvinnan ses som subjekt och mannen som den Andre, istället 
för den rådande normen där mannen är subjekt och kvinnan den Andre. Rörelsens 
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producenter och auktoriteter är också till övervägande del kvinnor. Detta står i 
kontrast till andra religioner, till exempel kristendomen, där de flesta auktoriteter 
och föreståndare är män. Enligt Löwendahl blir synen på kvinnlighet inom new 
age dubbel och svårtolkad. Samtidigt som traditionella karaktärsdrag för kvinnor 
och män befästs (till exempel kvinnans intuition och känslosamhet i motsats till 
mannens rationalitet och logik) är flertalet kvinnor inom new age egenföretagare, 
författare och terapeuter vilket representerar en nutida syn som kontrasterar mot 
den traditionella föreställningen om kvinnan.  
 
Jeanette Sky undersöker i boken Genus och religion (2007) hur maktstrukturer 
gällande genus och religion tar sig i uttryck i kristendom, new age, islam och 
hinduism. De exempel hon använder sig av kommer bland annat från läroböcker 
och hur deras framställningar av religioner tenderar att vara könlösa. Sky menar 
att detta egentligen innebär att religionerna beskrivs utifrån ett manligt perspektiv. 
”Den religiösa människan” är inte en kvinna, utan en man. Framställningarna 
upprätthåller tidigare etablerade könsnormer där mannen står i centrum. Det tredje 
kapitlet i boken behandlar new age utifrån ett genusperspektiv. Sky menar att ner 
age kan sägas stå för ett motstånd mot traditionella auktoritativa kulturella och 
religiösa former. Frågan som följer blir då om rörelsen har gammalt tankegods 
med sig eller om den representerar något nytt och gränsöverskridande även när det 
handlar om genus? Trots att kvinnor och kvinnliga egenskaper lyfts fram och är 
dominerande i rörelsen befäster den ändå essentiella könskvaliteter. Detta innebär 
att kvinnan beskrivs i relation till begrepp som till exempel natur, känslor och 
intuition medan mannen beskrivs i relation till polära begrepp som civilisation, 
rationalitet och objektivitet. 
 
Till skillnad från Heelas och Woodhead och Frisks och Åkerbäcks studie är genus 
en av de primära utgångspunkterna i Löwendahls och Skys studier. Studiernas 
resultat visar att nyandlighet befäster traditionell dikotomi mellan könen samtidigt 
som kvinnan och hennes egenskaper lyfts fram. Utifrån detta är det därför 
intressant att se om liknande resultat förekommer i andra beskrivningar av 
nyandlighet.   
 
År 2006 publicerade Skolverket rapporten I enlighet med skolans värdegrund?. 
Undersökningen är en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och 
gymnasiet utifrån läroplanens fem aspekter etnisk tillhörighet, funktionshinder, 
kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Syftet är att se i 
vilken utsträckning och på vilket sätt de avviker från läroplanens värdegrund. 
Analysen omfattar både text och bild och utfördes av forskare med 
specialkompetens inom områdena. Britt-Marie Berges och Göran Widdings 
analys av läroböckerna utifrån ett genusperspektiv visar ett resultat där pojkar och 
män är överrepresenterade i lärobokstexternas exempel. På grund av detta menar 
Berge och Widding att läroböckerna genomsyras av en manlig norm. De finner 
också exempel på nedvärderande uttryck om kvinnor där kvinnor och flickor 
förminskas, förlöjligas och skuldbeläggs. Något som författarna däremot beskriver 
som positivt är att samtliga läroböcker har ett avsnitt om kön, könsrelationer och 
könsmakt. Dock samlas dessa avsnitt till särskilda delar i böckerna vilket gör att 
delarna kan betraktas som isolerade öar i förhållande till övrig kunskap. 
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I rapporten Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande 
praxis (2006), utförd av den svenska regeringen, undersöks den strukturella och 
institutionella differentieringen inom utbildningsväsendet. Masoud Kamali visar i 
kapitlet ”Skolböcker och andrafiering” hur andrafiering, det vill säga en ”vi och 
dem”-känsla, reproduceras i skolböckernas texter om religion. Kamali menar att 
skolan spelar en avgörande roll för reproduktionen av särskilda maktpositioner i 
samhället och att det därför är viktigt att undersöka läroböcker. Resultatet visar att 
läroböckerna i religionskunskap har ett starkt kristocentriskt perspektiv. Övriga 
religioner, ”de andra”, framställs som underlägsna och beskrivs i förhållande till 
kristendomen. Även om studien inte uttryckligen använder ett genusperspektiv 
visar resultatet att det finns inkonsekvens gällande kvinnosynen i läroböcker. 
Kvinnosyn och patriarkala makstrukturer tenderar att skildras i förhållande till 
vissa religioner och inte i lika hög grad till andra. Islam och hinduismen är två av 
de religioner där dessa maktstrukturer skildras. Muslimska och hinduiska kvinnor 
framställs som isolerade, outbildade och underställda mannen. Tillsammans med 
religion är genus med andra ord en viktig aspekt i skapandet av ”vi och dem”. Vi 
blir synonymt med kristendomen och en relativt jämställd bild av kvinnor och 
män medan dem blir synonymt med andra religioner som porträtteras som 
kvinnoförtryckande. 
 
De två rapporterna granskar hur genus framställs i läroböcker. Resultatet i 
rapporterna visar att det är en överrepresentation av män i läroböckernas 
framställningar av religion. Berge och Widding menar att läroböckerna 
genomsyras av en manlig norm och Kamali menar att patriarkala maktstrukturer 
tenderar att skildras mer i förhållande till islam och hinduismen än i förhållande 
till kristendomen. Hur ser representationen ut mellan kvinnor och män gällande 
nyandlighet i läroböcker och vilka maktstrukturer skildras?  

Material 
Studiens material består av fem svenska läroböcker för gymnasiet utgivna efter år 
2011. Urvalet beror på att läroplanen reviderades samma år. Den nya läroplanen, 
Lgy11, är aktuell i svenska gymnasieskolor i skrivande stund vilket gör just detta 
material relevant och intressant att undersöka. Materialet består av 18 bilder i 
läroböckerna: Under samma himmel (2013) av Ola Björlin och Ulf Jämterud, 
Religionsvetenskap 1 – en mosaik (2012) av Olov Jansson och Linda Karlsson, 
Söka svar: religionskunskap 1 och 2 (2012) av Leif Eriksson och Malin 
Flennegård Matsson, Religion – helt enkelt (2012) av Börje Ring och Religion och 
sånt (2013) av Börje Ring. Det finns främst två anledningar till att just dessa 
böcker har valts: 1) efter att ha hört av mig till samtliga skolor i Uppsala kommun 
och frågat vad de använder för läroböcker i religionskunskap svarade en majoritet 
av de som besvarade frågan, vilket var 11 av 24 skolor, att de använder dessa 
böcker och 2) samtliga böcker är utarbetade efter Lgy11. Läroböckernas bilder 
syftar till att illustrera och förstärka elevernas förståelse av nyandlighet. Vidare 
består materialet av 18 bilder som ämnar illustrera nyandlighet.  
 
Då syftet med studien är att undersöka vilken bild av nyandlighet och genus som 
framställs i läroböckernas bilder har läroböckernas egna kapitel och avsnitt om 
nyandlighet, i detta fall new age, fått fungera som avgränsning gällande bildurval. 
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Läroböckernas indelningar skiljer sig åt. Ibland hamnar new age under 
överrubriken ”nya religiösa rörelser” och ibland under ”nyandlighet” tillsammans 
med nya religiösa rörelser, sekter och så vidare. Gemensamt för läroböckerna är 
dock att avsnittet om new age är förhållandevis kort och är placerat längst bak i 
böckerna. En av läroböckerna, Religion - helt enkelt (2012), illustrerar detta väl 
genom att klumpa ihop rubrikerna ”humanism”, ”feminism” och ”det lite 
speciella” där bland annat new age ingår under överrubriken ”fler sätt att se på 
livet” som sista kapitel i boken med ett totalt utrymme på 38 sidor. Motiven på 
bilderna skiljer sig åt. De flesta är bilder på människor i olika sammanhang men 
det finns även bilder där motivet är materiella saker, som till exempel en 
drömfångare och olika typer av symboler. Samtliga bilder med människor som 
motiv har tagits med i undersökningen.2 
 
Valet av bilder och därmed också bildanalys som metod grundar sig på lärobokens 
formella språk och struktur. Det finns flera studier som kritiskt har granskat och 
analyserat läroböckers framställning av olika religioner utifrån ett 
genusperspektiv. Jag tänker mig att efter ett antal sådana studier är det sannolikt 
att anta att läroboksförfattarna har utvecklat en medvetenhet om detta och 
nnumera använder ett ännu mer neutralt och formellt språk i sina framställningar 
av religion och genus, till exempel i form av ord som ”individen” eller 
”människan”. Det är dock svårt att behålla en sådan neutralitet gällande bilder. 
Dessutom påpekar Jana Holsanova i boken Myter och sanningar om läsning: Om 
samspelet mellan språk och bild i olika medier (2012) att bilder, grafik och 
visuella delar av kommunikationen har blivit allt viktigare i multimodala texter. 
Det talas till och med om ett visuellt skifte där bilden har en mer framträdande 
roll. Vidare diskuterar Holsanova de antaganden som finns om läsning. Ett av 
dessa antaganden är myten om att språket är viktigare än bilden. Hon menar att 
språket inte längre är det primära i moderna texter. Istället samspelar språk och 
bild i de flesta texter och då många studier har lagt fokus på språket behövs det 
göras fler studier av bilderna, men också hur språk och bild samspelar (Holsanova 
2010 s. 44; 60 – 62). Bilden bidrar till elevernas förståelse om det fenomen som 
den illustrerar och är speciellt viktigt i religionsämnet som kan påverka elevernas 
privata tro och identitetsskapande.   

                                                
2 Bild 1-9 återfinns i läroboken Under samma himmel, s. 384-419. Bild 10-12 återfinns i 
Religionsvetenskap 1 – en mosaik, s. 164-168. Bild 13-15 återfinns i Söka svar: religionskunskap 1 
och 2, s. 357-368. Bild 16 återfinns i Religion – helt enkelt, s. 239. Bild 17-18 återfinns i Religion 
och sånt, s. 199-202.  
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenteras en teori om genus som det empiriska materialet 
analyseras utifrån samt en teori om detraditionalisering som fungerar som 
uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet avslutas med en diskussion om teoriernas 
relevans för rådande studie.   

2.1 Att göra genus 
Yvonne Hirdman, född 1943, är historiker och har arbetat som professor i 
kvinnohistoria vid Göteborgs universitet mellan 1989-1992. Sedan 1996 är hon 
professor i historia vid Stockholms universitet. Hon är särskilt uppmärksammad 
för studier gällande makt och genus. I boken Genus – om det stabilas föränderliga 
former (2001) redogör Hirdman för hur genus skapas och kan förstås. Hirdman 
menar att uttalanden från historiska och nutida betydande personer (till exempel 
August Strindberg och Ellen Key) har skapat en normativ förståelse av kön. Dessa 
röster som blir kulturella produkter och sätter grunden för förståelsen av genus. 
Rösterna talar om: 
 

[…] vad en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en kvinna kan göra, vad en 
kvinna inte kan göra – och följaktligen talar de, tydligt eller mer underförstått, om 
vad en man har på jorden att göra. (Hirdman 2001 s. 23) 

 
Följaktligen illustrerar dessa röster ett dominant tänkande som finns alltigenom 
(genus)historien (Hirdman 2001 s. 23). Kvinnans elementära former finns i tre 
typer, som Hirdman kallar formler. Den första av dessa är grundformeln ”A – icke 
A”, som kan förstås i tankefiguren man – icke-man. I denna formel är kvinnan 
icke närvarande och hennes tydliga konturer är icke-konturer. Den andra formeln 
är ”A – a”, mannen och den lilla mannen. Denna formel beskrivs som 
jämförelsens formel då kvinnan ses som otillräcklig och ofullgången i jämförelse 
med människan som då är mannen (Hirdman 2001 s. 27-31). Den tredje formeln 
är ”A – B” och beskrivs som den normativa formeln. Kvinnan ses inte endast som 
ofullgången utan också som annorlunda gentemot mannen. I denna formel betonas 
särskilt isärhållning av skillnaden mellan könen. Kvinna och man är alltid åtskilda 
och beskrivs i motsatspar, kontraster och dikotomier. Dessa dikotomier skiljer sig 
över tid och beroende av vem som diskuterar dem. De första karaktärsdragen för 
traditionell dikotomi som introduceras är bland annat liv/död, ljus/mörker, 
kraft/svaghet etc. Hirdman kommenterar inte dessa mer än att belysa att de är 
tagna från Asta Ekenvall och att de exemplifierar en ordningsstruktur mellan 
könen. De andra karaktärsdragen beskrivs i löpande text och i relation till 
kontexten. De karaktärsdrag som Hirdman lyfter som särskilda för kvinnan under 
1800-talet är till exempel ljuv, lysten, ömsint, asexuell, pryd och ömtålig. 
Karaktärsdrag som Hirdman lyfter som särskilda för mannen är bland annat 
observation, förnuft, civilisation. Karaktärsdragen har utvecklats från antikens tid 
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till samtida civilisation. Hirdman menar att dessa karaktärsdrag kan ses som 
traditionella då de över tid och än idag används för att förklara åtskillnaden 
mellan kvinnor och män (Hirdman 2001 s. 35-39). Det är viktigt att redan här 
nämna att Hirdmans beskrivning av dessa karaktärsdrag inte är en utförlig sådan, 
utan att hon endast nämner dem för att belysa isärhållning mellan könen. Hennes 
vaga beskrivning av vad karaktärsdragen innebär gör att det kan bli problematiskt 
i analysprocessen.   
 
Det är också i den tredje och normativa formeln ”A – B” som en fundamental 
ordningsstruktur skapas mellan könen. Denna ordning består av tre delar som 
Hirdman kallar ”maskulinums första lag”, ”mannen som norm” och 
”maskulinums andra lag”. I de flesta fall behöver mannen inte beskrivas med 
särskilda etiketter då hans existens är förgivettagen. Om han ändå ska beskrivas 
görs detta bäst genom att beskriva vad han inte är, vilket är vad kvinnan är. Detta 
är maskulinums första lag (Hirdman 2001 s. 47-48). När det handlar om mannen 
som norm är det främst två saker som behövs lyftas fram. För det första betyder 
antagandet att kvinnan alltid jämförs med den ”mätbara människan”, som är ett 
slags manlig prototyp, i former av muskelstyrka, längd, snabbhet, hjärnan och 
dess vindlingar etc. För det andra representerar antagandet något helt annat, 
nämligen en jämförelse mellan kvinna och människa. Här handlar det om den 
singulära, faktiska, kroppslösa varelse som går under benämningen ”människa”. 
Det är alltså den upphöjda mannen som är människan i singularis i samtal och 
tänkande. Maskulinums andra lag handlar om vitaliteten i ”att vara man”; att ”vara 
man” betyder att också vara normbärare. Det är med andra ord en företeelse som 
män måste förhålla sig till även om de är medvetna om det eller inte (Hirdman 
2001 s. 48ff). Det är utifrån denna normförståelse som kvinnounderordningen bäst 
förstås (Hirdman 2001 s. 65).  
 
Hirdmans teori ger ett effektivt raster till rådande studie i relation till genus. 
Hennes diskussion om karaktärsdrag för den traditionella dikotomin mellan 
kvinnligt och manligt och hierarki mellan könen kommer att användas för att 
analysera bilderna. Detta innebär mer precist att det är den tredje formeln, den 
normativa formeln, som fungerar som utgångspunkt vid analysen. En mer 
detaljerad beskrivning om hur detta kommer att appliceras på materialet beskrivs 
nedan i arbetsmodellen. 

2.2 Detraditionalisering 
Då Hirdmans teori om genus ger en effektiv förklaringsmodell till isärhållande 
och eventuell över- eller underordning mellan könen ger 
detraditionaliseringsteorin en förklaringsmodell till hur en detraditionaliserad 
över- eller underordning kan se ut. Detta innebär att detraditionaliseringsteorin 
fokuserar på förändringen av auktoritetspersoner och hierarki i samhälle och i 
religion. Ur ett religionssociologiskt perspektiv är det därför intressant att se hur 
förändring i auktoritetspersoner i en religion (till exempel nyandlighet) ser ut i 
relation till genus.  
 
I introduktionen till boken Detraditionalization (1996) beskriver Paul Heelas 
detraditionalisering som en utav flera samhällsprocesser. Heelas menar att i följd 
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med att samhällets modernisering sker också en detraditionalisering. Vidare 
förklarar han detraditionalisering som ett frångående av typiska traditioner och 
roller som sker på flera nivåer i samhället. Detraditionalisering kan till exempel 
handla om religion (färre personer deltar i gudstjänster), familj (färre personer 
lever i en kärnfamilj bestående av mamma, pappa och barn) eller politik (färre 
personer röstar i viktiga val). Processen berör således religion och religiösa 
aspekter av samhället såväl som sekulära aspekter av samhället. 
Detraditionalisering behöver dock inte betyda att religion och religiositet minskar 
i ett samhälle, utan kan likväl innebära ett frångående av särskilda religiösa 
traditioner inom religion. Mer precist innebär det en förskjutning av auktoritet: 
från ”utifrån” till ”inifrån”. Istället för att tro på en förutbestämd naturlig ordning 
som förklarar hur saker och ting fungerar ses självet hos individen som den 
absoluta auktoriteten (Heelas 1996 s. 1-2).  
 
Ett tydligt karaktärsdrag för det traditionella samhället är auktoriten, oberoende av 
individen. Vidare är kollektivet grundstenen i samhället och att leva ett ”gott liv” 
är synonymt med lydnad, plikt och skyldighet. Detta leder till att samhället blir 
exkluderande genom att de personer som inte följer samhällets normer riskerar att 
hamna utanför kollektivet. Moderna processer som till exempel utvecklad 
teknologi, lättillgänglig kommunikation och kapitalism leder till pluralism, 
mångfald och differentiering som i sin tur utmanar samhällets grundstenar och 
underminerar den exkluderande egenskapen. Det är inte längre lika lätt att tala om 
en gemensam åsikt eller ett kollektiv. Heelas menar då att när det eniga kollektivet 
splittras och det finns fler alternativa vägar är människor tvungna att vända sig till 
sig själva och avgöra vad som är av värde och inte.  De moderna processerna gör 
det möjligt för detraditionalisering att äga rum (Heelas 1996 s. 4-7). 
Detraditionaliseringteorin behandlar alltså frågor som till exempel: Innebär 
dagens samhälle verkligen ett frångående av traditioner? Om så är fallet, hur ser i 
så fall ett detraditionaliserat samhälle ut? (Heelas 1996 s. 1-2).  

2.2.1 Detraditionalisering och genus 
Ovanstående beskrivning av detraditionaliseringsteorin är en grundlig och bred 
beskrivning och behövs för att förstå vad detraditionalisering är. Genom att anta 
det ena eller det andra perspektivet och diskutera teorin i förhållande till andra 
processer i samhället använder forskare den på olika sätt i sin forskning. I denna 
studie är teorin särskilt intressant i relation till genus. Nedan följer därför en 
presentation av två studier som diskuterar detraditonalisering i förhållande till 
genus. 
 
I kapitlet ”The Spiritual Revolution and the New Age Gender Puzzle: The 
Sacralization of the Self in Late Modernity (1980-2000)” (2008) diskuterar Dick 
Houtman och Stef Aupers detraditionalisering och genus. Houtman och Aupers 
pekar på tidigare forskning som menar att andlighet och new age har visat sig vara 
särskilt intressant för unga och välutbildade personer. En av anledningarna till 
detta skulle kunna vara att rörelsen är post-traditionalistisk i den meningen att 
traditionella värden gällande till exempel kön, sexualitet och barnuppfostran 
förkastas. Houtman och Aupers menar att detraditionalisering inte betyder samma 
sak för kvinnor som för män. De traditionella rollerna för män, det vill säga att 
befinna sig ”ute i samhället” och arbeta, är desamma som de samtida rollerna för 
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män. De traditionella rollerna för kvinnor däremot, som ju är att vara hemma och 
sköta om barn och familj, är inte desamma som de samtida rollerna för kvinnor 
som innebär att kvinnan både ska ha en karriär och sköta om hemmet och 
familjen. Det innebär att när kvinnorna förflyttar sig mellan samhällets olika 
arenor, från till exempel familjelivet till arbetslivet, blir det en motsättning mellan 
en traditionell roll och en icke-traditionell roll. Houtman och Aupers menar att 
konsekvensen av detta blir att kvinnor till högre grad ställs inför frågor om 
identitet och mening, och på det sättet är de mer benägna att ägna sig åt religion, 
till exempel nyandliga rörelser då dessa är erbjuder individcentrerade 
detraditionaliserade svar på frågor om identitet och mening (Houtman & Aupers 
2008 s. 109-110).  
 
Houtman och Aupers diskussion om detraditionalisering och genus fokuserar på 
och förklarar kvinnors intresse för nyandlighet. De fördjupar sig dock inte i vilka 
förändringar de detraditionaliserade rollerna (som nyandlighet erbjuder) innebär. 
Det kan därför vara passande att här lyfta Linda Woodheads diskussion om 
detraditionalisering och genus i kapitlet ”’Because I’m Worth It’: Religion and 
Women’s Changing Lives in the West” (2008). Enligt Woodhead har individen i 
det moderna tillståndet på ett omfattande och intensivt sätt frångått etablerade 
traditioner, roller och ritualer. De nya könsrollerna utmanar de traditionella 
rollerna, till exempel i fråga om auktoritet. Det handlar inte endast om att kvinnor 
har lösgjort sig från tradition och traditionella roller utan mer precist att de har 
lösgjort sig från maskulin överordning (Woodhead 2008 s. 148-150). När 
könsrollerna förändras, förändras också intresset av en specifik religion. Från att 
ha varit en passande religion för kvinnor ses kristendomen numera som 
ålderdomlig och traditionell, jämfört med till exempel nyandlighet som erbjuder 
en möjlighet för kvinnan, och framför allt den individuella kvinnan, att utvecklas. 
Nyandlighet ger kvinnor en möjlighet att överge mansdefinierade identitetsformer 
och samtidigt bibehålla det heliga (Woodhead 2008 s. 154-156).  
 
Diskussionen om detraditionalisering och genus handlar dels om att rådande 
teorier om kvinnor och religion misslyckas med att förklara den komplexa 
situationen som kvinnan befinner sig i (nämligen i spänningen mellan de 
traditionella rollerna som till exempel hemmafru och de icke-traditionella rollerna 
som till exempel karriärkvinna), dels om att nyandlighet erbjuder nya roller där 
kvinnliga egenskaper står i centrum. Medan Hirdmans teori endast används för att 
undersöka genus används teorin om detraditionalisering i förhållande till både 
nyandlighet och genus. Den fungerar således som uppsatsens ramverk. Frågor 
som följer utifrån teorin om detraditionalisering och genus är om 
detraditionalisering är synlig i läroböckernas framställning av nyandlighet och i så 
fall på vilket sätt denna detraditionalisering yttrar sig.  

2.3 Arbetsmodell 
Hirdmans teori om genus används i enlighet med uppsatsens frågeställning om 
hur genus skildras i läroböckernas bilder av nyandlighet. Både Löwendahl och 
Sky visar att nyandlighet upprätthåller karaktärsdrag för en traditionell dikotomi 
mellan könen men med en omvänd hierarki, vilket innebär att kvinnan ses som 
norm och överlägsen mannen. Detta, tillsammans med Hirdmans teori, ger 
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upphov till de frågor som fungerar som analysfrågor till studiens material: Vilka 
karaktärsdrag för traditionell dikotomi förekommer i bilderna? Är någon form av 
över- eller underordning synlig? Hur skildras detta? Vilket maktförhållande blir 
följden; manlig överordning och kvinnlig underordning eller kvinnlig överordning 
och manlig underordning? För att svara på frågeställningen om hur genus 
framställs i relation till traditionell dikotomi används Hirdmans karaktärsdrag för 
traditionell dikotomi mellan manligt och kvinnligt: ljus/mörker, kraft/svaghet, 
känslokall/ömsint, oblyg/pryd, tålig/ömtålig, civilisation/natur, förnuft/känsla. 
Dessa kommer att kursiveras i texten för att tydliggöra att de är hämtade från 
Hirdmans teori. Dessa karaktärsdrag är ett urval och grundar sig dels i att det 
skulle bli alldeles för många karaktärsdrag om jag tar med alla och dels i att dessa 
anses vara de mest relevanta för undersökningen. För att svara på frågan om 
eventuell över- eller underordning har Erving Goffmans kategorier som han finner 
i sin studie Gender advertisements (1979) använts.  
 
I studien beskriver Goffman hur sociala situationer kan ses som särskilda 
displayer med dialogisk karaktär. Displayerna skapar en grund för hur människor 
framställer och upplever sig själva och andra. ”Gender displays”, på svenska 
genusdisplayer, utgör således en social kontext med specifika könsroller 
(Goffman 1979 s. 1-8). Utifrån detta undersöker sedan Goffman genus i 
reklambilder. Resultatet redogörs i olika kategorier som alla beskriver tydliga 
könsroller mellan män och kvinnor. De kategorier som han finner är: relativ 
storlek (männen är ofta den längsta och största på bilden), feminin/kvinnlig 
beröring (i många bilder är kvinnornas händer i fokus för bilden, antingen genom 
att de håller upp någon produkt eller att kvinnorna har händerna någonstans i 
ansiktet), funktionell rankning (mannen är oftast den som framställs med personen 
med mest makt eller status), familj (när en familj illustreras i reklambilderna är 
det alltid pappan som står i centrum medan mamman och barn står vid sidan om 
honom) ritualiserad underordning (kvinnor porträtteras ofta liggandes och på 
föremål som är nära marken eller golvet, till exempel på en säng eller en soffa) 
och tillåten frånvaro (medan männen ofta ser rakt in i kameran tittar kvinnorna 
bort från kameran på något sätt). I följd med dessa kategorier finner Goffman att 
män och kvinnor framställs på olika sätt i reklambilder och att detta skapar ett 
maktförhållande mellan könen då mannen porträtteras som den makthavande och 
kvinnan som den underordnade (Goffman 1979 s. 28ff).  
 
Goffmans kategorier kommer att användas som underkategorier till den tredje 
analysfrågan, huruvida bilderna porträtterar eventuell över- eller underordning 
mellan kvinnor och män. De kategorier som kommer att användas är: relativ 
storlek, feminin beröring, funktionell rankning, ritualiserad underordning och 
tillåten frånvaro. Dessa kommer också att kursiveras i texten för att framhålla att 
de kommer ifrån Goffman. Då dessa kategorier utgör resultatet i Goffmans studie 
är de inte utformade för att fungera som analytiska verktyg. Och då syftet med 
kategorierna i denna undersökning är att använda dem som underkategorier till en 
analysfråga och alltså som analytiska verktyg har några förändringar gjorts. Med 
tanke på att rådande studie fokuserar på genus, vilket innebär fokus på båda 
könen, har kategorierna använts i enlighet med detta. I Goffmans studie avser till 
exempel kategorin feminin beröring endast kvinnor medan jag i denna studie 
använder den för att undersöka både kvinnor och män. Detta gäller även 
ritualiserad underordning. ”Relativ storlek” används för att se hur stora män och 
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kvinnor är på bilderna. Kategorin ”feminin beröring” eller ”beröring” syftar i 
denna studie till att se om kvinnliga eller manliga händer används på ett särskilt 
sätt. ”Funktionell rankning” används för att se vem som framställs med mest 
kunskap och makt. ”Ritualiserad underordning” används för att se om kvinnor och 
män är placerade långt ner på bilderna. ”Tillåten frånvaro” kallas ”frånvaro eller 
närvaro” och avser undersöka om personerna på bilderna kollar bort från kameran 
eller direkt in i kameran. Ytterligare en underkategori används för att undersöka 
över- eller underordning och denna är vilket perspektiv bilden är tagen utifrån; är 
bilden tagen ovanifrån eller underifrån (ser den som tittar på bilden ”ner” på 
personerna på bilden eller ”upp” på personerna på bilden?). Inspirationen till 
denna underkategori är hämtad från Linda Fagerström och Maria Nilsons studie 
Genus, medier och masskulturer (2008). I kapitlet ”Massmedier och journalistik” 
diskuterar de bland annat hur det perspektiv som bilden är tagen utifrån påverkar 
hur bilden upplevs och en känsla av att höja upp eller förminska personen på 
bilden (Fagerström & Nilson 2008 s. 126-127).   
 
Nedanstående analysschema visualiserar de analysfrågor och kategorier som 
appliceras på undersökningens material: 
  
Analysfrågor Kategorier  

• Hur många kvinnor respektive 
män förekommer på bilderna? 
 

• Vilka karaktärsdrag 
förekommer i bilden? 

 
 
 
 
 

 
 

• Är någon form av över- eller 
underordning mellan kvinnor 
och män synlig? Hur skildras 
detta? 

 
• Vilket maktförhållande blir 

följden? 

     
 
 
    Traditionell dikotomi: 
     Manligt   - Kvinnligt 
     Ljus    Mörker 
     Kraft   Svaghet 
     Känslokall  Ömsint 
     Oblyg  Pryd 
     Tålig   Ömtålig 
     Civilisation  Natur 
     Förnuft  Känsla 
 
Relativ storlek, (feminin) beröring, funktionell 
rankning, ritualiserad underordning, frånvaro 
eller närvaro och vilket perspektiv bilden är 
tagen ifrån: ovan- eller underifrån. 
 

1. manlig överordning – kvinnlig 
underordning 

2. kvinnlig överordning – manlig 
underordning 

 
 
Frågeställningen berör också hur genus skildras i läroböckernas bilder om 
nyandlighet i relation till detraditionalisering. Uppvisar de genusrelationer som 
finns i läroböckernas bilder om nyandlighet en traditionell hierarki eller 
detraditionaliserad hierarki mellan könen? Detraditionaliseringsteorin fungerar 
som ett verktyg för att svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla uppsatsens 
syfte. Den fråga som är relevant att applicera på studiens material angående 
detraditionalisering är hur kvinnornas handlingar på bilderna kan tolkas i relation 
till detraditionalisering och dess konsekvenser för förändringen av 
auktoritetspersoner. Illustrerar bilderna en traditionell dikotomi och hierarki eller 
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finns det inslag av en detraditionaliserad dikotomi och hierarki? Här är 
Woodheads och Houtman och Aupers diskussion om detraditionalisering och 
genus intressant. Ger den sammantagna bilden av kvinnor i bilderna om 
nyandlighet i läroböckerna ett uttryck för ett lösgörande från maskulin 
överordning eller fungerar de endast som en illustration av kvinnors intresse för 
nyandlighet? 
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel beskriver uppsatsens metod. Först ges en beskrivning av kvalitativ 
metod och deduktivt och induktivt arbetssätt. Sedan följer en mer detaljerad 
beskrivning av den metod som använts vid materialhantering, det vill säga visuell 
metodik bestående av bildanalys. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om 
tolkning och validitet. 

3.1 Metod 
För att besvara uppsatsens frågeställningar används en kvalitativ metod. 
Kvalitativa forskningsmetoder bygger på teorier om mänsklig erfarenhet och 
tolkning. Om forskaren till exempel vill fördjupa sin kunskap om något eller 
vilket sammanhang det ingår i används den kvalitativa metoden. Fokus ligger då 
på att utveckla kunskap om kvaliteter, egenskaper och karaktärsdrag hos olika 
fenomen (Malterud 2014 s. 31, 97). Då de flesta av analysfrågorna syftar till att 
kartlägga vilka egenskaper bilderna har utifrån ett genusperspektiv är en kvalitativ 
metod passande. En av analysfrågorna kommer dock att handla om antalet 
kvinnor och män som finns på bilderna. Denna analysfråga finns med (och 
redovisas längre ner i metodkapitlet) för att tillsammans med de andra 
analysfrågorna svara på frågeställningen om huruvida nyandlighet framställs som 
ett kvinnligt respektive manligt fenomen i läroböckerna. Att räkna antalet kvinnor 
och män i bilderna är ett kvantitativt arbetssätt. Därför kommer resultatet från 
denna analysfråga att redovisas i form av en frekvenstabell (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2010 s. 45-46).  
 
Metoden som används kan också beskrivas ha en deduktiv ansats. Detta innebär 
att hypoteser arbetas fram utifrån en teori som sedan appliceras på det empiriska 
materialet. I det första steget är det teorin som appliceras på materialet och således 
styr analysprocessen. I det andra steget är det materialet och resultatet som 
diskuteras i förhållande till teorierna, vilket gör att det då är materialet och 
resultatet som styr diskussionen (Bryman 2011 s. 26-27). Ett induktivt arbetssätt 
innebär däremot att observationer och material styr resultatet. Denna 
arbetsprocess påminner om det andra steget i den deduktiva ansatsen (Bryman 
2011 s. 27-28). Trots att metoden i denna uppsats till övervägande del har en 
deduktiv ansats har den samtidigt inslag av ett induktivt angreppssätt. Efter att ha 
analyserat bilderna utifrån analysfrågorna kunde jag dela in bilderna i olika 
kategorier. I resultatredovisningen redovisas bilderna i dessa kategorier, som på så 
sätt också fungerar som ett sätt att strukturera resultatet ytterligare. 
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3.2 Visuell metodik 
Metoden består av en bildanalys. Bildanalysen ingår i det övergripande 
arbetssättet visuell metodik, som i sin tur handlar om att använda bilder och 
bildinformation för att besvara frågor om samhället. Användandet av visuell 
metodik handlar inte bara om bildens innehåll så som form och färgnyanser utan 
det handlar också om bildens informationsbärande egenskaper i en social kontext. 
Det handlar med andra ord om att förstå vilken roll bilden har och vilken kontext 
den befinner sig i samt på vilket sätt bilden förmedlar social interaktion. Stillbild, 
fotografier, videos, ritningar, kartor och teckningar är exempel på vad som kan 
räknas som bildmaterial. Fokus ligger ofta på stillbilder och fotografier, vilket 
stämmer överens även med fokuset för denna uppsats (Ahrne & Svensson 2011 s. 
165-166). Det finns tre sätt att tolka bilder på: 1) bilden kan tolkas naturalistiskt, 
det vill säga bokstavligen som en sanningsenlig bild av verkligheten, 2) bilden 
kan tolkas som ett verktyg som används för att till exempel sälja något, övertyga 
någon eller organisera information etc. och 3) bilden kan tolkas som en verklighet 
i sig och analyseras då som en del av en bildvärld och inte som en del av en social 
kontext (Ahrne & Svensson 2011 s. 166). I denna studie tolkas bilderna både 
naturalistiskt och som ett verktyg. Detta grundar sig i att bilderna i läroböckerna 
till viss del beskriver verkligheten, då de troligtvis har fotats naturligt och alltså 
inte är arrangerade i syfte att vara ”läroboksbild”, och till viss del kan ses som ett 
verktyg som författarna använder för att illustrera och förstärka den bild av 
nyandlighet som de ämnar beskriva. 
 
Arbetsprocessen i undersökningar med visuell metodik liknar arbetsprocessen i 
undersökningar med andra metoder. Det första steget är att definiera vad det är 
som ska undersökas och utifrån vilket perspektiv. Det andra steget är att samla 
ihop ett lämpligt urval. Det tredje steget består sedan av att koda materialet. Även 
om det uppkommer nya kategorier eller om kategorierna behöver modifieras 
under processens gång är det viktigt att ha ett kodschema eller analysschema. 
Nyckeln i att koda bilder är att identifiera vad närvaron eller frånvaron av ett 
särskilt element i bilder kan indikera (Grady 2004 s. 25). Arbetsprocessen i denna 
undersökning kan beskrivas på samma sätt. Först definierades syfte och 
frågeställningar. Efter det samlas ett lämpligt bildmaterial ihop för att sedan kunna 
kodas och/eller analyseras enligt ett utarbetat analysschema. De flesta av 
analysfrågorna som utgör analysschemat har utarbetats utifrån Hirdmans teori om 
genus. Några av analysfrågorna har tillhörande kategorier som ska underlätta 
analysen. Kategorierna till frågan om eventuell över- eller underordning har 
utvecklats med hjälp av Goffmans kategorier i sin studie om genus i reklambilder.  

3.2.1 Analysschema 
Analysfrågorna i analysschemat har utvecklats utifrån Hirdmans teori om genus. 
Till vissa av analysfrågorna finns tillhörande kategorier som ska underlätta 
analysen. Den andra frågan handlar till exempel om vilka karaktärsdrag som 
förekommer i bilderna. Kategorierna till denna fråga har utvecklats utifrån 
Hirdmans teori om traditionell dikotomi med tillhörande karaktärsdrag för 
manligt/kvinnligt. Kategorierna till den tredje analysfrågan om eventuell över- 
eller underordning har utvecklats med hjälp av Goffmans kategorier som han 
finner i sin undersökning av reklambilder och avser synliggöra maktförhållandet.  
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Analysfrågor Kategorier  
• Hur många kvinnor respektive 

män förekommer på bilderna? 
 

• Vilka karaktärsdrag 
förekommer i bilden? 

 
 
 
 
 

 
 

• Är någon form av över- eller 
underordning mellan kvinnor 
och män synlig? Hur skildras 
detta? 

 
• Vilket maktförhållande blir 

följden? 

     
 
 
    Traditionell dikotomi: 
     Manligt   - Kvinnligt 
     Ljus    Mörker 
     Kraft   Svaghet 
     Känslokall  Ömsint 
     Oblyg  Pryd 
     Tålig   Ömtålig 
     Civilisation  Natur 
     Förnuft  Känsla 
 
Relativ storlek, (feminin) beröring, funktionell 
rankning, ritualiserad underordning, frånvaro 
eller närvaro och vilket perspektiv bilden är 
tagen ifrån: ovan- eller underifrån. 
 

3. manlig överordning – kvinnlig 
underordning 

4. kvinnlig överordning – manlig 
underordning 

 

3.3 Validitet 
Begreppen validitet och reliabilitet används ofta i relation till kvantitativ forskning 
medan begrepp som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till 
att styrka och konfirmera används i relation till kvalitativ forskning, och avser 
mäta huruvida forskaren observerar, identifierar eller mäter det hon/han avser att 
observera, identifiera eller mäta (Bryman 2011 s. 351-354). Detta innebär 
sammantaget att forskarens beskrivning av den sociala verkligheten ska vara en 
rimlig beskrivning och att den ska följa vedertagna forskningsregler. För att detta 
ska kunna säkerställas behöver forskaren anta ett granskande synsätt och redogöra 
studien på ett tydligt och ”fylligt” sätt. En fullständig och tillgänglig beskrivning 
av alla faser i forskningsprocessen, som till exempel problemformulering, metod, 
beslut rörande analys och data, bör finnas med (Bryman 2011 s. 354-355).  

 
Vilket anspråk på validitet har då denna undersökning? För att uppfylla kriterierna 
angående validitet har jag försökt att på ett tydligt sätt kommunicera processen 
genom att detaljrikt beskriva processens olika steg. Resultatredovisningen kan här 
få fungera som exempel: Både sammanställningen av bilderna och de kategorier 
som jag delade in bilderna i gör att texten blir transparent och lätt att följa. 
Transparensen underlättar för läsaren att urskilja vilka avgöranden och tolkningar 
som har varit betydande för resultaten. Några av bilderna var svårare att tolka än 
andra och om en alternativ tolkning har funnits har jag valt att kommentera detta i 
resultatredovisningen. På detta sätt är det möjligt för läsaren att bedöma i vilken 
utsträckning resultaten i studien är berättigade. Det är dock omöjligt att hävda att 
de val och tolkningar som görs i uppsatsen är objektiva eller oberoende av mig 
som individ, min bakgrund och min förförståelse om ämnet. Tolkning är en 
central del i de flesta kvalitativa studier och de mönster som forskaren ska 
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identifiera är beroende av vilka mönster hon/han har förmåga att finna och känna 
igen. Det viktigaste redskapet när det gäller forskning är på så sätt forskaren själv 
(Malterud 2011 s. 47-49, 109). Det är därför viktigt att redogöra för tolkning och 
förförståelse. 
 
Min förförståelse gällande genus är någorlunda bred. Redan under första terminen 
på lärarprogrammet introducerades genus som begrepp och har varit ett viktigt 
inslag i utbildningen sedan dess. Jag tycker själv att ämnet är mycket intressant 
och min förståelse av kön och genus är att det är en social konstruktion som 
skapas av och påverkar individer och samhälle. Genus är också ett gediget ämne i 
studier, analyser och granskningar av läroböcker och många sådana 
undersökningar visar att män har en framträdande plats medan kvinnan är i 
skymundan eller helt frånvarande. Resultat som dessa gör att jag har förväntat mig 
ett liknande resultatet (många män och få kvinnor) när det gäller hur nyandlighet 
framställs i läroböcker. Detta trots att rörelsen, enligt tidigare forskning (till 
exempel Löwendahl och Sky), domineras av kvinnor. Som kvinna är jag dessutom 
medveten om vilka förutsättningar och begränsningar det kan innebära. Jag är 
därför mer benägen att se och uppmärksamma kvinnans situation än mannens 
situation i de bilder jag tolkar och analyserar. Dock vill jag hävda att 
medvetenheten om den egna rollen, de analysverktyg som Hirdman och Goffman 
bidrar med, har gjort att jag kan ta ett steg tillbaka och granska resultatet mindre 
subjektivt.  
 
Trots att Hirdman och Goffman lägger ett effektivt och detaljerat raster över 
analysfrågorna och metoden har det ändå uppkommit utmaningar i 
tolkningsprocessen. I mitt fall var det särskilt komplicerat att fastställa eventuell 
över- eller underordning. På bilder som föreställde både kvinnor och män var det 
lättare att avgöra om det till exempel handlade om kvinnlig underordning och 
manlig överordning eller manlig underordning och kvinnlig överordning. I de 
flesta bilder var det också relativt enkelt att avgöra om det handlade om till 
exempel kvinnlig underordning. Det som var svårt var att avgöra om en sådan 
kvinnlig underordning alltid är synonym med manlig överordning, även om inte 
det inte fanns någon man med på bilden. Eller om en manlig underordning alltid 
är synonym med kvinnlig överordning, trots att ingen kvinna finns med på bilden. 
När resultatet från dessa bilder redovisas kommer jag därför endast att fastställa 
och kommentera vilken typ av över- eller underordning det handlar om. Om det är 
en bild som synliggör kvinnlig underordning kommer jag därför endast att skriva 
kvinnlig underordning, och inte manlig överordning då jag inte vet om detta är 
fallet.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1 Resultat 
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat och analys. De båda 
delavsnitten är indelade i underrubriker som syftar till att strukturera innehållet 
och underlätta för läsaren. Nedan följer först en sammanställning av och överblick 
över de 18 bilder som utgör undersökningens material. Efter detta följer två 
tabeller som åskådliggör fördelningen av kvinnor och män på bilderna. Till sist 
avslutas resultatdelen med analysen av bilderna utifrån analysschemat i kapitel 
3.2.1.  

4.1.1 Sammanställning av bilder 
Sammanställningen av materialet syftar främst till att ge läsaren en överskådlig 
blick över samtliga bilder och dess motiv samt vilken kategori bilderna delas in i. 
I den mån bildtexter finns bidrar dessa med att beskriva bildernas motiv. Då 
bilderna i läroböckerna skyddas av upphovsrätten och inte får kopieras är 
nedanstående sammanställning en lättöverskådlig beskrivning av bilderna. 
Sammanställningen beskriver samtliga 18 bilder och urvalsprocessen för dessa 
beskrivs i kapitel 1.5.  
 
Motiven på bilderna skiljer sig åt och jag har därför valt att dela in bilderna i olika 
kategorier som förklarar bildernas motiv. Kategorierna är ordnade efter hur många 
bilder som förekommer i respektive kategori: ceremoni/ritual (7), yoga/meditation 
(6), healing/behandling (3), kunskap (1). Kategorierna är namngivna efter vad 
bilderna illustrerar. Mer än hälften av bilderna illustrerar personer som utför något 
slags ceremoni/ritual eller yoga/meditation medan bilder som illustrerar 
healing/behandling, kunskap och övrigt inte är lika många. Kategorin kunskap 
innehåller endas en bild, som porträtterar en kvinna som sitter med ett 
förstoringsglas över ett papper med massa uträkningar på. Bilden ger ett intryck 
av kunskap och kategorin beskrivs därför som kunskap.  
  
Bild 
 

Motiv och bildtext Kategori 

Bild 1 
 
 
 
 
 

Hundratals kvinnor i färgstarka kläder sitter i yogaställning på 
mörklila yogamattor mitt på Times Square i New York. I 
bakgrunden syns skyskraporna och de lysande 
reklamskyltarna. 
(Bildtext saknas) 
 

Yoga/meditation 
 
 
 
 

Bild 2 Två personer (en man och en kvinna) ska gifta sig. Thomas Di 
Leva utför vigselakten. 
 
Bildtext: ”Artisten Thomas Di Leva håller en vigselakt mellan 
Solen och Venus i Gärdet i Stockholm. Evenemanget var en 
del av Oneness Celebration, en festival med New Age-

Ceremoni/ritual 
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karaktär som hölls i juni 2004.” (Björlin & Jämerud 2013 s. 
413) 
 

Bild 3 En man sitter lutad mot en vägg i yogaställning i ett 
kontorsrum. Bredvid honom till vänster finns en bokhylla 
fylld med böcker, pärmar och pappershögar. 
 
Bildtext: ”Psykologen Zindel Segal, demonstrerar 
meditationsterapi i sitt kontor i Toronto, maj 2008. 
Mindfulness-meditation, som bygger på Buddhas läror, har 
fått stor spridning i västvärlden under 2000-talet.” (Björlin & 
Jämterud 2013 s. 414) 
 

Yoga/meditation 

Bild 4 En man ligger i en massörs knä och genomgår en behandling 
med kristallkula.  
 
Bildtext: ”En massör behandlar en mans ansikte med en 
kristall under Crystal Days-mässan i München 2006.” (Björlin 
& Jämterud 2013 s. 415)  
 

Healing/behandling 

Bild 5 En person sitter lutad över ett förstoringsglas och undersöker 
en rund ”karta”. Under förstoringsglaset ligger ett papper med 
siffror och ”uträkningar”.  
 
Bildtexten för denna bild är gemensam för bild 5, 6, 7 och 8 
och lyder: ”Ibland har New Age beskrivits som ett andligt 
smörgåsbord.” (Björlin & Jämterud 2013 s. 416).  
 

Kunskap 

Bild 6 En kvinna utför något slags ritual i en skog. Hon håller upp en 
figur gjord av trä och en rund ”trumma” framför en eld.  I 
bakgrunden sitter en man och kvinna på huk och deltar i 
ritualen.  
(Se bildtext till bild 5) 
  

Ceremoni/ritual 

Bild 7  Två kvinnor sitter vid ett bord i ett mörkt rum och håller i ett 
ljus ovanför en skål. Framför dem på bordet står två ljus och 
tre rader med nedåtvända kort. 
(Se bildtext till bild 5) 
 

Ceremoni/ritual 

Bild 8  Tre äldre kvinnor blundar och står med händerna på kinderna 
med ansiktet riktat uppåt mot solen. Det är bara övre delen av 
kropparna som syns.  
(Se bildtext till bild 5) 
 

Ceremoni/ritual 

Bild 9  En man sitter i yogaställning med händerna knäppta på knäet. 
Han har lösa kläder och ett ”blomhalsband” runt halsen.  
 
Bildtext: ”Maharishi Mahesh Yogi mediterar vid sitt 
högkvarter i New Delhi, Indien, 1967. Yogi var guru åt 
popgruppen The Beatles som bidrog till att sprida 
Transcendental Meditation till västvärlden.” (Björlin & 
Jämterud 2013 s. 418) 
 

Yoga/meditation 

Bild 10 Thomas Di Leva står på en stubbe ute i en sjö i ett svenskt 
landskap. Han har en lång kappa på sig och riktar fokuset på 
något som är framför honom.  
(Bildtext saknas) 
 

Ceremoni/ritual 

Bild 11  En grupp hippiemusiker står på en grusväg och ser ut att vara 
mitt i ett uppträdande. En kille sitter på huk i mitten medan de 

Övrigt 
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andra står runt om honom. 
 
Bildtext: ”Hippierörelsen och ’flower power’ under 1960-talet 
ville ha en ny livsstil där fred och kärlek var grundstenarna. 
Sången Aquarius ur musikalen Hair handlar om ’the new age’, 
då harmoni och förståelse ska råda på jorden.” (Jansson & 
Karlsson 2012 s. 166) 
 

Bild 12 En kvinna ligger på en massagebänk och genomgår en 
behandling. På bröstet och magen ligger fullt med färglada 
stenar i ett mönster som ser ut som ett avlångt stjärnmönster. 
 
Biltext: ”Människan anses vara en avbild av kosmos. Båda 
består av energikanaler som möts i olika centra, så kallade 
chakran. Olika kroppsliga besvär kan åtgärdas genom att man 
med olika tekniker försöker styra och balansera de olika 
energierna.” (Jansson & Karlsson 2012 s. 168) 
 

Healing/behandling 

Bild 13 En kvinna står med händerna ovanför en annan kvinnas huvud 
och utför något slags ritual.  
 
Bildtext: ”Många nyandliga rörelser och metoder har sitt 
ursprung i gamla religiösa traditioner och ritualer. Här utför en 
kvinna deeksha, en slags överföring av gudomlig energi. […] 
” (Eriksson & Matsson Flennegård 2013 s. 356) 
 

Ceremoni/ritual 

Bild 14 En kvinna sitter i yogaställning med händerna på varsitt knä 
på utkanten av en träaltan. Runt omkring henne är en ljus 
himmel och några träd. 
 
Bildtext: ”Många stressade västerlänningar ägnar sig åt yoga.” 
(Eriksson & Matsson Flennegård 2013 s. 362) 
 

Yoga/meditation 

Bild 15 En man, en kvinna och en ungdom (också kvinna) står 
tillsammans i en cirkel och håller händerna och mediterar.  
 
Bildtext: ”Boende i Findhorns Ekoby i Skottland mediterar 
tillsammans innan de sköter om sina växter och grönsaker. 
[…]” (Eriksson & Matsson Flennegård 2013 s.365)  
 

Yoga/meditation 

Bild 16 En kvinna ligger ned och genomgår en behandling. En annan 
kvinna håller sina händer på den första kvinnans bröst och 
mage. Där ligger också färgglada stenar på en linje. 
(Bildtext saknas) 
 

Healing/behandling 

Bild 17 En bild på en mobiltelefon. På skärmen visas en övning för 
”guidad meditation” och en mänsklig siluett sitter i 
skräddarställning med händerna på knäna.  
(Bildtext saknas) 
 

Yoga/meditation 

Bild 18 En grupp människor, ca 13 stycken står runt en liten eld och 
deltar i en ceremoni. Det är mörkt och staden syns upplyst i 
bakgrunden. 
 
Bildtext: ”Här deltar några människor i firandet av 
vintersolståndet, den kortaste dagen på året. Ceremonin kallas 
Jolnir och sker i en park i Stockholm som heter Tantolunden.” 
(Ring 2013 s. 202) 

Ceremoni/ritual 
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Bildtexterna är intressanta att lyfta fram och kommentera då dessa är av stor 
variation och kan ses som ett uttryck för läroboksredaktörernas uppfattning av 
bildernas budskap. Av 18 bilder är det 15 bilder som har en tillhörande bildtext. I 
de fall då bilderna endast föreställer män eller där män är fler än kvinnor, vilket är 
i tre fall, beskrivs mannen i samtliga bildtexter med fullständigt namn och 
yrkestitel: ”artisten Thomas Di Leva” (bild 2), ”psykologen Zindel Segal” (bild 3) 
och ”gurun Maharishi Mahesh Yogi (bild 9)”. Detta är särskilt intressant att 
jämföra med de bildtexter som beskriver bilder som endast föreställer kvinnor 
eller där kvinnor är fler än män. I detta fall handlar det om elva bilder där kvinnan 
och/eller kvinnorna varken omnämns med för- eller efternamn och ibland inte ens 
som kvinna.  Fokus ligger istället oftast på ett nyandligt fenomen och kvinnan blir 
således ett representativt redskap för beskrivningen av detta nyandliga fenomen. 
Till exempel: ”New age som ett andligt smörgåsbord” (bild 5, 6, 7 och 8), 
”Människan anses vara en avbild av kosmos. Båda består av energikanaler som 
möts i olika centra, så kallade chakran” (bild 12) och ”många stressade 
västerlänningar ägnar sig åt yoga” (bild 14).  
 
Sammantaget redovisas fyra olika sammanhang där kvinnor och män porträtteras i 
läroböckernas bilder om nyandlighet. Dessa är ceremoni/ritual, yoga/meditation, 
healing/behandling och kunskap.   

4.1.2 Fördelning mellan kvinnor och män 
För att besvara frågeställning och syfte om huruvida nyandlighet framställs som 
ett kvinnligt respektive manligt fenomen är det relevant att undersöka 
fördelningen mellan kvinnor och män på bilderna. Först räknades antalet kvinnor 
och män som förekommer per bild i läroböckerna och sedan räknades 
fördelningen mellan kvinnor och män på det totala antalet bilder.  
 
Sammantaget analyserade 16 bilder då antalet personer är 19 kvinnor och 12 män. 
Bild 1 och bild 18 är inte medräknade då antalet personer på dessa bilder är 
omöjligt att räkna. Bild 1 föreställer så många kvinnor att det är omöjligt att längst 
bak urskilja hur många kvinnor det är medan bild 18 är så mörk att det är omöjligt 
att se vilka som är kvinnor och vilka som är män och därför också omöjligt att 
räkna hur många kvinnor och män som finns på bilden. De två bilderna förändrar 
dock inte tabellens resultat mer än att öka antalet kvinnor i förhållande till män.  
 
Tabell 1 visar att det är fler kvinnor än män som förekommer på bilderna. Den 
totala siffran är 19 kvinnor och 12 män på totalt 16 bilder. Utifrån detta skulle det 
vara rimligt att anta att på de bilder där det förekommer både kvinnor och män 
(bild 2, 4, 6, 11 och 15) att kvinnorna skulle vara fler i antal. Intressant nog är den 
representationen mycket jämnt fördelad med några fler män. På bild 6 och 15 är 
det flest kvinnor och på bild 2 och 11 är de flest män medan bild 4 visar en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.  
 
Tabell 1. Antal kvinnor och män per bild. 

Bilder Kvinnor (antal) Män (antal) 
2 1 2 
3 0 1 
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43 1 (0) 1 (2) 
5 1 0 
6 2 1 
7 2 0 
8 3 0 
9 0 1 
10 0 1 
11 1 3 
12 1 0 
13 2 0 
14 1 0 
15 2 1 
16 2 0 
17 0 1 

Totalt: 
16 19 12 

 
Källa: Under samma himmel (2013), En mosaik. Religionskunskap 1 (2012), Söka svar (2012), 
Religion – helt enkelt (2012) och Religion och sånt (2013). 
 
Tabell 2 visar hur stor andel av det totala antalet personer som utgörs av kvinnor 
respektive män på bilderna. Av totalt 31 personer, det vill säga 100 procent, utgör 
kvinnorna 61 procent och männen 39 procent. Kvinnor är alltså i högre grad 
representerade i bilderna. Trots detta är det är en relativt jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i bilderna.  
 
Tabell 2. Andel kvinnor och män i förhållande till det totala antalet personer. 

Antal personer Kvinnor (antal) Kvinnor (%) Män (antal) Män (%) 
31 19 61 12 39 

 
Källa: Under samma himmel (2013), En mosaik. Religionskunskap 1 (2012), Söka svar (2012), 
Religion – helt enkelt (2012) och Religion och sånt (2013). 

4.1.3 Bildkategorier 
Hur skildras då kvinnor och män i framställningen av nyandlighet? Vilka 
karaktärsdrag för traditionell dikotomi för kvinnor och män och vilken hierarki 
förekommer i bilderna? Avspeglar bilderna en kvinnlig överordning eller en 
manlig överordning? Dessa frågor besvaras i följande avsnitt. Resultatet redovisas 
i de kategorier som bilderna har delats in i: ceremoni/ritual, yoga/meditation, 
healing/behandling och kunskap. Under varje kategori diskuteras bilderna i 
relation till de karaktärsdrag och den hierarki (det vill säga eventuell över- eller 
underordning) som förekommer i bilderna. Istället lyfts några bilder som 
representerar majoriteten av bilderna och kategorin fram som underlag för 
diskussion.  

                                                
3 Då det är mycket svårt att urskilja om den ena personen på bilden är en kvinna eller en man har 
jag valt att redogöra för hur resultatet skulle se ut om det skulle vara en kvinna och en man eller 
ingen kvinna och två män.  
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4.1.3.1 Ceremoni/ritual 
Denna kategori utgör den största kategorin då sju bilder (bild 2, 6, 7, 8, 10, 13 och 
18) illustrerar någon form av ceremoni eller ritual.  
 
Ett exempel på en bild i denna kategori är bild 2 som föreställer en man och en 
kvinna som ska gifta sig. Thomas Di Leva utför vigseln. Bilden är ett tydligt 
exempel på en bild med flest karaktärsdrag för kvinnlighet och kvinnlig 
underordning. De karaktärsdrag för kvinnlighet som förekommer i bilden är: 
mörker, natur, känsla, pryd och ömsint medan de karaktärsdrag för manlighet som 
förekommer är: ljus, oblyg och kraft. Mörkret och naturen i bilden består av 
bakgrunden som är himlen och undersidan av ett stort träd som de står under. 
Ljuset i bilden består av de två männens kläder som är vita. Trots att kvinnans 
kläder också är relativt ljusa (rosa och röda) är de mörkare än männens. Bilden är 
tagen underifrån med fokus på Thomas Di Leva som uttrycker kunskap och makt 
riktar blicken mot de andra två medan han utför vigseln. Kvinnan står mellan och 
något bakom de båda männen och har blicken stängd och riktad bort från 
kameran. Kategorierna relativ storlek, funktionell rankning och frånvaro (gällande 
kvinnan) finns representerade i bilderna och beskriver den kvinnliga 
underordningen och förstärker karaktärsdragen för kvinnlighet som är känsla, 
ömsint och pryd. 
 
Bild 13 är ett exempel på en bild där flest karaktärsdrag för kvinnlighet och 
kvinnlig överordning förekommer. Bilden föreställer en kvinna som utför en ritual 
för en annan kvinna. Karaktärsdragen för kvinnlighet som förekommer i bilden är: 
natur, känsla, ömsint och ömtålighet. Karaktärsdraget för manlighet som 
förekommer i bilden är: ljus. På bilden är kvinnan som utför ritualen i fokus 
medan den andra kvinnans hår bakifrån är det enda som syns. Kvinnan som utför 
ritualen är klädd i vitt och blundar samtidigt som hon varsamt håller sina händer 
på den andra kvinnans huvud. De befinner sig i naturen med en gräsåker bakom 
sig och berg i bakgrunden. Trots att bilden är tagen ovanifrån och innehåller 
feminin beröring, vilka är indikatorer för underordning, exemplifierar bilden 
kvinnlig överordning. Detta grundar sig i att kvinnan som utför ritualen står rakt 
upp och är bildens fokus (relativ storlek). Hon innehar också kunskap och makt 
och står riktad mot kameran, dock med blicken nedåt (funktionell rankning).  
 
I samtliga bilder är det endast eller flest karaktärsdrag för kvinnlighet som 
förekommer: känsla, natur, mörker, ömsint, ömtålig och pryd. De tre 
karaktärsdrag som förekommer flest gånger och i nästan alla bilder är: känsla, 
natur och mörker. De gånger då karaktärsdrag för manlighet förekommer är 
dessa: ljus, kraft, oblyg och civilisation. Gällande över- eller underordning är det 
kvinnlig underordning som förekommer i en majoritet av bilderna. Exempel på 
sådan underordning är att bilden är tagen ovanifrån, kvinnan är minst/kortast på 
bilden, det vill säga kategorin relativ storlek, eller att kvinnlig beröring är i fokus. 
Två av bilderna visar dock kvinnlig överordning. 

4.1.3.2 Yoga/meditation 
Den andra kategorin som illustrerar yoga och meditation utgörs av sex bilder: 1, 3, 
9, 14, 15 och 17.  
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Bild 1, som föreställer hundratals kvinnor i färgglada kläder sittandes i 
skräddarställning på sina yogamattor mitt på Times Square i New York, är 
intressant då hälften av karaktärsdragen är traditionella karaktärsdrag för 
kvinnlighet: mörker och känsla, och hälften av karaktärsdragen är traditionella 
karaktärsdrag för manlighet: civilisation, kraft och oblyg. Den som tittar på bilden 
kan nästan ta på den kraftfulla känslan av hundratals mediterande kvinnor mitt i 
en fartfylld storstad. Bilden är tagen ovanifrån och frånvaro (i form av blickar 
som inte tittar in i kameran), ritualiserad underordning (då samtliga kvinnor sitter 
nere på marken) och det faktum att de är hundratals i antal och mycket små på 
bilden gör kvinnlig underordning tydligt framträdande. Det är dock värt att lyfta 
fram att dessa element, deras antal och placering, också bidrar till att öka känslan 
av kraftfullhet och skulle kunna ses som ett mottillstånd till civilisationens snabba 
tempo. 
 
På bild 3 sitter en man i skjorta och kostymbyxor och mediterar i 
skräddarställning i ett kontorsrum. Det är endast karaktärsdrag för manlighet som 
förekommer i bilden: ljus, civilisation, förnuft och kraft. Karaktärsdraget 
civilisation grundar sig i rummets utseende i form av ett kontorsrum; storstaden 
väntar på andra sidan väggen. Karaktärsdraget förnuft framgår av de böcker, 
pärmar och papper som ligger i hyllan bredvid honom. Det är inte böcker och 
papper för nöjes skull utan de är relaterade till hårt slit och arbete. Bilden 
synliggör manlig överordning då bilden är tagen underifrån, fokuserar på mannen 
som sitter rakryggad vänd mot kameran, det vill säga relativ storlek. Ritualiserad 
underordning (då han sitter på golvet) och frånvaro (stängda ögon) som indikerar 
underordning är dock synliga i bilden. Dessa är dock inte tillräckliga för att bilden 
ska kunna sägas exemplifiera manlig underordning.  
 
Bild 3 är särskilt intressant att jämföra med bild 14 då dessa är mycket lika i fråga 
om representation. Bild 14 föreställer en kvinna sittandes i skräddarställning och 
mediterar mitt ute i naturen. I denna bild är det flest karaktärsdrag för kvinnlighet 
som förekommer: natur och känsla, och ett karaktärsdrag för manlighet: ljus. 
Naturen är framträdande och kvinnan känns som en del av denna då hon sitter mitt 
i den, med kroppen och ansiktet bort från kameran och ut mot naturen. Frånvaron 
är tydlig och den kvinnliga underordningen blir än mer tydlig då bilden är tagen 
ovanifrån. Om överordningen i bild 3 inte var tillräckligt tydlig i sig blir den det i 
jämförelse med denna.  
 
Vad gäller karaktärsdragen i dessa bilder är de jämt fördelade mellan 
karaktärsdrag för kvinnlighet respektive manlighet då ungefär hälften av bilderna 
innehar flest karaktärsdrag för kvinnlighet och den andra hälften flest 
karaktärsdrag för manlighet. De karaktärsdrag för kvinnlighet som förekommer i 
bilderna är: känsla, natur och mörker, då karaktärsdragen känsla och intuition är 
de som förekommer flest gånger. De karaktärsdrag för manlighet som 
förekommer i bilderna är: ljus, civilisation, kraft, oblyg och förnuft, då 
karaktärsdragen ljus, civilisation och kraft var de som förekom flest gånger. 
Gällande över- och underordning i dessa bilder exemplifierar en majoritet av 
bilderna kvinnlig underordning och manlig överordning.  
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4.1.3.3 Healing/behandling 
I denna kategori ingår tre bilder (bild 4, 12 och 16) på personer som genomgår 
någon form av healingprocess eller behandling.  
 
På bild 16 syns överdelen av en kvinnokropp som ligger ned. Hon har en vit 
handduk runt överkroppen och i en linje över bröstet och magen ligger fyra stenar 
i färgerna blå, lila, ljusgrön och gul. Ovanpå på bröstet och magen håller en 
kvinna sina händer. De karaktärsdrag som är synliga i bilden är karaktärsdrag för 
kvinnlighet: känsla, ömsint och ömtålighet. Kvinnan som håller händerna på 
kvinnan som ligger ned gör det på ett mjukt och försiktigt sätt, förmodligen för att 
det inte ska göra ont eller kännas obehagligt för kvinnan som genomgår 
behandlingen. Bilden är tagen ovanifrån och frånvaron är tydlig i bilden då 
kvinnornas ansikten inte ens syns. Istället är kvinnans händer och beröring i fokus 
för bilden och således också den behandling eller healingprocess som de utför. 
Bilden synliggör kvinnlig underordning då kvinnornas ansikten inte ens syns på 
bilden (frånvaro) utan då det istället är den ena kvinnans händer som är i fokus 
(feminin beröring). Det viktiga i bilden blir således inte kvinnorna utan vad 
kvinnorna ska representera.   
 
Precis som i kategorin ceremoni/ritual är de karaktärsdrag för kvinnlighet i 
majoritet. De karaktärsdrag som förekommer i denna kategoris bilder är: ömsint, 
känsla och ömtålighet. Och även här är kvinnlig underordning framträdande.  

4.1.3.4 Kunskap 
Den sista kategorin innehåller bara en bild, bild 5, och föreställer en kvinna som 
sitter lutad över ett förstoringsglas och tittar på/undersöker en runt ”karta”. Under 
förstoringsglaset ligger ett papper med, vad som ser ut att vara olika uträkningar, 
på. Bilden innehåller endast karaktärsdrag för manlighet och dessa är: ljus, 
civilisation och förnuft. Kvinnans tröja är vit och bakgrunden är även den vit och 
ljus. Förstoringsglaset och papperet med uträkningar ligger till grund för 
karaktärsdraget förnuft. Bilden är tagen ovanifrån och frånvaron är tydlig då 
kvinnans ansikte eller huvud knappt syns. Istället är fokus kvinnans händer 
(feminin beröring) som håller förstoringsglaset och det som studeras. Detta gör att 
det är fråga om kvinnlig underordning. Samtidigt är kunskap bildens fokus och 
kvinnan är den som innehar kunskap och således makt i bilden.  

4.1.4 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningen blir tydlig i relation till studiens frågeställning. Hur skildras 
genus i läroböckernas bilder om nyandlighet i relation till traditionell dikotomi, 
hierarki och detraditionalisering? Studiens 18 bilder redovisas i fyra kategorier: 
ceremoni/ritual, yoga/meditation, healing/behandling och kunskap. I samtliga 
bilder är det endast eller flest karaktärsdrag för kvinnlighet som är vanligast 
förekommande i bilderna, till exempel: natur, känsla, intuition och mörker. En 
majoritet av bilderna illustrerar också kvinnlig underordning. Bilderna som 
föreställer kvinnor är till exempel tagna ovanifrån, deras händer är i fokus på 
bilden (feminin beröring) och den handling de utför istället för att kvinnan i sig 
utgör fokus på bilden. Fördelningen mellan kvinnor och män på bilderna är 19 (61 
procent) kvinnor och 12 (39 procent) män vilket innebär en relativt jämn 
fördelning, men med något fler kvinnor. Den kvinnliga underordningen är särskilt 
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intressant i förhållande till bildtexterna. De tillhörande bildtexterna förstärker den 
kvinnliga underordningen genom att, när bilderna endast föreställer män eller flest 
män, beskriva männen med fullständigt namn och yrkestitel och när bilderna 
endast föreställer kvinnor eller flest kvinnor, beskriva kvinnan som ett hjälpmedel 
att lyfta fram fenomen inom nyandlighet.  
 
Karaktärsdrag för kvinnlighet är alltså vanligast förekommande på bilderna om 
nyandlighet. Detta gäller även många av de bilder som innehåller män, med 
undantag för vissa där männen beskrivs med karaktärsdrag för manlighet. Det 
faktum att det är fler karaktärsdrag för kvinnlighet som förekommer i bilderna 
stämmer också överens med fördelningen mellan kvinnor och män som visar fler 
kvinnor än män. När det handlar om hierarki illustrerar majoriteten av bilderna 
kvinnlig underordning, vilket är intressant med tanke på att det är fler kvinnor än 
män och karaktärsdrag för kvinnlighet och kvinnor på bilderna. Det är följaktligen 
en traditionell hierarki i bilderna: manlig överordning och kvinnlig underordning. 
Den bild av genus som framställs i läroböckernas bilder av nyandlighet är att både 
kvinnor och män oftast beskrivs med utifrån en traditionell dikotomi med 
traditionella karaktärsdrag för kvinnlighet och manlighet och att den över- eller 
underordning som är synlig flest gånger i bilderna är kvinnlig underordning. Det 
finns dock bilder som uppvisar kvinnlig överordning. Detta skulle kunna ses som 
ett tecken på detraditionalisering. I enlighet med att fler karaktärsdrag för 
kvinnlighet förekommer i bilderna och fler kvinnor än män på bilderna är svaret 
framställs nyandlighet som ett kvinnligt fenomen (men, där kvinnorna ändå är 
underordnade de få män som finns på bilderna).   

4.2 Analys 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens två teorier. Först 
diskuteras genus utifrån de analysfrågor med tillhörande kategorier som har 
utarbetats från Hirdmans teori. Sedan diskuteras genus i relation till nyandlighet 
med hjälp av detraditionaliseringsteorin. 

4.2.1 Genus 
Hirdmans teori om genus utmynnade i följande analysfrågor som applicerades på 
materialet: Vilka karaktärsdrag förekommer i bilden (manligt/kvinnligt: 
ljus/mörker, kraft/svaghet, känslokall/ömsint, oblyg/pryd, tålig/ömtålig, 
civilisation/natur, förnuft/känsla)? Är någon form av över- eller underordning 
synlig? och Vilket maktförhållande blir följden: manlig överordning och kvinnlig 
underordning eller kvinnlig överordning och manlig underordning? 
 
Samtliga karaktärsdrag, förutom det kvinnliga karaktärsdraget svaghet och det 
manliga karaktärsdrag känslokall, finns representerade i bilderna. Vissa 
förekommer dock fler gånger än andra. Resultatet visar att det främst är endast 
eller flest traditionella karaktärsdrag för kvinnlighet som är vanligast 
förekommande i bilderna. Av dessa är känsla, natur och mörker de tre 
karaktärsdrag som förekommer flest gånger och dubbelt så många gånger som 
karaktärsdragen ömsint, ömtålig och pryd. Av de traditionella karaktärsdragen för 
manlighet är ljus och civilisation de karaktärsdrag som förekommer flest gånger.  
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Fördelningen av karaktärsdragen för kvinnlighet är intressant i förhållande till de 
olika kategorierna. Kategorierna ceremoni/ritual och healing/behandling 
innehåller bilder som har endast eller flest karaktärsdrag för kvinnlighet. Trots 
detta skiljer sig karaktärsdragen åt mellan de två kategorierna då majoriteten av 
karaktärsdragen i ceremoni/ritual är känsla, natur och mörker medan majoriteten 
av karaktärsdragen i healing/behandling är känsla, ömsint och ömtålig. De bilder 
som ingår i kategorierna yoga/meditation och kunskap innehåller däremot flest 
karaktärsdrag för manlighet eller lika många karaktärsdrag för kvinnlighet som för 
manlighet. Kategorin yoga/meditation innehåller lika många bilder med flest 
karaktärsdrag för kvinnlighet som bilder med flest karaktärsdrag för manlighet 
medan bilden i kategorin kunskap innehåller endast karaktärsdrag för manlighet. 
En intressant diskussion är således varför handlingar som just ceremoni/ritual och 
healing/behandling illustreras med karaktärsdrag för kvinnlighet medan 
handlingar som yoga/meditation och kunskap beskrivs med karaktärsdrag för 
manlighet.  
 
Resultatet visar också att kvinnlig underordning är synlig i majoriteten av 
bilderna, trots att det är fler karaktärsdrag för kvinnlighet och antalet kvinnor på 
bilderna. Detta gör att den sammantagna bilden av den genusrelation som 
illustreras i läroböckernas bilder om nyandlighet kan beskrivas enligt den tredje 
formeln som Hirdman benämner ”A – B” och beskriver som den normativa 
formeln. I denna formel är isärhållning av könen särskilt viktig och traditionella 
karaktärsdrag används för att belysa denna isärhållning (Hirdman 2001 s. 35-39). 
På liknande sätt illustreras kvinnligt och manligt i studiens bilder om nyandlighet. 
Det bör dock lyftas fram att karaktärsdragen för kvinnlighet inte alltid används för 
att illustrera kvinnor och karaktärsdragen för manlighet inte alltid används för att 
illustrera män. Den finns med andra ord tecken på att karaktärsdragen inte endast 
används i syfte för att åtskilja könen. Det handlar alltså inte om en isärhållning 
som är så definitiv och avgränsande som Hirdman framhåller. Enligt Hirdman kan 
kvinnan (B) aldrig bli (A) och därför inte inneha de egenskaper som är typiska för 
mannen, till exempel kraft och förnuft. Resultatet i denna studie visar dock att 
detta inte är fallet då vissa bilder (till exempel bild 1 och bild 5) visar kvinnor som 
illustreras med traditionella karaktärsdrag för manlighet, som till exempel kraft, 
förnuft och civilisation.  
 
Trots att resultatet visar att vissa bilder på kvinnor beskrivs med karaktärsdrag för 
manlighet är det ändå en kvinnlig underordning som synliggörs i majoriteten av 
bilder. Detta resultat skulle kunna sägas stämma överens med den fundamentala 
ordningen mellan könen med mannen som norm och kvinnan som underordnad 
som enligt Hirdman också skapas i den normativa formeln ”A – B” (Hirdman 
2001 s. 47-48). Det finns dock undantag. Några av bilderna i undersökningen 
illustrerar en kvinnlig överordning och manlig underordning vilket gör att 
Hirdmans teori om att mannen alltid är överordnad kvinnan inte lyckas med att 
förklara maktförhållandet mellan könen på dessa bilder. Det blir också något 
problematiskt att diskutera ett eventuellt maktförhållande mellan könen då 
kvinnlig underordning på vissa bilder inte behöver innebära manlig överordning 
eller då manlig underordning inte behöver innebära kvinnlig överordning. Enligt 
Hirdmans diskussion om ”maskulinums första lag” som är en del av 
ordningsstrukturen mellan könen och innebär att mannen beskrivs genom det han 
inte är, nämligen vad kvinnan är skulle det gå att hävda att den manliga 
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överordningen beskrivs genom den kvinnliga underordningen. Detta blir dock 
svårare i det fall då manlig underordning ska förklaras. Enligt Hirdman är mannen 
alltid överordnad kvinnan vilket gör att en manlig underordning i så fall inte kan 
innebära kvinnlig överordning. En alternativ tolkning skulle således kunna vara 
att mannen är underordnad en annan typ av man, vilket synliggör ett 
maktförhållande, inte bara mellan kön utan också mellan olika individer.   

4.2.2 Detraditionalisering 
Till skillnad från Hirdmans teori som endast ger en förklaringsmodell till hur 
genus skildras i bilderna, och inte nyandlighet, kontextualiserar 
detraditionaliseringsteroin både nyandlighet och genus. Den fråga som 
utvecklades utifrån detraditionaliseringsteorin är: Hur kan kvinnornas handlingar 
på bilderna tolkas i relation till detraditionalisering och dess konsekvenser för 
förändringen av auktoritetspersoner? 
 
Analysfrågan till resultatet utifrån detraditionaliseringsteotin har utvecklats med 
Houtman och Aupers och Woodheads diskussioner om detraditionalisering, 
nyandlighet och genus. Houtman och Aupers diskussion förklarar kvinnors 
intresse för nyandlighet. De menar att kvinnor är mer intresserade av rörelser som 
nyandlighet för att sådana rörelser erbjuder detraditionaliserade roller i fråga om 
till exempel kön och sexualitet (Houtman & Aupers 2008 s. 109-110). Till 
skillnad från Houtman och Aupers som inte för en fördjupad diskussion om de 
detraditionaliserade rollen framhåller Woodhead att en del av en 
detraditionaliserad könsroll är att den också innehåller ett lösgörande av maskulin 
överordning (Woodhead 2008 s. 148-150). Utifrån detta är det intressant att se hur 
kvinnornas handlingar i läroböckernas bilder om nyandlighet kan tolkas. Ger den 
sammantagna bilden av kvinnor i bilderna ett uttryck för ett lösgörande från 
maskulin överordning eller fungerar de endast som en illustration av kvinnors 
intresse för nyandlighet? 
 
I ovanstående avsnitt om vilka karaktärsdrag som representeras i vilka bilder 
framgår det att karaktärsdrag för kvinnlighet i vissa bilder representerar män och 
att karaktärsdrag för manlighet i vissa bilder representerar kvinnor. Dessutom 
synliggör vissa bilder en omvänd hierarki med kvinnlig överordning och manlig 
underordning. Studiens resultat visar med andra ord att vissa av de bilder som 
illustrerar nyandlighet i läroböckerna uppvisar tecken på detraditionalisering. 
Detraditionalisering är alltså synlig i läroböckernas bilder om nyandlighet, i form 
av att till exempel traditionella karaktärsdrag för manlighet används för att 
illustrera kvinnor och att vissa av bilderna illustrerar en omvänd hierarki mellan 
könen.  
 
Majoriteten av bilderna illustrerar också kvinnlig underordning vilket skulle 
kunna tolkas som att kvinnornas förekomst på bilderna endast illustrerar kvinnors 
intresse för nyandlighet. Kvinnorna är då inte ett uttryck för att nyandlighet 
medför en kvinnlig norm eller kvinnlig överordning. Detta svar är dock inte 
tillräckligt med tanke på att en del av bilderna faktiskt exemplifierar och 
illustrerar kvinnlig överordning och ibland också manlig underordning. En bild 
som illustrerar kvinnlig överordning är bild 13 i kategorin ceremoni/ritual. Bilden 
innehåller flest karaktärsdrag för kvinnlighet och kvinnan framställs som personen 
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i centrum och en person som har makt och kunskap. Detta innebär att kvinnornas 
handlingar på bilderna kan tolkas som ett lösgörande från en maskulin 
överordning. Detta gäller dock inte alla bilder och därför blir det svaret på denna 
fråga dubbel. I de flesta bilder om nyandlighet i läroböckerna skildrar kvinnornas 
handlingar kvinnors intresse för nyandlighet. Ett fåtal bilder skildrar dock en 
detraditionaliserad roll i form av ett lösgörande av maskulin överordning.  
 
Ovanstående analys tydliggör att detraditionalisering är synlig i läroböckernas 
bilder om nyandlighet. Detta skildras till exempel i bilderna genom att 
traditionella dikotomier för kvinnligt i vissa bilder illustrerar männen och tvärtom. 
Tecken på detraditionalisering behöver inte innebära att alla tecken på 
traditionella uttryck försvinner. Bilderna framställer dessutom att kvinnornas 
handlingar på bilderna exemplifierar kvinnors intresse för nyandlighet samt en 
detraditionaliserad roll i form av ett lösgörande från en maskulin överordning.  

4.3 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att studera huruvida de genusrelationer som finns i 
läroböckernas bilder om nyandlighet bekräftar bilden av nyandlighet som en 
motkultur med detraditionaliserade könsroller eller om den uppvisar en bild av 
nyandlighet som en traditionell kultur med traditionella könsroller? Målet var att 
fördjupa kunskap och förståelse om nyandlighet och genus i läroböcker. Syftet 
mynnade ut i följande frågeställning: Hur skildras genus i läroböckernas bilder av 
nyandlighet i relation till traditionell dikotomi, hierarki och detraditionalisering? 
 
I de flesta av läroböckernas bilder om nyandlighet skildras kvinnor med 
traditionella karaktärsdrag för kvinnlighet och män med traditionella 
karaktärsdrag för manlighet. Känsla, natur och mörker är exempel på 
karaktörsdrag för kvinnlighet medan ljus, civilisation, kraft och oblyg är exempel 
på karaktärsdrag för manlighet. Karaktärsdragen skiljer sig också i förhållande till 
vilken kategori det handlar om. I kategorierna ceremoni/ritual och 
healing/behandling är det endast eller flest karaktärsdrag för kvinnlighet som 
förekommer i bilderna medan bilderna i kategorierna yoga/meditation och 
kunskap innehåller flest karaktärsdrag för manlighet eller lika många 
karaktärsdrag för kvinnlighet som för manlighet. Majoriteten av bilderna skildrar 
också kvinnlig underordning. Ett fåtal av dessa bilder illustrerar kvinnlig 
underordning och manlig överordning. Sammantaget resulterar detta i att bilderna 
illustrerar traditionell dikotomi med traditionella karaktärsdrag som åtskiljer 
könen och en traditionell hierarki där kvinnan är underordnad.  
 
Det finns dock undantag. Några av bilderna skildrar kvinnor som illustreras med 
karaktärsdrag för manlighet och några bilder skildrar män som illustreras med 
karaktärsdrag för kvinnlighet. Dessutom exemplifierar några av bilderna en 
kvinnlig överordning och manlig underordning. Dessa bilder åskådliggör att 
detraditionalisering är synlig i bilderna. Kvinnornas handlingar på bilderna kan 
för det första beskrivas skildra kvinnors intresse för nyandliga rörelser. För det 
andra kan deras handlingar i några av bilderna beskrivas skildra ett lösgörande 
från maskulin överordning.  
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Resultatet visar också att kvinnor i högre grad än män är representerade i 
läroböckernas bilder om nyandlighet. Antalet kvinnor på bilderna är 19 stycken, 
vilket utgör 61 procent, medan antalet män på bilderna är 12 stycken, vilket utgör 
39 procent. Detta, tillsammans med det faktum att de flesta bilder innehåller 
traditionella karaktärsdrag för kvinnlighet gör att läroböckernas nyandlighet 
framställs som ett kvinnligt fenomen. Ett kvinnligt fenomen, dock med en 
kvinnlig underordning.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Detta kapitel är ett avslutande kapitel och redogör för reflektioner angående val 
av teori, metod och studiens resultat relation till tidigare forskning. Det inleds 
med en diskussion om de teorier som används i uppsatsen. Sedan följer en 
diskussion om valen angående metod och dess betydelse för undersökningen. 
Efter det diskuteras studiens empiri i relation till tidigare forskning. Kapitlet 
avslutas med en avslutande diskussion av generell karaktär.  

5.1 Teoretisk reflektion 
Då uppsatsens frågeställning var att besvara hur genus skildrades i läroböckernas 
bilder om nyandlighet var Hirdmans teori om genus en passande teori. 
Karaktärsdrag för kvinnlighet och manlighet samt hierarki användes för att 
undersöka genusrelationerna i bilderna. Med undantag för vissa svårigheter 
gällande tolkning var de olika karaktärsdragen för kvinnligt och manligt relativt 
enkla att applicera på bilderna och fyllde sin funktion. Detta styrks av att alla 
karaktärsdrag förutom två, karaktärsdraget för kvinnlighet: svaghet och den 
karaktärsdraget för manlighet: känslokall, fanns representerade i bilderna. 
Begreppen var dock inte oproblematiska. Vad innebär egentligen karaktärsdragen 
ljus/mörker, och hur ska de användas på bästa sätt för den som vill undersöka 
genus? Då Hirdman inte diskuterar karaktärsdragen i en större kontext utan bara 
nämner dem för att belysa isärhållning (se kapitel 2.1), är det svårt att veta hur de 
ska tolkas. Karaktärsdraget mörker kan till exempel tolkas både som ett pysiskt 
mörker hos individen eller ett fysiskt mörker utanför individen. I denna uppsats 
har jag valt att använda karaktärsdragen ljus/mörker i fysisk bemärkelse: Är 
bilden till övervägande del ljus eller mörk? Detta beror dels på att det skulle vara 
mycket svårt för mig att avgöra om personen på bilden har ett mörker eller ljus 
inom sig, och dels att karaktärsdragen civilisation/natur är menade i fysisk 
bemärkelse vilket gör att min tolkning av ljus/mörker inte nödvändigtvis behöver 
vara fel. Då Hirdman inte väljer att beskriva dessa karaktärsdrag mer utförligt, 
men ändå lyfter dem, är det svårt att hävda att ljus/mörker inte åsyftas i fysisk 
bemärkelse. 
 
Den största utmaningen i analysprocessen var att avgöra huruvida bilden 
illustrerade kvinnlig överordning och manlig underordning eller manlig 
överordning och kvinnlig underordning. På flera av bilderna var det antingen bara 
kvinnor eller bara män och i det fall då bilden till exempel bara innehöll en man 
och illustrerade manlig underordning blev den stora frågan om detta 
nödvändigtvis också måste innebära kvinnlig överordning, och tvärtom. Enligt 
Hirdmans teori om hierarki mellan könen är mannen alltid överordnad kvinnan. 
Detta blir dock svårt att avgöra när bilderna endast föreställer män, eller endast 
föreställer kvinnor. Då det till exempel inte fanns någon kvinna på en bild som 
illustrerade manlig underordning var det omöjligt att avgöra om denna kvinna 
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hade varit överordnad mannen. En alternativ tolkning skulle kunna vara att den 
manliga underordningen handlar om flera nivåer av ”manlighet” och att 
maktförhållandet mellan olika individer inte endast kan avgöras utifrån kön. Ett 
intersektionellt perspektiv skulle därför vara intressant då detta inkluderar andra 
maktfaktorer som till exempel etnicitet och klass.  
 
Fördelen med teorin om detraditionalisering är att den sätter nyandlighet och 
genus i en samhällelig kontext. För det första bidrog teorin till att jag kunde se 
tecken på detraditionalisering i bilderna. För det andra bidrog teorin med en 
förklaring till hur kvinnors handlingar på bilderna kunde tolkas. Resultatet 
exemplifierade både kvinnors intresse för nyandliga rörelser men också ett 
lösgörande från en maskulin överordning. Detta beror bland annat på de 
detraditionaliserade könsrollerna som rörelsen innehåller, men också på vad en 
sådan detraditioneliserad könsroll grundar sig i. Det som är mindre bra med teorin 
om detraditionalisering är att den är mycket bred och ger därför en abstrakt 
förklaring på flera företeelser som kan ske på olika nivåer i samhället. Detta gör 
också att det inte finns en specifik detraditionaliseringsteori om till exempel 
nyandlighet eller genus. Konsekvensen av det blir att forskare behöver skapa egna 
teorier om till exempel detraditionalisering och genus. Houtman och Aupers och 
Woodheads diskussioner om ämnet är exempel på detta. En fördel med det är 
dock att forskare fokuserar på olika aspekter av ett och samma område vilket gör 
teorin mer fyllig.  

5.2 Metodisk reflektion 
Eftersom studiens material bestod av 18 bilder användes visuell metodik i form 
av bildanalys. En bildanalys är bra då den på ett tydligt sätt fördjupar sig i 
bildernas olika aspekter, men också för att det inte finns särskilt mycket forskning 
bestående av bildanalyser i läroböcker. Dessutom är Holsanovas (2012) 
diskussion om språk och bild intressant att lyfta fram här. I den moderna texten 
samspelar bild och text och bilden är minst lika viktig om texten. Svårigheten 
med bildanalys som metod var att det inte fanns en enhetlig analysprocess. Istället 
fanns det massvis med sätt att tolka bilder på. Detta medför att varje enskild 
forskare måste hitta sitt eget sätt att arbeta med bilderna på. Metoden hade också 
en deduktiv ansats vilket innebär att teorin styr material och analys, till skillnad 
från ett induktivt arbetssätt där materialet styr. Det deduktiva arbetssättet gjorde 
att jag visste vad jag skulle leta efter i bilderna. Detta kan också innebära att jag 
kan ha missat mönster som jag kanske skulle ha sett om jag arbetade induktivt.  
 
I denna studie fungerade Goffmans kategorier om genus i reklambilder som 
analytiska verktyg för att undersöka eventuell över- eller underordning. I likhet 
med svårigheten gällande Hirdmans teori, var det svårt att fastställa om 
kategorierna från Goffmans studie gällde kvinnlig överordning och manlig 
underordning eller manlig överordning och kvinnlig underordning. Goffmans 
kategorier var dock enklare att applicera på bilderna än vad Hirdmans 
karaktärsdrag var. Men då jag inte använde Goffmans kategorier på samma sätt 
som han själv gjorde var det svårt att avgöra hur många av dessa underkategorier 
som skulle finnas med på en bild för att jag skulle kunna fastställa någon form av 
över- eller underordning.  
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5.3 Empirisk reflektion 
De kategorier som bilderna delades in i ceremoni/ritual, yoga/meditation, 
healing/behandling och kunskap och det faktum att det var fler kvinnor än män i 
bilderna är intressant att diskutera i förhållande till Heelas och Woodheads (2005) 
studie om den holistiska miljön i Kendel. De menar att andliga rörelser är en 
passande plats för kvinnor där de får möjlighet att utveckla sitt subjektiva 
välmående. Detta skulle kunna ses i förhållande till representationen av kön som 
bilderna framhåller, där kvinnorna är fler än männen. Resultatet är också 
intressant i förhållande till Frisks och Åkerbäcks (2013) studie om samtida 
religiösa uttryck i Dalarna. Enligt Frisk och Åkerbäck erbjuder religiösa uttryck 
som healing, yoga, meditation etc. en möjlighet för kvinnor att utveckla det 
subjektiva självet. De kategorier som bilderna delades in i skildrar liknande 
religiösa uttryck som de religiösa uttryck som Frisk och Åkerbäck exemplifierar.  
 
Den relativt jämna fördelningen mellan kvinnor och män som finns representerat 
i bilderna (61 procent – 39 procent) är intressant att jämföra med resultatet i 
Frisks och Åkerbäcks studie där fyra av fem personer som de intervjuade var 
kvinnor. Även Löwendahl (2002) och Sky (2007) framhåller i sina 
undersökningar att kvinnor dominerar i nyandliga rörelser. Utifrån deras studier 
är det lätt att anta att överrepresentationen av kvinnor borde vara mer än 61 
procent mot 39 procent.  
 
Både Löwendahl och Sky lyfter att det finns ett särartstänkande inom rörelserna 
som befäster traditionella könsroller. Trots att rörelserna ofta ifrågasätter tidigare 
traditionella religiösa och kulturella former. Löwendahl menar att det som också 
är speciellt med genusaspekten i de nyandliga rörelserna är att maktförhållandet 
mellan könen är omvänt. Kvinnan ses som subjektet medan mannen ses som den 
andre. Det är med andra ord en detraditionaliserad hierarki som lyfts fram. Detta 
är särskilt intressant i relation till denna studie då detta inte alls är synligt i 
bildernas framställning av nyandlighet i läroböckerna. De traditionella 
karaktärsdragen är tydligt framträdande medan den omvända hierarkin endast 
finns i några av bilderna.  
 
Det faktum att det finns fler kvinnor än män i bilderna och de traditionella 
karaktärsdragen för kvinnlighet kontrasterar mot den bild som bland annat Berger 
och Widding (2006) och Kamali (2006) visar i sina granskningar av läroböcker, 
där det finns en överrepresentation av män och pojkar. Berger och Widding 
menar att läroböckerna framhåller en manlig norm. Även om resultatet i denna 
studie visar att det finns fler kvinnor än män visar det också kvinnlig 
underordning, och ibland i förhållande till manlig överordning. Utifrån Kamalis 
resultat om ”vi och dem” blir nyandlighet en religion som räknas som ”vi” och 
beskriver människor i väst. Läroböckernas bilder om nyandlighet skildrar en 
relativt jämställd bild av kvinnor och män, med något fler kvinnor. Kvinnorna är 
dock underordnade och mannen ofta överordnad. Det finns dock undantagsfall 
som visar tecken på kvinnlig underordning. Utifrån Kamalis resonemang skulle 
den sammantagna bilden av resultatet därför kunna sägas förstärka känslan av att 
”vi” är annorlunda och bättre än ”dem”.  
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5.4 Avslutande reflektion 
Då materialet påvisade ett annat perspektiv än det jag hade förväntat mig vill jag 
börja med att återkoppla till min förförståelse om ämnet. Eftersom Berger och 
Widding (2006), Sky (2007) och Kamali (2006) framhåller att männen är de som 
får en framträdande roll i läroböcker om religion (trots att kvinnor generellt är 
mer intresserade och/eller involverade i religion) var detta också något jag 
förväntade mig. Efter en första genomgång av bilderna var det dock tydligt att det 
fanns fler kvinnor än män på bilderna. Antalet kvinnor i relation till män var dock 
inte särskilt stort i jämförelse med det antal som redovisades i andra studier, till 
exempel i Frisks och Åkerbäcks studie där fyra av fem av de som intervjuades var 
kvinnor. Istället var det en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män (61 
procent – 39 procent). Däremot var karaktärsdragen för kvinnlighet framträdande 
i bilderna. Detta medförde en tanke om kvinnlig överordning vilket gjorde att 
resultatet var något förvånande då de flesta bilder exemplifierade kvinnlig 
underordning.  
 
Denna studie bidrar således med att exemplifiera hur nyandlighet och genus 
skildras i läroböckernas bilder av nyandlighet. Om denna undersökning hade varit 
större hade det varit intressant att undersöka både bild och text. För vidare 
forskning skulle det även vara intressant att undersöka hur bilderna av andra 
religioner ser ut, till exempel kristendomen. Hur ser fördelningen mellan kvinnor 
och män ut i läroböckers bilder om kristendomen? Vilka karaktärsdrag för 
traditionell dikotomi och vilken hierarki förekommer i bilderna? Uppvisar de 
tecken på detraditionalisering? etc. Problemet att fastställa eventuell över- eller 
underordning i bilderna gör att ett intersektionellt perspektiv skulle vara ett bra 
verktyg för att inkludera fler maktfaktorer än endast ett maktperspektiv mellan 
kvinnor och män. Det skulle vara mycket intressant att anta ett sådant perspektiv 
och göra en jämförande studier mellan fler religioner, till exempel nyandlighet 
och kristendom eller nyandlighet och buddhism.  
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Sammanfattning 

Studien ämnar undersöka nyandlighet och genus i bilderna i fem läroböcker i 
religionsvetenskap i den svenska gymnasieskolan. Syftet är att se om de 
genusrelationer som finns i bilderna om nyandlighet bekräftar bilden av 
nyandlighet som en motkultur eller om den uppvisar en bild av nyandlighet som 
en traditionell kultur med traditionella könsroller. Undersökningens syfte 
formuleras i följande frågeställning: Hur skildras genus i läroböckernas bilder av 
nyandlighet i relation till traditionell dikotomi, hierarki och detraditionalisering? 
Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ och består av en bildanalys. 
Vidare är metoden deduktiv, vilket innebär att de teoretiska perspektiven styr 
analysen. I denna uppsats används två teorier, dels Hirdmans teori om genus som 
ger en förklaringsmodell för hur genus kan undersökas, dels en teori om 
detraditionalisering som bidrar med att tolka kvinnornas handlingar på bilderna i 
relation till eventuell förändring gällande auktoritet. Uppsatsens resultat visar att 
de flesta bilderna i undersökningen innehåller traditionella karaktärsdrag för 
kvinnlighet. Majoriteten av bilder synliggör dessutom kvinnlig underordning. Det 
finns dock bilder som uppvisar tecken på detraditionalisering, då några bilder som 
föreställer män illustreras med traditionella karaktärsdrag för kvinnlighet och 
andra bilder som föreställer kvinnor illustreras med traditionella karaktärsdrag för 
manlighet. Dessutom uppvisar några av bilderna kvinnlig överordning.  
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